
Vegetation til vej- og trafikmiljøer

Trafikmiljøet stiller høje krav til planterne
Trafikmiljøer er i mange henseender et specielt og ekstremt 
voksested for planter. Her følger nogle eksempler på hvad 
planterne skal kunne tåle:

Fordele ved vegetation i trafikmiljøet
Trafikmiljøer har ofte et sterilt udtryk og kan virke kedelige. 
Mere grønt kan modvirke dette og gøre stedet mere tiltalen-
de og naturpræget. 

Planter og jord dæmper støj, bidrager til rensning af luf-
ten og øger luftfugtigheden. Vegetationen hjælper derfor 
med at forbedre byens klima, dér hvor det er værst - i nær-
heden af vejene.

Med en græsarmering med fx Veg Techs Pelleplader kan 
man skabe grønne køreveje og parkeringsarealer.  

Planter kan på forskellig vis bidrage til at tydeliggøre ele-
menter i trafikmiljøet og hermed øge trafiksikkerheden. 
Med vegetation kan forskellige elementer som rabatter og 
rundkørsler fremhæves, og overgange mellem trafiksyste-
mets dele kan markeres.

Salt og vejvand 
Saltbelastningen ved nogle veje er så stor, at kun få arter 
kan klare det. Overfladevandet fra vejen kan i perioder 
oversvømme omkringliggende lavninger.

Sol- og vindeksponering 
I trafikmiljøer er planterne udsat for høj sol- og 
vindeksponering samt længere tørkeperioder. 

Forurening
Planterne udsættes for forurenende stoffer fra køretøjers 
udstødning samt af støv, dækafslid og andre partikulære 
forureninger.

Skader fra trafik og snerydning 
Planterne kan tage hårdt skade af, at der køres på dem, 
samt af, at der lægges bunker af sne på vegetationsarea-
lerne.
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SEDUM I TRAFIKMILJØER

Sedum i rabatter og rundkørsler
Sedumvegetation er ekstrem tørketålende og trives derfor 
godt på de meget tørre arealer i trafikmiljøer. Derimod 
tåler Sedum kun begrænsede mængder salt, vand og slid-
tage.  Sedumarterne skal derfor ikke anvendes på arealer 
med stor saltpåvirkning, eller hvor store mængder vejvand 
samles. Heller ikke hvor der køres på arealet, placeres 
snedynger, eller hvor fodgængere kommer til at færdes. 
Sedumarealet kan afgrænses fra kørebanen fx med store 
sten eller en fast belægning.

Veg Techs sedummåtter er lette at montere, og vegetatio-
nen er fuldt dækkende fra dag ét. Måtterne er af samme type 
som de, der anvendes til grønne tage.

Det er vigtigt, at sedummåtterne anlægges på et veldræ-
net underlag for at undgå, at ukrudt etablerer sig i beplant-
ningen. Sedumarealet skal desuden have en passende hæld-
ning for at sikre en god afvanding af overfladevand.

Hastighed Intensitet Rundkørsel Vejrabat

 (km/h) Afstand fra kørebane med 
Sedumfri zone (m)

30 lav 0 0-0,5

30 høj 0-0,5 0,5

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

50 høj ca 1 1,0-1,5

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

Sedum anlagt i trafikmiljø

OPBYGNING AF SEDUMAREALER

Rundkørsler og rabatter

30 mm Xeroflor Sedum
 
10 mm VT-filt som vandreservoir
 
Perforeret plastfolie >0.1 mm, mon-
teret med overlæg, så vandet kan 
løbe ind under

>150 mm skærver fraktion 16-32 
mm eller andet drænende materiale
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Engmåtter 
På arealer, hvor der ønskes en hurtig etablering af eng, 
er færdige engmåtter den bedste løsning. Engmåtten er 
prækultiveret med veludviklede urter og græsser ved 
levering. Veg Techs salteng er velegnet til trafikmiljøer 
med saltpåvirkning. Måtterne er nemme at montere og 
rødderne etablerer sig hurtigt i underlaget.

