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Hur används våra produker?

EROSIONSSKYDD - MARK

Exempel på produkter:
Perennmatta
Färdig ängsmatta
Kokosnät + ängsfrö
Kokosnät + plantor

Färdig ängsmatta - trafikmiljö
Färdiga ängsmattor anlades i branta slänter utmed den
hårt trafikerade miljön vid Norra länken i Stockholmsområdet. Ängsmattan är odlad i kokosfiber som gör den
extra motståndskraftig mot erosion.

Kokosnät på bullervall

Säkra dina slänter med vegetation!

Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer. Med
olika typer av vegetation kan effekterna av eroderande
krafter begränsas och samtidigt ge en estetiskt tilltalande miljö. Växternas rotsystem armerar effektivt finmaterial i markunderlaget och kan kombineras med
ett kokosnät för att skydda växterna vid etableringsfasen.

Färdig ängsmatta - parkmiljö
I den vackra och populära Eskilsparken i Haninge har ängsmattor säkrat upp en slänt. Vid branta slänter används armeringsnät under ängsmattorna som sätts fast med clips.

Kokosnät + plantor

Högt bullerskydd täckt med Veg Techs kokosnät.
Montering 2016. Ballerup utanför Köpenhamn.

Släntplantering i kokosnät 700 g/m2.

MONTERINGSANVISNING KOKOSNÄT
Markberedning
Gör vanlig markberedning
och jämna av ytan. Avlägsna
före
mål som stubbar, sten
och andra uppstickande föremål.
Utläggning av kokosnät
Sker normalt i släntens fallriktning. Överlappning om ca
20-30 cm skall göras mellan de olika våderna. Undvik att sträcka kokosnätet alltför mycket. Kokosnätets övre och nedre ändar bör täckas med jord till ca 30 cm bredd eller grävas ned i ett grunt dike och
täckas. Vid slänter som är lägre/kortare än kokosnätets bredd, läggs
med fördel kokosnätet i släntens längdriktning.
FAKTA
Artikelnr

9-12038

9-12039

Vikt

400 g/m²

700 g/m²

Mått

Levereras i rullar 2 x 50m²

VEG TECH

Förankring av kokosnät
Förankring av näten sker med träspik med längd ca 25 cm. Förankringstätheten bör vara 0,3 st/m2 - 1 st/m2 , beroende på förhåll
andena på platsen. Brantare slänter och användning i anslutning
till vattendrag fordrar tätare fastsättning, medan flackare slänter
på mark inte kräver fastsättning i samma omfattning. Kokosnäten
skall ligga direkt mot marken och hålrum mellan nät och mark får
inte förekomma. Använd extra träspik på partier där hålrum riskerar
uppkomma, exempelvis på konkava ytor.
Etablering av vegetation i ytorna
All sådd kan ske efter utläggande av kokosnäten. Sådd av ängsörter sker manuellt med bredsådd eller med handdragen såmaskin.
Maskinell sådd kan ske genom maskindragen såmaskin eller med
utrustning för sprutsådd. För utsädesmängder, se separata anvisningar från Veg Tech. Plantering örtpluggplantor sker normalt direkt genom maskorna i kokosnäten. För större plantor skärs ett hål
i kokosnätet.

