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Ramboll
Bernhard Siljedahl

Kompletterande utlåtande trad nr 40 på fastigheten Torno 2 i Fars ta.

Uppdrag
På uppdrag av Ramboll (Bernhard Siljedahl) har Tradmastarna (ansvarig: certifierad besiktningsman Jrg Roepcke)
ombesiktigat ovan namnda fastighet dar det ar planerat att uppfora en ny forskola.
Efter ett tidigare utlåtande avseende de nya byggnadens avstand fran trad nr 40 och 41 samt dess rotskydd under
byggnation dok upp nya frigor avseende rotskydd på trad nr 40 pga. att den nya byggnaden kommer hamna narmare
tradet an tidigare tankt.

Godkänt dokument - Martin Wernersson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2020-11-24, Dnr 2019-00738

Besiktningsdag: 2020-06-17

Position av trad nr 40 (med gul cirkel som markerar tradet krondroppslinje) samt planerade schaktkanter.

Utlåtandet
Norr om trad nr 40 planeras att uppfora en ny forskolebyggnad. Enligt senaste planeringar kommer den nya byggnaden
med ett horn sa narmare tradet

ankrondroppslinjen ar (se ritning ovan).

Enligt uppdragsgivare "sticker" byggnadens horn in i tradets krondroppslinje och kommer ligger som narmast 4,5m ifrån
stambasen.
Pga. detta kommer detta trad under byggtiden vara i behov pa skyddsatgarder for att klara ingreppen i rotzonen.

Infor byggnationens start bor det sattas upp ett fast (icke flyttbart) stangsel som ska stå kvar under hela byggtiden. Detta
bor sta sa nara schaktkanten som mojligt for att undvika djupare ingrepp i tradets rotzon.
Om schaktarbeten genomfors samt om markhorizonten

aroppen

under langre tid an en vecka under torra vaderperioder

bor det sattas upp en s.k. rotgardin for att skydda markhorizonten for uttorkning, något som skulle ha storre negativa
påverkningar på tradet.
Dessutom bor det sattas upp ett fast skyddsstaket for att skydda tradets rotzon inom krondroppslinjen enligt mitt tidigare
utlåtande (orange linje, se ritning nedan).
Om det vidtas alla rekommenderade skyddsatgarder kommer byggprojektet inte påverka traden negativt.
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Skyddsstaket langs planerad schaktkant samt utanfor granntradens krondroppslinjer.

Tradskygg under byggnation:
rotgardin

Godkänt dokument - Martin Wernersson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2020-11-24, Dnr 2019-00738

Håll rotgardinen fuktigt tills du
fyller upp diket igen

kompost,
matjord,
ev. godsel

stolpemed
tradnat
eller brader
nya rotter

mineraljord
ev.kompost
och godsel
Rotgardin for att skydda oppna markhorizonter for uttorkning.

Samtliga moment bor fotodokumenteras, traden bor dessutom ombesiktigas efter avslutad byggnation samt ca. 3 år
darefter.
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