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Lad de grønne visioner gro
I dag findes der flere og bedre systemer end nogensinde før til at realisere
grønne visioner. Og den nyeste viden
understøtter nødvendigheden af, at vi
gør det...
Behovet for en grøn tankegang i de stadigt voksende storbyer verden over er ikke længere ukendt eller modsagt. Temaet for denne
brochure er derfor ikke hvorfor, men hvordan. Træet er den vigtigste
ressource i skabelsen af grønne miljøer i vores storbyer. Vi vil derfor sætte fokus på de væsentligste problematikker samt metoder til
succesfuld etablering af bæredygtige bytræer.
At plante træer i urbane miljøer involverer store udfordringer, da
vækstbetingelserne normalt er meget anderledes end i træets
normale hjemsted, naturen.
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Træer, som gror naturligt i skovområder, har ofte noget nær optimale betingelser: et beskyttet og afskærmet mikroklima med masser af
næringsholdig, ukomprimeret muldjord til rødderne, fugt og tilgang
af både regnvand og sollys.
Bytræet derimod står konfronteret med en række alvorlige udfordringer. Overflader, der er lukkede af eksempelvis betonfliser eller
asfalt, unaturligt høje temperaturer om sommeren, eksponering for
vind, vejsaltning om vinteren, kørende, gående og cyklende trafik
samt vandalisme. Under jorden møder rødderne ligeledes fjendtlige
omgivelser af hårdt komprimeret jord, mangel på vækstplads, vand
og ilt. Lykkes det endelig rødderne at udvikle sig, er der en konstant
fare for beskadigelse ved bygningsarbejde, vejarbejde m.v.
Succesfuld integrering af træer i menneskeskabte omgivelser er en
specialiseret opgave. Ved at beskytte dem over og under jorden
samt give rødderne mulighed for en naturlig vækst kan Milfords
innovative systemer etablere betingelser, der minder om dem i
træets naturlige hjemsted. Vi kan ikke efterligne naturen til perfektion, men vi kan komme et langt stykke ad vejen og dermed give
grobund for nye kreative tanker og grønne visioner.
Og det er vores opfordring til såvel arkitekter som entreprenører,
bygherrer, byplanlæggere og anlægsgartnere: Lad de grønne visioner gro! Milfords opgave er at hjælpe med at realisere dem.
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Træet er den vigtigste
ressource i skabelsen
af grønne miljøer i
vores storbyer
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Unikke fordele ved træer i byzonerne
• Et enkelt voksent træ kan absorbere 21,6 kg karbondioxid årligt
• Plantning af træer er fortsat en af de mest rentable metoder til at kontrollere CO2 -udslip
• Træer forbedrer luftkvaliteten – partikelniveauet på beplantede gader kan være hele 60 % lavere end
gader uden træer
• Neutraliserer luftforurening – svovldioxid, kvælstof (oxid og partikler), kulilte, cadmium, nikkel og bly er
alle substanser, som træet konstant arbejder på at bekæmpe
• Træer indfanger regnvand og forebygger erosion – 100 voksne træer kan indfange helt op til 1.137.500
liter regnvand hvert år
• Et stort voksent træ har samme afkølende effekt som ti små aircondition-anlæg. Dette kan bevirke
lokale energibesparelser, hvorved træet bliver et effektivt redskab i reduktionen af storbyens
mange varmeøer
• Træer har en positiv indvirkning på menneskers helbred – en 10 % forøgelse af byers grønne områder
kan medvirke til at udsætte frembrud af helbredsproblemer med op til fem år – såsom astma,
hudkræft og stressrelaterede tilstande
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• Æstetisk forskønnelse – et træ skaber sit eget rum, sætter sit præg på nærområdet og understreger
årstidernes foranderlighed
• Sunde træer og grønne områder kan medvirke til ejendomsværdistigninger
• At træer kan have en positiv indvirkning på vores velvære og trivsel, har længe været kendt – nogle
forskere mener endog at kunne knytte en forbindelse imellem en nedgang i kriminalitet og
husspektakler, til træets beroligende og terapeutiske virkning
• Støjreduktion – træer udgør tillige en effektiv lydbarriere
• Vindreduktion – byens bygninger former luftlabyrinter, som forøger vindhastigheden. Bytræet
derimod gør det modsatte. I en afstand af op til 10 gange træets højde kan det reducere vindens
styrke mærkbart
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Bytræets utallige muligheder
• Ofte er bytræet placeret i vejrabatten. Ved at følge enkle grundregler om træplantning kan træet få
en sund vækst og et langt liv uden at forvolde skader på omgivende installationer og belægninger
• Parkeringsanlæg er ofte fjendtlige over for det nyplantede bytræ, både over og under jorden. Men
tages de rigtige hensyn, kan der opnås meget store fordele ved at plante træer her
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1. Byplantning

2. Vejplantning

SIDE 50-53

SIDE 54-57

Find her vores anbefalinger til, hvordan plantehuller
til plantning af bytræer bør være
konstrueret for at give de bedst mulige
vækstbetingelser.

Forskellige lokationer stiller
forskellige krav til plantehullets udformning. Her findes vores
anbefalinger til plantehuller til træer ved vej.
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• Pladser og torve er steder, hvor bytræet har en stor æstetisk værdi, men også kan være udsat for
overlast og må gives en passende beskyttelse
• Også i parker og anlæg bør bytræet gives behørig opmærksomhed, både under og efter plantning
• Etablering af små skove bestående af klyngetræer i de mere rummelige bydele er en fremragende
måde at øge byens samlede løvtagsareal på og dermed imødekomme vigtige miljøhensyn
• Tagplantning af træer er en meget anderledes disciplin og indebærer strukturelle begrænsninger, der
kræver særlige foranstaltninger for at blive en langsigtet succes
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3. Tagplantning

4. Parkplantning

SIDE 58-61

SIDE 62-65

Plantning af træer i taghaver er en meget anderledes
disciplin. Vi giver her specifikationerne til plantehullets optimale opbygning.

Få overblik over, hvilke faciliteter der bør være til stede
ved plantning af træer i byens
parker og anlæg.

Systemer til forbedring af byrum og landskab

Milford i globalt partnerskab
I over et årti har Milford været formidler
af ekspertise, systemer og bæredygtige
løsninger til succesfuld etablering af bytræer i hele Skandinavien
Research, innovation og produktudvikling
Research, innovation og produktudvikling er kardinalpunkterne
i vores arbejde. Grundighed samt en dybdegående ekspertise er
formentlig årsagen til, at vi er blevet valgt til at bistå i flere fremtrædende prestigeprojekter inden for træplantning i Skandinaviens
største byer.

10

Som verdens befolkning og dermed også storbyerne fortsat vokser,
er det vores målsætning altid at være på forkant med udviklingen og
kunne levere produkter og systemer, der modsvarer de stadigt stigende krav. Byzonerne har behov for mere grøn vækst, men ofte er
pladsen trang og vækstbetingelserne ugunstige. En forståelse for,
hvordan storbyliv og vegetation interagerer, er afgørende for langsigtet succes med etablering af grønne områder, bytræer og anden
vegetation i byzonerne.

