
SEDUM PÅ MARK & MURKRÖN

Sedumvegetation är mycket torktåligt och passar att anläggas på mark och mur.  
Veg Tech sedummattor är enkla att anlägga och skapar en tät vegetationsyta. 
Artsammansättningen ger en rik och färgskiftande blomning under säsong.

Trafikmiljöer är ofta sterila och ger vanligtvis ett hårt och avvisande intryck.  
Med ett ökat inslag av växtlighet kan trafikmiljöer upplevas mjukare och mer naturliga.

Sedum på mark Sedum på murkrön
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SEDUM PÅ MARK

Trivs i torra miljöer
Växtlighet bidrar till att rena luften, dämpa buller, gynna 
pollinatörer samt höja luftfuktigheten. Genom att  
anlägga vegetation kan stadsklimatet förbättras.

Sedumvegetation är torktålig och passar utmärkt i  
markmiljöer så som rabatter, slänter, stenpartier, refuger 
och rondeller. (Dock ska inte sedum placeras på ytor där 
saltpåfrestning är stor eller där snöröjning och frekvent 
gångtrafik förekommer).

För att undvika ogräsetablering ska sedummattorna  
placeras på ett väldränerat underlag, se förslag till  
uppbyggnader till höger.

Sedum i trafikmiljö
Växtlighet kan användas för att göra trafikmiljön både 
mer tilltalande och tydligare. Genom att framhäva och 
markera tex refuger och cirkulationsplatser kan trafik- 
säkerheten höjas.

Hastighet Intensitet Rondell Refug

 (Km/h) Sedumfri zon från körbanan (m)

30 låg 0 0-0,5

30 hög 0-0,5 0,5

50 låg 0-0,5 0,5-1,0

50 hög ca 1 1,0-1,5

70 låg 0,5-1,0 1,0-1,5

70 hög 1,0-2,5 rekommenderas ej

Veg Tech Sedummatta med biokol

UPPBYGGNADER

1. Veg Tech Sedummatta (30 mm) 
Art nr: 2-12087

2. VT-filt för extra vattentillgång 
(10 mm) Art nr: 9-12253

3. Plastfolie, monteras omlott med 
början i högpunkt. (0.1 mm) 
Art nr: 9-12169

4. Makadam 16-32 mm  
(minst 150 mm)

Lutning min 3° och max 18°.
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1. Veg Tech Marksedum Kokos  
(ca 30 mm) Art nr: 2-12082

2. Bergkross 0-18 mm (30 mm)

3. Geotextil

4. Makadam 16-32 mm 
(minst 150 mm)

Veg Tech Marksedum Kokos

Zonfri yta i trafikmijö 
För att säkerställa god avrinning och dränering av över-
skottsvatten ska sedumytan vara bomberad. I anslutning 
till en köryta bör vegetationen omges av en zon med t ex. 
stensättning för att undvika skador på de mest utsatta 
partierna, se tabell nedan.
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Veg Techs sedummattor kan anläggas på mur och blir  
en fin dekoration på krönet. 

Det är viktigt att förbereda ett jämnt och dränerande  
underlag i murkrönet. Sedummattans kanter måste  
också ligga en aning ned sänkta i förhållande till  
murens sidor så att växtligheten skyddas mot nötning 
och uttorkning. 

SEDUM PÅ MUR

UPPBYGGNAD
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1. Veg Tech Sedummatta (30 mm) 
Art nr: 2-12087

2. VT-filt för extra vattentillgång (10 mm) Art 
nr: 9-12253

3. Makadam 4-8 mm. (Vid behov täta först 
muren med makadam 16-32 mm)

4. Murstenarna ska skydda sedummattans 
kanter

Veg Tech sedummatta med biokol
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