
Hvorfor trenger vi vegetasjon i trafikkmiljøet?

Trafikkmiljøer er ofte sterile og kjedelige og gir 
vanligvis et hardt og lite tiltalende uttrykk. Med 
økt innslag av planter kan trafikkmiljøer 
oppleves mykere og mer naturlige.

Vegetasjon plantes ofte i trafikkmiljøer av 
estetiske årsaker, men med enkel innsats kan du 
både gjøre miljøet mer tiltalende og samtidig 
redusere støy.

Vekstene bidrar også til å rense den forurensede 
luften i trafikkmiljøet og til å øke 
luftfuktigheten. 
Vegetasjonen kan dermed forbedre byklimaet 
der det vanligvis er på sitt verste; i nærheten av 
veiene. 

Vegetasjon kan brukes på ulike måter for å 
tydeliggjøre trafikkmiljøet og dermed øke
trafikksikkerheten. Med vegetasjon kan ulike 
elementer i trafikkmiljøet vektlegges 
(tilfluktsrom, sirkulasjonsarealer etc.) og markere 
overganger mellom ulike deler av 
trafikksystemet.

Med et perforert bakkedekke av gress- og 
grusarmeringsplater kan det lages grønne 
kjørefelt og 
parkeringsarealer på områder med gress.

VEGETASJON TIL TRAFIKKMILJØ
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Høye krav til plantene 

Miljøet i umiddelbar nærhet til trafikkarealer er 
på mange måter et ekstremt og svært tøft 
voksested for mange planter.

Her er noen eksempler:

Salt 

Saltbelastningen kan være høy langs noen 
veier og kun noen få planter kan takle dette.

Byklima 

I trafikkmiljøer er plantene ofte sterkt utsatt 
for sol, vind og begrenset vanntilgjengelighet.

Forurensning 

Vekstene er tungt belastet av ulike 
forurensninger fra kjøretøyeksos samt stein-
støv og andre partikkelformige
forurensninger.

Skader fra trafikk og snørydning 

Vegetasjon kan bli alvorlig skadet av kjøretøy i 
bevegelse over flatene eller fra større 
snømengder som brøytes opp på 
vegetasjonsflatene.



Bestem ditt eget artsvalg 

Planting av pluggplanter gir gode muligheter for 
tilpasning av artsvalg på et spesifikt sted. 
Med en riktig oppbygging og et gjennomtenkt 
plantevalg oppnås en lettstelt beplantning
med lang levetid. 
For best resultat plantes 15-20 pluggplanter / m². 
Risiko for ugress reduseres og du får en tett 
vegetasjon. 
Vi dyrker planter og vegetasjon av nordisk 
opprinnelse, tilpasset vårt klima. En fullstendig 
liste over våre produkter som er ekstra egnet for 
trafikkmiljø får du ved å ta kontakt med oss.

PLUGGPLANTER I TRAFIKKMILJØ
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Ferdig blomsterteng i trafikkmiljø 

Der du raskt vil etablere et engområde, er ferdig 
blomsterengmatter det beste alternativet.  
Engmattene er prefabrikerte og
godt utviklet med vekster ved levering.  
Blomstertaks salttålige eng og tørreng er godt 
egnet for legging i trafikkmiljø.  
Det er lett å etablere, plante og roter
seg raskt.
Les mer om eng på våre nettsider.



Sedum i veirabatt og rundkjøring 

Sedumvegetasjonen er ekstremt tørkebestandig 
og trives derfor godt i de svært tørre områdene 
som finnes i trafikkmiljøer.
Det bør ikke brukes der saltingen er stor
eller på overflater der den er utsatt for kjøretøy 
som går over overflaten, snørydding eller hvor 
fotgjengere skal gå.
 
Sedumvegetasjonen bør derfor være omgitt av 
en sone med for eksempel
asfaltering nærmest kjøreflaten for å unngå mest 
mulig utsatte partier.
Våre sedummatter er enkle å montere og du får
direkte en tett vegetasjonsoverflate. 
De monteres på en godt drenert
grunnlag for å unngå fremtidig etablering av 
ugress. Det er også viktig at overflaten har 
helning for å sikre god avrenning og drenering av 
overflødig vann.

SEDUM PÅ MARK
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30 mm Blomstertak sedummatte

Plastfolie >0,1 mm, monteres 
med overlapp med start på 
høyeste punkt

>150 mm drenerende oppbygning
feks. grus fraksjon 16 -32 mm

Hastighet Intensitet Rundkjøring Veirabatt

(km/t) Sedumfri sone fra kjørebanen(m)

30 lav 0 0-0,5

30 høy 0-0,5 0,5

50 lav 0-0,5 0,5-1,0

50 høy ca 1 1,0-1,5

70 lav 0,5-1,0 1,0-1,5

70 høy 1,0-2,5 Anbefales ikke

Sedummattene har samme arter 
som de vi anvender på tak.



Trives i tørt miljø 

Sedumvegetasjon passer godt i det tørre miljøet 
på en stein mur.
Vegetasjonen kan bygges med Blomstertaks 
sedummatter.
Det er viktig å forberede et jevn og drenerende
underlag inne i muren. Sedummattenes kanter
må også ligge litt nedsenket i forhold til
sidene av veggen slik at vegetasjonen er 
beskyttet mot slitasje og dehydrering.

SEDUM PÅ MUR
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Kantene på 
sedummatten er 
beskyttet av de ytterste 
steinene.

30 mm Blomstertak 
Sedum

Nivå med grus fraksjon 4/8 mm. 
Om nødvendig må du først 
forsegle murverket med grus 
fraksjon 16/32 mm.

OPPBYGGING AV SEDUM PÅ MUR