Et globalt partnerskab af viden og erfaring
For konstant at øge denne forståelse samt styrke vores regionale
position er det væsentligt for os at høste erfaringer fra andre dele af
verden. Vi har derfor indgået et interkontinentalt samarbejde med
ligesindede virksomheder, der alle er specialiserede i grøn vækst i
storbyerne. Et samarbejde, som har global vidensdeling som omdrejningspunkt og er hævet over lokale interessekonflikter. Den fortsatte udvikling af bedre systemer kommer således alle partnere til
gode, og på det skandinaviske marked får vores kunder herigennem adgang til nogle af verdens bedste produkter og systemer til
etablering af alle former for vegetation i byzonerne. Partnerskabet
råder endvidere over testfaciliteter, hvor nye ideer og principper kan
efterprøves og udvikles.
Milford DANMARK
Greenleaf ENGLAND
Greenleaf TYSKLAND
Citygreen AUSTRALIEN
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TM

Greenleaf

Urban tree and landscape products

Australien
New Zealand
Nordamerika

Systemer til forbedring af byrum og landskab

England
Argentina
Frankrig
Irland
Polen
Spanien
Tyskland (Greenleaf Deutschland)
Luxemburg (Greenleaf Deutschland)
Schweiz (Greenleaf Deutschland)
Østrig (Greenleaf Deutschland)

Danmark
Sverige
Norge
Finland
Belgien
Holland
Østeuropa

Succesfuld plantning af bytræer
De fem væsentligste udfordringer
Fordelene ved at have populationer af sunde træer i byernes mange
forskelligartede kvarterer er markante. Omvendt tilbyder byens miljøer hverken over eller under jorden træet gunstige vilkår for god
vækst og et langt liv. For at give træet de bedste muligheder for at
overleve og trives er der fem overordnede aspekter, som bør tages i
betragtning i forbindelse med etableringen af bytræer.

1. Ukomprimeret jordmængde
SIDE 14-19
Den mest kritiske livs- og vækstbetingelse for bytræer er tilstedeværelsen af nok kvalitetsjord til rødderne. Hvordan man tilvejebringer
store nok mængder ukomprimeret jord under hårdt belastede veje
og fortove, er noget træavlere, landskabsarkitekter og ingeniører har
diskuteret i årtier.

Ukomprimeret jordmængde

Der findes flere måder at udregne den nødvendige jordmængde på,
men den mest enkle er at gange løvtagets forventede areal (ved
fuldvoksent træ) med en dybde på 0,6 m.
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2. Rodvækst-styring
SIDE 20-23
Ud over tilstedeværelsen af rigeligt ukomprimeret jord til
udvikling af rodnettet er det nødvendigt at styre vækstretningen,
således at rødderne ikke med tiden kommer til at ødelægge
overfladebelægninger eller underjordiske installationer.
Belægninger som asfalt og fortovsfliser er særligt sårbare over for
højtliggende trærødder, ligeledes kan underjordiske installationer
af forskellige slags tage skade, hvis ikke røddernes vækstretning
styres effektivt.

Rodvækst-styring

3. Vanding/udluftning
SIDE 24-33
For at træet kan overleve og trives må der være god tilgang af vand
i den omgivende jord. Er der utilstrækkeligt med vand, kan rødderne
ikke absorbere næringsstoffer fra jorden, og træet vil forgå på grund
af væsketab forårsaget af den generelle transpiration.
Vanding/udluftning
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Tillige ved vi, at langt den overvejende del af bytræers rodnet er dækket af tætte og uigennemtrængelige belægninger, hvilket betyder, at
regnvand kan have svært ved at sive ned til rødderne. Plantehullets konstruktion bør derfor indbefatte et effektivt vandingssystem.
Særligt de første tre år er træet meget sårbart over for undervanding. Ud over fortov, cykelstier og vejbelægninger er der også et
andet forhold, der kan påvirke røddernes tilstand: Hvor produkter
til rodvækst-styring har været benyttet, ligger rødderne dybere end
naturligt, hvilket vanskeliggør tilgangen af regnvand. Et effektivt
vandingssystem vil levere vand dér, hvor rødderne er, og ikke i jordlaget over. Endvidere giver det den livsvigtige udluftning til rødderne.

Fastgørelse/opbinding

SYSTEMER FRA MILFORD

Omvendt, hvis rodområdet er konstant vandmættet, kan jorden
blive anaerob, hvilket træet heller ikke kan overleve i længden. Livsnødvendige luftformige udvekslinger foregår ikke kun over jorden,
men også i rodnettet. Vedvarende våd jord forhindrer iltning, og rødderne kan reelt set drukne. Det er derfor væsentligt, at der sikres
tilstrækkeligt dræn til plantehullet.

4. Fastgørelse/opbinding
SIDE 34-39
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Hvor unge træer i deres naturlige omgivelser normalt vil være beskyttet af den omkringværende vegetation, heriblandt ikke mindst
de voksne træer, er bytræet typisk overladt til sig selv. Eksponeret
for byens vindtunneleffekter og trafik fra køretøjer, cyklister, fodgængere, hunde m.v. har det unge træ brug for støtte, særligt i etableringsfasen. Underjordisk fastgørelse er den foretrukne metode, da
den er usynlig og dermed ikke blander sig i det designmæssige udtryk. Opbinding med pæle er et prisbilligt alternativ, som dog kræver
nogen vedligeholdelse og i nogle tilfælde kan opfattes som uskøn.

5. Beskyttelse
SIDE 40-45

Beskyttelse

Når et plantehul designes, bør man med udgangspunkt i træets
placering vurdere, hvilke typer belastning det nyplantede træ vil blive
udsat for – påkørsel, hærværk m.v. Der skal tages stilling til, om der
er behov for træhulsrist og eventuelt træbeskytter. Hvis det vurderes, at der er behov for træhulsriste, er det væsentligt, at de valgte
riste er forberedt til vandings/udluftnings-system.

Beskyttelse

Systemer til forbedring af byrum og landskab

1. Ukomprimeret jordmængde

Ukomprimeret jordmængde:
™
StrataCell
Avanceret rodvenligt bærelagssystem
til plantehuller
Overalt i verden anses træer for at være en væsentlig og nærmest
uundværlig del af vores bymiljøer. Den mest kritiske livs- og
vækstbetingelse for bytræer er tilstedeværelsen af nok kvalitetsjord
til rødderne. Netop tilvejebringelsen af store nok mængder
ukomprimeret jord under veje og fortove er noget, som træavlere,
landskabsarkitekter og ingeniører har diskuteret i årtier.
Milfords modulopbyggede StrataCell™ -system udnytter avanceret
design-geometri og forstærket copolymer til at frembringe en
hidtil uhørt robust struktur. Strukturen er gennemtestet af ”Finite
Element Analysis” samt ”Ultimate Load Tests”, og resultaterne,
som er verificerede af rådgivende ingeniører viser, at strukturen yder
tilstrækkelig støtte under maksimalbelastningen fra fortov og vej.

Træers rodsystem
Hvordan de ser ud?
14

Træers rodsystemer er langt mere udviklede, end man umiddelbart
skulle tro. Den nuværende anerkendte viden siger, at et træs
rodsystem udgør et areal på to til tre gange løvtagets omfang.
Rødderne ligger forholdsvist højt i jordlaget, typisk i de øverste 40 til
80 cm. Med et enormt netværk af små fibrøse rødder til at optage
ilt, vand og mineraler samt store fæstnings- og balancegivende
strukturelle rødder er tilstedeværelsen af ilt af afgørende betydning.