Læs mere i afsnittet ”Engvegetation”. 

Komponér selv artssammensætningen
Plantning af urteplugplanter (urteplugs) giver god mulig-
hed for at udvælge arter, der passer til de lokale vækstfor-
hold. Med en korrekt opbygning og et gennemtænkt plan-
tevalg kan der anlægges en langtidsholdbar løsning med 
lavt plejebehov. For at få vegetationen til at dække arealet og 
for at mindske ukrudt plantes 15-20  plugplanter/m². Veg 
Tech har et bredt sortiment af planter, der egner sig til trafik-
miljøer. En fuldkommen liste over vores urteplugs til trafik-
miljøer findes i afsnittet ”Hjemmehørende urter til bymiljø”.

Rundkørsel med bl.a. engelskgræs og timian.

Art nr. Videnskabeligt Dansk

2-10017 Ammophila arenaria sand-hjelme

2-10030 Armeria maritima engelskgræs

2-10182 Leymus arenarius alm. marehalm

2-10184 Linaria vulgaris alm. torskemund

2-10245 Potentilla anserina gåsepotentil

2-10323 Silene uniflora strand-limurt

Rabatter, salttolerante
Plantes på ca 250 mm drænende underlag

Art nr. Videnskabeligt Dansk

2-10000 Achillea millefolium alm. røllike

2-10023 Antennaria dioica alm. kattefod

2-10102 Dianthus deltoides bakkenellike

2-10122 Galium verum gul snerre

2-10187 Lotus corniculatus alm. kællingetand

2-10147 Pilosella officinarum håret høgeurt

2-10250 Potentilla tabernaemontani vår-potentil 

2-10331 Thymus serphyllum smalbladet timian

Rabatter, mindre salttolerante
Plantes på ca 250 mm drænende underlag

Art nr. Videnskabeligt Dansk

2-10030 Armeria maritima engelskgræs

2-10059 Campanula persicifolia smalbladet klokke

2-10060 Campanula rotundifolia liden klokke

2-10081 Centaurea jacea alm. knopurt

2-10084 Cichorium intybus alm. cikorie

2-10122 Galium verum gul snerre

2-10129 Geranium sylvaticum skovstorkenæb

2-10170 Knautia arvensis alm. blåhat

2-10180 Leucanthemum vulgare hvid okseøje

2-10198 Viscaria vulgaris alm. tjærenellike

Vejskråning
Underlag afhænger af artsvalg

Der anbefales en plantetæthed på  15-20 plugplanter pr./m². Hver plante gødes med ca. 7 g lang-
tidsvirkende gødning i forbindelse med plantningen. I de kommende år gødes planterne efter behov. 
Arealet bør vandes i tørre perioder indtil planterne er fuldt etablerede. Ukrudt bør løbende fjernes.

URTEPLUGS I TRAFIKMILJØER - FORSLAG

URTEPLUGS I TRAFIKMILJØER

FÆRDIG ENG I TRAFIKMILJØER
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Trives i tørre miljøer
Sedumvegetation passer godt til det tørre miljø på murkro-
ner og kan anlægges med Veg Techs sedummåtter. Det er 
vigtigt, at voksestedet på murkronen forsynes med et jæv-
nt og drænende underlag. Sedummåttens kant skal ligge en 
smule forsænket i forhold til murkronens sider  for at beskyt-
te vegetationen mod slid og udtørring.

OPBYGNING AF SEDUM PÅ MURKRONE

Sedum på murkrone

SEDUM PÅ MURKRONE

Vegetationsmåttens kanter beskyttes 
af de yderste sten.

30 mm Xeroflor Sedum

VT-filt

Udjævn med skærver 4/8 mm
eller andet drænende materiale. 
efter behov tætnes muren først 
med skærver 16/32 mm.
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