Rodsystemer: Hvad de
er i stand til for at
overleve
Trærødder har fået sig et
ufortjent ry for at ødelægge
vej- og fortovsbelægninger. De
har ganske rigtigt en enorm
løftestyrke, og århundreders
historie har påvist deres evne
til at udvikle sig og påvirke
menneskeskabte konstruktioner.
Set i lyset af vores nye viden om,
hvor omfattende rodsystemerne
faktisk bliver, er det vores opgave
at tilvejebringe tilstrækkeligt med
kvalitetsjord til vores bytræer.

Et træs rodsystem behøver jord
Hvor meget?
Der findes flere metoder til at udregne den nødvendige jordmængde.
Som tidligere nævnt kan et træs rodsystem under naturlige forhold
udvikle sig til at fylde et areal på to til tre gange løvtagets omfang.
Den mest enkle måde at udregne den minimale jordmængde på er
at gange løvtagets forventede areal (ved fuldvoksent træ) med en
dybde på 0,6 meter. Formen på dette areal kan tilpasses forholdene
på den plads, hvor træet skal stå.
Andre metoder baserer sig på det fuldvoksne træs stammeomfang og
er muligvis mere præcise, idet de tager højde for forskellige løvformer.
Den gamle metode med kun at tildele et område på størrelse med
åbningen i fortovet er tydeligvis utilstrækkelig og idømmer træet en
for tidlig død eller et livsforløb med tilbagevendende reparationer.
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StrataCell er det stærkeste
jordcellesystem i verden
™

SYSTEMER FRA MILFORD

Avanceret teknologi & design
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1. Ukomprimeret jordmængde

™

Den samlede StrataCell -matrix er
blevet FEA-testet til at kunne modstå
over 550kPa vertikal belastning
TM

StrataCell strukturelle moduler
Hvordan de fungerer
Strukturelle celler er modulære enheder, der ved samling udgør
en komplet matrixkonstruktion, der giver støtte til den relevante
overfladebelægning, samtidig med at de gør store mængder
ukomprimeret jord tilgængelig for rodvæksten.

Komprimerende belastning
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StrataCell™-modulerne er designet til at kunne modstå enorme
vertikale belastninger, således at træets rodsystem kan bringes
op i de højere jordlag. Den samlede StrataCell™-matrix er blevet
FEA-testet til at kunne modstå over 550kPa vertikal belastning.
Ingeniørberegninger viser, at med blot 300 mm vej-/fortovsbelægning
oven på StrataCell™ har matrixkonstruktionen en bæreevne, der er
stor nok til at understøtte maksimal trafikbelastning. Belægningen bør
udføres af fagfolk i henhold til gældende regler, og det skal bemærkes,
at en cementflisebelægning eller nedsat belastning kan bevirke, at
rodsystemet bringes helt op i det allerøverste jordlag.

Tilbundsgående computersimuleringer og laboratorietest
har fastslået, at StrataCellTM
er det stærkeste eksisterende
rodvenlige bærelagssystem i
verden.

Horisontal belastning
Ved udvikling af teknologiske træhulssystemer skal der også
tages højde for de belastninger, som kommer fra den
trafik, der passerer ved siden af træerne. StrataCell™
-modulerne klikker sammen og bliver til én enhed
med enorm modulær styrke, som kan modstå
belastninger både vertikalt og horisontalt.

Integrerede samleled
Sikre og enkle samleled, både lodrette
og vandrette, er en integreret del af
det
patenterede
StrataCell™-design.
™
StrataCell -moduler er nemme at klikke
sammen til én stærk matrixkonstruktion.
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1. Ukomprimeret jordmængde

Avanceret teknologi og
design kan give over
94 % ukomprimeret
jordmængde
TM

Åbninger
Den fjerde generation af Root Cell er konstrueret med let tilgængelige
åbninger til rodvækst, uden at der er gået på kompromis med den
strukturelle matrixopbygning. Åbningerne i StrataCell™ er store nok til
at tillade rørgennemføringer til f.eks. afløb, kabler og iltningssystemer.

Vækstzone
StrataCells™ åbne matrixstruktur giver en optimal vækstzone for
rødderne. Over 94 % af kubikarealet er til rådighed til rodvækst.

STRATACELL™ imødeser
miljøet
Genbrugsmateriale
Milfords systemer er produceret
med øje for reduktion af
miljøbelastende affald.
StrataCellTM-modulerne er således
fremstillet af 100 % postindustrielt
affald og udnytter dermed
materiale, som ellers ville være
endt på lossepladsen.

SYSTEMER FRA MILFORD

StrataCell
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Sten/jord-matrix

StrataCell™-matrix

Sammenligning med sten/jord-matrixstruktur
Tidligere metoder udnyttede en sten/jord-matrix til at understøtte
vej-/fortovsbelægningen samt give vækstmulighed til rødderne.
StrataCell™ revolutionerer princippet ved at udnytte mindre end 6 %
af kubikarealet til sin egen struktur, hvorimod sten/jord-metoden
brugte ca. 75 % af pladsen, hvilket betød, at rødderne i realiteten
kun havde 25 % til rådighed til vækst.

Systemer til forbedring af byrum og landskab

Rekvirer specialbrochure
på tlf. 44 97 10 99 eller
landskab@milford.dk

1. Ukomprimeret jordmængde

Produktdata
TM

StrataCell

StrataCell™, avanceret rodvenligt bærelag til plantehuller,
blev udviklet i 2007 og fås nu til to forskellige belastningsniveauer. Begge baseret på samme princip:
•

Designet til at kunne modstå enorme vertikale og
horisontale belastninger

•

Muldindhold på 94 % med let tilgængelige åbninger
til rodvækst

•

Fremstillet af 100 % postindustrielt affald

•

Nem at klikke sammen til én stærk matrixkonstruktion

•

Hurtig installation giver stærkt reduceret tidsforbrug

•

Kan stables sammen for at reducere transportomkostninger og krav til opbevaringsplads
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TM

StrataCell 30
Designet til at modstå vertikal belastning på op til 330 kPa
og er primært til brug i områder med lettere belastninger
som under fortove, gangstier og pladser.

Tekniske informationer
Varenr.

Produktbeskrivelse

Dimensioner

Vertikal
belastning

STR30

Rodvenligt bærelag

510x510x250mm

330 kPa

STR60

Rodvenligt bærelag

510x510x250mm

500 kPa
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1. Ukomprimeret jordmængde

Produktdata
TM

StrataCell™ 60 er det stærkeste jordcellesystem i verden.
Med en testet belastningsevne på 500 kPa kan dette
modul bruges under veje og gader, parkeringsanlæg,
busterminaler og andre områder med store belastninger
fra tunge køretøjer.
Lokationer, hvor StataCells™ med fordel kan benyttes
•

Langs gader, veje og områder med kørende og
gående trafik

•

På store områder med uigennemtrængelig belægning

•

I plantehuller med begrænset plads

•

Taghaver, eller ved plantning over undergrunds-

SYSTEMER FRA MILFORD

StrataCell 60

anlæg såsom parkeringskældre m.v.
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TM

StrataCell Geocompositmembran
StrataCell™ Geocomposit-membranen er en integreret
del af StrataCell™ systemet, hvis primære funktion er at
beskytte den omgivende belægning imod nedsynkning.
Tillige har den en hæmmende virkning over for ukrudt.
Geocomposit-membranens høje brudstyrke opnås ved
at benytte et ikke-vævet geotekstil med vulkaniseret
polypropylen-forstærkning. Denne materialekombination
giver en robust og modstandsdygtig membran, der samtidig er vægtmæssig let og nem at arbejde med.
Man bør beregne nok Geocomposit-membran til at
dække både overfladen og siderne af den færdige
StrataCell™-konstruktion.
Tekniske informationer
Varenr.

Produktbeskrivelse

Dimensioner

GLTN24

Membran til stabilisering på
StrataCell-konstruktion

2,38 m bred

Systemer til forbedring af byrum og landskab

2. Rodvækst-styring

Rodvækst-styring
Fordi vi har brug for bytræet til at give
skygge og regulere varmeø-effekten
samt rense luften og huse byens fugleliv, er forebyggelse af rodskader til stadighed højt på dagsordenen
Milford leverer enkle, men effektive systemer til
fuldkontrolleret rodvækst-styring
Trærødder har en enorm styrke og er i stand til at forårsage betragtelige skader på såvel overfladebelægninger som underjordiske
installationer, sågar bygningsfundamenter. Ved nyplantninger bør
man orientere sig om de underjordiske omgivelser og installere en
passende rodbarriere, der sørger for, at rodnettet kan udvikle sig
uden at komme i konflikt med omkringliggende installationer og belægninger.

Værd at vide om rødder
20

• Rødder har to hovedfunktioner: forankring af træet til jorden og
opsamling af mineraler, ilt og fugt til træet. Rødderne opbevarer
også reserver af næringsstoffer og fugt.
• Rodkapslen er en masse af celler ved rodens spids. Roden vokser
ved en forlængelse af cellerne bag rodkapslen, som presser
denne igennem jorden.
• Små rodhår spirer frem bag den fremskydende rodspids og
absorberer fugt fra jorden.
• Rødder gror der, hvor vand, mineraler og ilt forefindes, hvilket
typisk er i det øverste jordlag. Derfor findes den største koncentration af næringsbefordrende rødder i denne zone.
• Trærødder kan dirigeres til at udvikle sig i en bestemt retning
for at undgå skader på omkringliggende installationer og overfladebelægninger med minimal påvirkning af træet.
Rodbarrierer bruges til at styre rodvæksten i den ønskede retning,
således at træet integrerer sig på sin tildelte plads uden at forårsage
ødelæggelser. Produkterne fra Milford er fremstillet i enten jomfruelige- eller genbrugte industripolymer og fås i forskellige udformninger
og størrelser, inklusive modulære enheder og fleksible lineære typer.

opnå Et langsigtet og
holdbart resultat med
rodvækst-styring
Velstyrede rodnet giver sunde
træer og omgivelser, der ikke er
ødelagt af rodskader.

undgå rodskader
Rodskader som denne er ikke en
ualmindelig del af gadebilledet i
mange storbyer verden over.
Med korrekt rodvækst-styring kan
de helt undgås.

Tlf.: (+45) 44 97 10 99 • Email: landskab@milford.dk • www.milford.dk • Walgerholm 13-15 • DK 3500 Værløse • Danmark

2. Rodvækst-styring

OVERsigtsskema til
udvælgelse af
rodbarrierer
Dette skema er en vejledende
hjælp til at udvælge det bedst
egnede rodvækst-styrende
produkt fra Milford.

SYSTEMER FRA MILFORD

Der er mange forhold, der
skal tages i betragtning, og
vi opfordrer derfor altid til at
kontakte os for yderligere
information og vejledning.

Hvilke installationer skal beskyttes imod trærødder?
Undergrundsinstallation

Overfladebelægning

Undergrundsinstallationens
placering afgør, hvilken type
rodbarriere der anvendes

Omkransende eller langs
lige strækning?
Omkransende

Overfladebelægning og
undergrundsinstallation

Hvor dybt ligger undergrundsinstallationen?

Langs med

Forventet omkreds af den fuldvoksne stamme?

Op til
450 mm

Op til
800 mm

Op til
400 mm

Op til
550 mm

Op til
1250 mm

Passende
produkt

Passende
produkt

Passende
produkt

Passende
produkt

Passende
produkt

Passende
produkt

RD1050
Root Director

RD1050
Root Director

RD1400
Root Director

ReRoot 300

ReRoot 600

ReRoot 1000

ReRoot 600
ReRoot 1000

Systemer til forbedring af byrum og landskab

ReRoot 600
ReRoot 1000
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2. Rodvækst-styring

Produktdata
ReRoot-rodbarriere
Milford ReRoot-rodbarriere er designet til steder, hvor der
skal tages hensyn til den omgivende belægning samt
underjordiske installationer.
ReRoots lodrette ribber dirigerer trærødderne ned i
dybere jordlag, væk fra overfladen, og minimerer dermed
risikoen for ødelæggelser.
ReRoot-fordele
•

Beskytter omgivelserne imod rodskader

•

Beskytter træets rødder ved nærliggende grave- og
installationsarbejder

•

Kan installeres efter selve træplantningen, hvor der er
behov for at dele arbejdet op i flere faser

22

•

Leveres i ruller og er derfor fleksibel at tilpasse og
nem at installere

Lokationer, hvor ReRoot-rodbarriere med fordel
kan benyttes
•

Plantninger langs cykelstier, fortove og gader

•

Plantninger i områder med mange underjordiske
kabler og rør

•

Plantninger i områder med belægninger tæt på træet

Tekniske informationer
Varenr.

Produktbeskrivelse

Dimensioner

RER300

Rodbarriere med ribber
i PE-genbrugsplast

300 mm høj

RER600

Rodbarriere med ribber
i PE-genbrugsplast

600 mm høj

RER1000

Rodbarriere med ribber
i PE-genbrugsplast

1000 mm høj
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2. Rodvækst-styring

Produktdata
RootDirector

SYSTEMER FRA MILFORD

RootDirector er et formstøbt rodbarriere-modul, der fås i
to størrelser. Modulet er lynhurtigt og let at installere og er
desuden forberedt for indbygning af RootRain-vandings/
udluftnings-system.
RootDirector er designet til at sikre en dybere rodvækst,
hvilket medfører øget stabilitet af træet og mindre sårbarhed over for perioder med tørke. Den rillede overflade
indvendigt leder sikkert rødderne ned i de dybere jordlag
og væk fra overfladen.
RootDirector-fordele
•

Fremstillet i 100 % genbrugsplast

•

Letvægter, nem at håndtere

•

Kan stables og kræver derfor et minimum af plads

23

under transport og på lageret
•

Er fuldt ud kompatibel med RootRain-vandings/
udluftnings-system

Lokationer, hvor RootDirector-rodbarriere med
fordel kan benyttes

A
D

•

clear
opening
Åbning

Plantninger i områder nær belægninger

C

B

Tekniske informationer
Varenr.

Produktbeskrivelse

Plantehul-størrelse

Modul-dimensioner

A

B

C

D

RD1050

Modul i PE-genbrugsplast

855 x 855 mm

Jf. tegning ovenfor

1050 mm

1300 mm

580 mm

855 mm

RD1400

Modul i PE-genbrugsplast

1230 x 1230 mm

Jf. tegning ovenfor

1400 mm

1700 mm

450 mm

1230 mm

Systemer til forbedring af byrum og landskab

Træets visuelle skønhed er
direkte proportional med
røddernes tilstand

24
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3. Vanding/udluftning

Vanding/udluftning

Milfords vandings/udluftnings-systemer tager
højde for de mange vanskeligheder, som både
nyplantede og voksne bytræer står over for
Hvis jorden bliver for våd, fyldes de mange luftlommer imellem jordpartikler og rødder med vand, og de små rodhår forhindres adgang
til ilt. Med tiden drukner rødderne, og træet vil sandsynligvis forgå.
Herudover komprimeres overvåd jord, hvilket ligeledes giver rødderne særdeles svære kår.
I naturen forefindes de største mængder vand, ilt og næringsstoffer
i det øverste jordlag og aftager, jo dybere man kommer. Hvis der har
været meget nedbør, eller hvis grundvandet står højt, kan vand også
være tilgængeligt i de dybere jordlag.
Effektiv vanding af rødderne er ikke kun påkrævet til den biokemiske
proces forbundet med fotosyntese, respiration og transport, men
også til mekanisk støtte af blad- og stammevæv. Utilstrækkelig eller
ineffektiv vanding vil resultere i afmatning af bladene og færre knopskud. Træet vil visne og til sidst helt gå ud.
Ilt kan også forefindes i de dybere jordlag, hvis ikke jorden er for
komprimeret, eller hvis der er en god forekomst af regnorme, hvis
aktivitet skaber luftveje under jorden. Træers rødder vil gro nær jordoverfladen, medmindre vand og ilt er tilgængeligt længere nede.
I vækstperioden er der typisk nedbørsunderskud. Og da byens
fortovs- og vejbelægninger leder regnvandet ud i kloaksystemerne
snarere end ned i træhullerne, er der behov for vanding. Særligt
nyplantede træer er afhængige af, at der vandes, idet en stor del af
de små rodhår, der opsuger vandet, uundgåeligt beskadiges under
flytningen fra planteskolen.
Desuden er det væsentligt for det nyplantede træ, at selve rodklumpen vandes. Det har naturligvis en stimulerende virkning for rodvæksten, at vandet skal findes uden for rodklumpen, men det første
stykke tid efter plantningen er der ingen rødder derude. Derfor er
man de første par år nødt til at sørge for vand til rodklumpen, hvorefter man bør vande i en større radius, så rodnettet kan ekspandere.

Systemer til forbedring af byrum og landskab

Princippet bag effektiv
trævanding/iltning

Overfladevanding er sjældendt effektivt
til træer. Jorden bliver mudret, hvilket
får vandet til at løbe af snarere end at
sive ned til rødderne, samt at jorden
komprimeres.

Hvis overfladen vandes jævnligt, vil
rødderne forblive i det øverste jordlag
og dermed være sårbare over for
perioder med tørke.

RootRain-vandings/iltnings-system
leverer vandet direkte i den ønskede
rodzone, hvilket eliminerer spild og
nedsætter risikoen for komprimering
af jorden.

Rødderne tilskyndes til at søge
dybere ned og bliver dermed
mindre sårbare over for tørke samt
stabiliserer træet. Giver også tilgang
til gødning med flydende produkter.

SYSTEMER FRA MILFORD

Tilstrækkelige mængder ilt, vand og
næringsstoffer er en forudsætning for
god rodvækst og dermed sunde træer
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3. Vanding/udluftning

Produktdata
RootRain Urban
RootRain Urban er det førende underjordiske højkapacitets-vandingssystem. Det integrerede indløb er fremstillet
i kraftig PE-plast og kan tåle at blive ramt af trimmersnøre. Risten forhindrer affald i at blokkere systemet, imens
vand har fri adgang til rodzonen.
RootRain Urban er en økonomisk og langsigtet løsning.
Et vandings/udluftnings-system, som er både diskret og
stort set hærværkssikkert og derfor et ideelt valg til tæt
befolkede byområder.
RootRain Urban-fordele

26

•

Langsigtet løsning på vanding/udluftning af trærødder

•

En hurtig og stort set hærværkssikker installation

•

En diskret løsning, som ikke kræver vintervedligeholdelse

Lokationer, hvor RootRain Urban med fordel kan
benyttes
•

Tæt befolkede områder, hvor træerne er plantet i
blød jord

•

Nye beboelses- eller erhvervsbyggerier
Ø 950/1500 mm

Tekniske informationer
Varenr.

Produktbeskrivelse

Dimensioner

RRURB1

RootRain Urban
i PE-plast

Ø60 mm vandingsrør
Ø950 mm vandingsløkke

RRURB2

RootRain Urban
i PE-plast

Ø60 mm vandingsrør
Ø1500 mm vandingsløkke
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3. Vanding/udluftning

Produktdata
RootRain PRTS/PRCS

SYSTEMER FRA MILFORD

Systemerne RootRain PRTS og PRCS er en videreudvikling af RootRain Urban og designet til brug i centrale
byområder, hvor der er krav om ekstra kraftige, permanente vandings/udluftningssystemer.
Hvor RootRain Urban har et indløb i PE-plast, er RootRain
PRTS og PRCS forsynet med metalindløb i henholdsvis
støbt aluminium og støbejern. Metaldækslerne har ”løftog-drej” -åbning for nemmere vanding.
RootRain PRTS/PRCS-fordele
•

Langsigtet løsning på vanding/udluftning af trærødder

•

En hurtig og stort set hærværkssikker installation

•

En diskret løsning, som ikke kræver vintervedlige27

holdelse
Lokationer, hvor RootRain PRTS/PRCS med fordel
kan benyttes
•

Tæt befolkede områder med hårde belægninger
såsom brosten eller porøs belægning

•

Eksklusive beboelses- eller erhvervsbyggerier

Ø 1500 mm

Tekniske informationer
Varenr.

Produktbeskrivelse

Dimensioner

RRPRTS1

RootRain PRTS
i støbt aluminium

100 x 100 mm indløb
Ø1500 mm vandingsløkke

RRPRCS1

RootRain PRCS
i støbejern

100 x 100 mm indløb
Ø1500 mm vandingsløkke

Systemer til forbedring af byrum og landskab

3. Vanding/udluftning

Produktdata
RootRain PRT/PRC
Systemerne RootRain PRT og PRC er en videreudvikling
af RootRain Urban og designet til brug i centrale byområder, hvor der er krav om ekstra kraftige, permanente
vandings/udluftningssystemer.
Hvor RootRain Urban har et indløb i PE-plast, er RootRain
PRT og PRC forsynet med metalindløb i henholdsvis
støbt aluminium og støbejern. Metaldækslerne har ”løftog-drej” -åbning for nemmere vanding.
RootRain PRT/PRC-fordele
•

Langsigtet løsning på vanding/udluftning af trærødder

•

En hurtig og stort set hærværkssikker installation

•

En diskret løsning, som ikke kræver vintervedlige-
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holdelse
Lokationer, hvor RootRain PRT/PRC med fordel kan
benyttes
•

Tæt befolkede områder med hårde belægninger
såsom brosten eller porøs belægning

•

Eksklusive beboelses- eller erhvervsbyggerier

Ø 1500 mm

Tekniske informationer
Varenr.

Produktbeskrivelse

Dimensioner

RRPRT1

RootRain PRT
i støbt aluminium

Ø100 mm indløb
Ø1500 mm vandingsløkke

RRPRC1

RootRain PRC
i støbejern

Ø100 mm indløb
Ø1500 mm vandingsløkke
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3. Vanding/udluftning

Produktdata
RootRain PRTG/PRCG

SYSTEMER FRA MILFORD

RootRain PRTG/PRCG giver arkitekter og designere
mulighed for at indbygge vandings/udluftnings-systemet i
selve træhulsristen.
RootRain PRTG/PRCG er designet til montage i træhulsrist og er forsynet med en låseanordning, der sikrer
en solid sammenkobling. Det støbte aluminiums- eller
støbejernsdæksel har ”løft-og-drej” -åbning for nemmere
vanding. Se mere information om træhulsriste i kapitlet
’Beskyttelse’ eller i specialbrochuren ’MilPlus’.
RootRain PRTG/PRCG-fordele
•

En unik løsning på vanding og udluftning af trærødder

•

En lækker og diskret løsning, som stort set ikke
kræver nogen vedligeholdelse
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Lokationer, hvor RootRain PRTG/PRCG med fordel
kan benyttes
•

Tæt befolkede områder med hårde belægninger
såsom brosten eller porøs belægning

•

Eksklusive beboelses- eller erhvervsbyggerier

Ø 1500 mm

Tekniske informationer
Varenr.

Produktbeskrivelse

Dimensioner

RRPRTG1

RootRain PRTG
i støbt aluminium

Ø120 mm indløb
Ø1500 mm vandingsløkke

RRPRCG1

RootRain PRCG
i støbejern

Ø120 mm indløb
Ø1500 mm vandingsløkke

Systemer til forbedring af byrum og landskab

3. Vanding/udluftning

Produktdata
RootRain X2
RootRain X2 er et større vandings/udluftningssystem til
træer i byområder med uigennemtrængelige overfladebelægninger.

Ø 4000 mm

Som træet vokser, ekspanderer rodnettet tilsvarende og
bliver større end det oprindelige plantehul. En vandingspose eller et lille underjordisk vandings/udluftningssystem
er på et tidspunkt ikke længere i stand til at formidle vand
og ilt til hele rodnettet. Med en diameter på cirka fire
meter sørger RootRain X2 for det ekspanderende rodnet,
indtil træet når en alder, hvor rødderne er etablerede nok
til at klare sig selv.

30

RootRain X2 bruges som regel i forbindelse med en
StrataCellTM-installation, men kan også bruges på steder,
hvor en StrataCellTM-konstruktion ikke er nødvendig.

Tekniske informationer
Varenr.

Produktbeskrivelse

Dimensioner

RRPRTS X2

RootRain X2 rodvandings/udluftningssystem med to kvadratiske indløb
og dæksler i støbt aluminium

100x100 mm indløb (støbt aluminium)
Ø4000 mm vandingsløkke (Ø60 mm PE-vandingsrør)

RRPRCS X2

RootRain X2 rodvandings/udluftningssystem med to kvadratiske indløb
og dæksler i støbejern

100x100 mm indløb (støbejern)
Ø4000 mm vandingsløkke (Ø60 mm PE-vandingsrør)

RRPRT X2

RootRain X2 rodvandings/udluftningssystem med to runde indløb og
dæksler i støbt aluminium

Ø100 mm indløb (støbt aluminium)
Ø4000 mm vandingsløkke (Ø60 mm PE-vandingsrør)

RRPRC X2

RootRain X2 rodvandings/udluftningssystem med to runde indløb og
dæksler i støbejern

Ø100 mm indløb (støbejern)
Ø4000 mm vandingsløkke (Ø60 mm PE-vandingsrør)
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3. Vanding/udluftning
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Rodvækstzone dækket af alm. RootRain-systemer
Rodvækstzone dækket af X2

RootRain X2 hjælper det ekspanderende
rodnet til en fortsat sund udvikling
Imens der sørges for rodvanding/udluftning til det nyplantede træ, kan rødderne hos
det lidt ældre træ få alvorlige problemer, hvis ikke der tages højde for udviklingen i
vækstzonerne.
Rodnettet hos et almindeligt bytræ udvider typisk sit omfang drastisk i løbet af en række
gode vækstår, hvilket betyder, at der kan være behov for en væsentligt større vandingsløkke end den, der blev installeret ved plantningen. På steder med relativt svært gennemtrængelige overfladebelægninger kan rødderne på et tidspunkt få svært ved at
fortsætte en sund vækst, da de ikke længere forsynes tilstrækkeligt med vand og ilt.
Problemet vil i mange tilfælde kunne afhjælpes ved at benytte RootRain X2, som både
kan installeres i forbindelse med en nyplantning eller senere, som behovet opstår.

Systemer til forbedring af byrum og landskab

3. Vanding/udluftning

Produktdata
1

TM

Citybag

Vandingsposer er blevet mere populære og udbredte
som vandingssystemer til nyplantede træer. Fordelen er,
at den er hurtig at fylde, hvilket reducerer arbejdstidsforbruget på vanding, samt at den giver en langsom og
jævn vanding. Undersøgelser viser, at træer vandet med
vandingsposer har en bedre vækst, end træer vandet
med konventionel overfladevanding, samt at vandingsposen er effektiv på steder med dårlig nedsivning.
Den almindelige vandingspose giver hverken ilt til rødderne eller mulighed for effektiv brug af gødning.
Milfords CitybagTM laver om på dette. Her tages der højde
for alle de behov, det nyplantede træ har for at klare sig
bedst muligt igennem etableringsfasen.
32

CitybagTM er en pakke, der består af følgende
1. En kraftig polyethylen-vandingspose med lynlåsfastgørelse
2. Et 600 mm RootStake-vandingsspyd, som sørger

2

for ilt til rødderne, samt fungerer som vandingskanal til
flydende gødning af rødderne
3. En industridesignet elastisk gummistrop til fastgørelse
af vandingsposen

3

Tekniske informationer
Varenr.

Produktbeskrivelse

VP55CBK

Citybag-sæt indeholdende vandingspose,
RootStake-vandingsspyd og opbinding
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3. Vanding/udluftning

Produktdata
TM

RootStakeTM er en nem og innovativ måde at sørge for
vanding og udluftning til rødderne hos det nyplantede
træ, men kan også med fordel bruges til ældre, etablerede træer, der har behov for ekstra pleje. Når RootStakeTM
er installeret, er det kun låget, der er synligt, hvilket giver
en diskret og hærværkssikker installation. Fjernelse af
RootStakeTM er næsten umulig uden brug af værktøj.
RootStakeTM-vandingsspyd er fremstillet i en hård ABSplast, som modstår vejr og vind og slitage i byområderne.
Det patenterede design sikrer, at ilt, vand og næringsstoffer transporteres direkte ned i rodzonen, hvilket
betyder større udbytte til rødderne samt en reduktion af
vandingsbehovet med op til 20 % i forhold til traditionel
overfladevanding.
Anvendelsesområder for RootStakeTM-vandingsspyd
• I forbindelse med vandingspose. En almindelig vandingspose giver kun overfladevanding og kan forårsage
komprimering af jorden, hvilket betyder, at rødderne
får svært ved at opnå tilstrækkelig udluftning.
RootStakeTM-vandingsspyd sørger for, at vandet siver
helt ned til rodlaget, samt at der bliver tilgang af ilt til
rødderne
• I taghaver med automatisk vanding. RootStakeTM kan
sluttes til vandingsanlæg og dermed sikre, at vand og
næringsstoffer går direkte til rødderne
• Som ”redningsaktion”, hvis det nyplantede eller
etablerede træ lider under komprimeret jord
Tekniske informationer
Varenr.

Produkt

Passer til

DDRS350

350 mm vandingsspyd

Små træer, buske
og taghaver

DDRS600

600 mm vandingsspyd

Etablerede træer,
op til 5 år efter
plantning

DDRS900

900 mm vandingsspyd

Store veletablerede
træer

Systemer til forbedring af byrum og landskab
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RootStake -vandingsspyd
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4. Fastgørelse/opbinding

Fastgørelse/opbinding
Indtil træet er ordentligt rodfæstet, kan
det have brug for hjælp til at holde sig
opretstående - særligt træer, der er
meget høje i forhold til deres rodklump
Hvor unge træer i deres naturlige omgivelser normalt er beskyttet
af den omkringværende vegetation, ikke mindst de voksne træer,
er bytræet typisk overladt til sig selv, eksponeret for byens vindtunneleffekter (som kan være betragtelige), eventuel påkørsel af biler,
vægten fra henslængte cykler m.v.
Hvis rodklumpen hos et nyplantet træ bevæger sig, kan træet ikke
etablere nye rødder. Foranstaltning af støtte til træet skal sikre, at
rodklumpen bliver liggende stabilt selv under kraftige udefrakommende påvirkninger.

Underjordisk fastgørelse

34

Forankring af rodklumpen er en diskret løsning til støtte af høje
og stærke træer, træer med stor rodklump eller træer plantet i løs
muldjord. Underjordisk forankring er usynlig og blander sig derfor
ikke i det designmæssige udtryk. Metoden forhindrer effektivt rodklumpen i at bevæge sig, således at rødderne får mulighed for at
etablere sig i den omkringliggende jord.
Rodklumpen bliver holdt i position af bånd, der er fæstnet til jordankre, drevet ned i plantehullets dybere jordlag. Enkeltstående eller
grupper af træer kan forankres på denne måde.

Overjordisk fastgørelse
Bruges typisk til at give støtte til omplantede træer med en stammediameter på over 10 cm. Tre barduner fastgøres til stammen og til
hver deres jordanker.

Opbinding med pæle
Opbinding med pæle vil ikke beskadige træet, hvis udført korrekt.
Det er dog væsentligt at sådan et system fjernes, så snart træet
har fået ordentligt rodfæste, typisk efter 2-3 år. Hvis stammen bliver
støttet for længe, eksisterer der en fare for, at træet ikke vil udvikle
en solid konisk formet stamme.
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Støtte til det nyplantede
træ har relevans i mange
forskellige miljøer
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Systemer til forbedring af byrum og landskab

4. Fastgørelse/opbinding

Produktdata
DuckBill RBKS til underjordisk fastgørelse
DuckBill RBKS er udviklet til at sikre træer med fast
rodklump et solidt fæste, samtidig med at systemet selv
er gemt under jorden. Ved hjælp af tre jordankre og en
kvalitetstestet sele med skraldestrammer fastgøres rodklumpen effektivt uden at forstyrre det visuelle udtryk.
Fordele ved DuckBill RBKS til underjordisk
fastgørelse
•

Ingen synlige pæle eller barduner

•

Ingen vedligeholdelse

•

En mere naturlig installation

•

Kan bruges med træhulsriste

36
DuckBill-jordankre, en patenteret tids- og
arbejdsbesparende anordning, der fungerer
som en modhage i jorden. DuckBill-jordankre
bliver drevet i jorden (ingen huller, ingen gravning og ingen beton) og sørger for en sikker
og miljøvenlig installation.

Tekniske informationer
Varenr.

Stammeomkreds

Højde

Anbefalet anvendelse af DuckBill RBKS
Skala: 1-5 (1= meget egnet og 5 = uegnet)
Træsort

Byområde

Udsatte steder

Acer

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Aesculus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Crataegus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Fagus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Fraxinus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Magnolia

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Malus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Plantaanus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Poplus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

48 RBKS

< 20 cm

150-400 cm

68 RBKS

15-25 cm

200-500 cm

88 RBKS

25-45 cm

500-750 cm

Prunus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

MR4 RBKS

45-75 cm

750-1200 cm

Quercus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Robina

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Salix

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Sorbus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Til brug i hård jord

Tilia

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

68 DI RBKS

15-25 cm

200-500 cm

Nåletræer

88 DI RBKS

25-45 cm

500-750 cm

Abies

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Picea

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Pinus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Taxus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

MR3 RBKS

75-105 cm

1200-1600 cm

MR2 RBKS

105-140 cm

1600-2000 cm

Med ekstra lange wirer
68 RBKHDS

15-25 cm

200-500 cm

88 RBKHDS

25-45 cm

500-750 cm

Denne tabel er beregnet på planteskoletræer med fast rodklump.
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4. Fastgørelse/opbinding

Produktdata

DuckBill System DTS er designet til at fastgøre større
træer med en stammediameter på over 10 cm. Systemet
bruges typisk til omplantede træer, der er for store til opbinding med pæle eller underjordisk fastgørelse. DuckBill
System DTS bruges ikke permanent, men støtter træet
effektivt, indtil rødderne har fået ordentligt fæste efter
plantningen.
Tre stålwire-barduner med trådstrammer fastgøres til
stammen med en solid trækrave og forankres i jorden
med hver deres jordanker.

SYSTEMER FRA MILFORD

DuckBill DTS til overjordisk
fastgørelse

Tekniske informationer
Varenr.

Stammeomkreds

Højde

40 DTS

< 15 cm

150-200 cm

68 DTS

15-25 cm

250-450 cm

88 DTS

25-45 cm

450-750 cm

RBG-system til underjordisk
fastgørelse på taghaver
Taghaver tilbyder kun en begrænset jordvolumen, hvorfor
fastgørelse af træer med fast rodklump ikke kan udføres
med standard jordanker.
RBG-systemet består af en kraftig sele med skraldespænder, der fastgøres til armeringsnet (medfølger ikke)
ved hjælp af tre øjer på stålwiren.
Således opnås et solidt fæste på steder, hvor jordmængden er begrænset.
Tekniske informationer
Varenr.

Remdimension

Til træer med

RBGSY

25 mm x 2,0 m

lille rodklump

RBGSB

25 mm x 4,5 m

mellem rodklump

RBGSR

35 mm x 6,0 m

stor rodklump

Systemer til forbedring af byrum og landskab
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4. Fastgørelse/opbinding

Produktdata
TM

MuldVarp -jordanker til
underjordisk fastgørelse
MuldVarpTM er udviklet til at sikre nyplantede træer med
fast rodklump et solidt fæste, indtil rødderne har etableret
sig. Systemet er gemt under jorden, hvor det langsomt
nedbrydes til organisk materiale.
MuldVarpTM er fremstillet af et biprodukt fra fødevareindustrien, kartoffelstivelse og er 100 % biologisk nedbrydeligt i henhold til EN13432 og ASTM D6400.
Systemet er designet, således at den organiske proces
finder sted, i takt med at rødderne får fat, og træet vil
have opnået et sikkert fæste, længe inden støtten forsvinder. Både jordanker og reb nedbrydes biologisk.
På grund af sine miljøvenlige egenskaber har Milfords
udviklingsteam tildelt systemet mærkningen Sustain+.
Fordele ved MuldVarpTM til underjordisk
fastgørelse
•

Systemet er 100 % biologisk nedbrydeligt iht.
EN13432 og ASTM D6400

•

Giver effektiv støtte til det nyplantede træ

•

Fås i to størrelser

•

Ingen synlige pæle eller barduner

•

100 % vedligeholdelsesfrit

100% nedbrydelig

38

Tekniske informationer
Stammeomkreds

Højde

15RBKS

Varenr.

< 15 cm

150-200 cm

25RBKS

15-25 cm

200-450 cm
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4. Fastgørelse/opbinding

Produktdata
Underjordisk opbinding af træer er ofte den anbefalede
metode. Dog er overjordisk opbinding med pæle i visse
situationer økonomisk favorabel. Med i overvejelserne bør
være hensynet til træets størrelse, placering samt sandsynligheden for hærværk eller vindskade.
Milford har et bredt udvalg af opbindingsprodukter
•

•
•

Opbindingssele – fremstillet i 100% polyester – er den
mest benyttede rem til opbinding med pæle. Gummiafstandsklodser bruges for at sikre imod barkskader
Forstærket gummirem – bør også bruges med
gummi-afstandsklodser for at sikre imod barkskader
Toscany-opbindingsstrop – udvider sig med træet og
undgår således skader på stammen, når træet vokser.
Er velegnet til planter og små træer og kan bruges
igen og igen

Miljøvenlige opbindingsprodukter
•

•

Sustain+ hessianrem – er miljøvenligt og 100 % biologisk nedbrydeligt. Nedbrydes over tid, i takt med at
træet etablerer et solidt rodfæste
Sustain+ kokosreb – et alternativ til hessianremmen,
velegnet til mindre træer. 100 % biologisk nedbrydeligt

Tekniske informationer
Varenr.

Produktbeskrivelse

Dimensioner

BS50/50

Opbindingssele, sort,
100 % polyester

47 mm
Ruller af 50 m

HP3

Afstandsklodser, passer til
BS50/50. Sort gummi

GL24/20

Forstærket gummirem,
sort

HP2

Afstandsklodser, passer til
GL24/20

PR2045

Toscany-gummistrop, grøn

45 cm

PR2065

Toscany-gummistrop, grøn

65 cm

HS50/3012

Sustain+ hessianrem

KR18/50

Sustain+ kokosreb

Systemer til forbedring af byrum og landskab

24 mm
Ruller af 20 m

50 mm
Ruller af 30 m
18-20 mm
Bundter af 50 m

SYSTEMER FRA MILFORD

Opbindingsprodukter
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5. Beskyttelse

Permanent beskyttelse
bliver en del af det
arkitektoniske udtryk

40

Rekvirer specialbrochure
på tlf. 44 97 10 99 eller
landskab@milford.dk
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5. Beskyttelse

Beskyttelse

Bytræet kan være udsat for både vandalisme, skader fra cykler, biler
og fejemaskiner, overlast fra nattens festende folk, husdyr og meget
mere. Hvor trafikken er meget tæt, kan det være hensigtsmæssigt
at etablere en permanent beskyttelse af træet.
Synlig beskyttelse i form af træbeskyttere og træhulsriste deltager
i bybilledet og har dermed også en vigtig designmæssig funktion.

Træhulsriste
Bruges typisk i områder med mange fodgængere. Riste forhindrer
komprimering af jorden i plantehullet, samtidig med at de muliggør
tilgang af regnvand. Træhulsriste fås i næsten alle tænkelige formater og fremstilles i mange forskellige materialer. Alle modeller har
mulighed for integrering af vandings/iltnings-system.
Nogle projekter kan ikke fuldendes med standard træhulsriste,
men kræver enestående kreative løsninger for at blive komplette.
Specialriste fremstilles efter kundens eget design og dimensioner.
Porøs træhulsbelægning af limede sten er et interessant alternativ
til traditionelle træhulsriste og giver designere og arkitekter helt nye
kreative muligheder. Den porøse struktur tillader regnvand og ilt at
cirkulere ned til rodzonen, og systemet kan uden videre benyttes til
træhuller i alle størrelser.

Træbeskyttere
Hvor træhulsristen giver beskyttelse til rødder og jord, tilvejebringer
træbeskytteren en effektiv afskærmning til den synlige del af træet.
Med mange forskellige modeller tilbyder Milfords sortiment stor
designmæssig frihed. Standardhøjden er 1800 mm med en diameter
Ø 600 mm eller Ø 440 mm. Andre størrelser kan fremstilles.
De viste modeller kan monteres på rammer i medium eller kraftig
kvalitet eller fæstnes til jorden i eksempelvis parkområder.

Systemer til forbedring af byrum og landskab
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Beskyttelse af det nyplantede bytræ
kan være afgørende for træets succes.
Men nogle steder er trafikken så tæt,
at også det voksne træ har behov for
permanent afskærmning
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5. Beskyttelse

Produktdata
MilPlus-træhulsriste
Sortimentet af MilPlus-træhulsriste er en bred vifte af
forskellige design, materialer og formater. Ristene er
fremstillet i enten duktil støbejern eller højkvalitets stål og
kan leveres malet efter arkitektens ønsker.
Træhulsristens hovedfunktioner
•

Hjælper bytræet med at overleve under svære kår

•

Forhindrer skader fra ulykker og overlagt hærværk

•

Giver et stilfuldt udtryk til særlige pladser såsom

Tundra-træhulsrist

ambassader, bymidter og parkanlæg.
Tundra-serien
Er designet med fokus på rene og minimalistiske linjer.
Bestandig, smuk og fremstillet i galvaniseret stål.
42
Sahara-serien
Er udviklet og formgivet i et moderne, stilrent design med
høje krav til æstetik og kvalitet. Ubehandlet duktil støbejern
får en karakteristisk rustrød farve som følge af en let
overfladeoxidering. Serien fås i flere forskellige formater
med både rundt og kvadratisk centerhul.

Sahara-træhulsrist

Mesa-træhulsrist
Det solide og kraftige design betyder, at Mesa-serien
kan bruges i hårdt trafikerede bymiljøer. Højkvalitets
overfladebehandling og robust ramme er med til at sikre en
lang levetid. Leveres sortmalet som standard.
Rekvirer MilPlus specialbrochure om træhulsriste og
træbeskyttere.
Mesa-træhulsrist

Tekniske informationer
Serie

Produktbeskrivelse

Tundra

Træhulsrist i galvaniseret højkvalitets stål med ramme

1200x1200 mm (leveres også i specialmål)

Dimensioner

Sahara

Træhulsrist i ubehandlet duktil støbejern med ramme
Kan også leveres malet

1200x1200 mm, 1500x1500 mm, 1800x1800 mm
(leveres også i specialmål)

Mesa

Træhulsrist i duktil støbejern med ramme
Leveres sortmalet som standard

1000x1000 mm, 1200x1200 mm, 1500x1500 mm
(leveres ikke i specialmål)
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5. Beskyttelse

Produktdata
Veldesignede træbeskyttere hjælper træerne til at
overleve i det udfordrende bymiljø. MilPlus-træbeskyttere
yder en effektiv beskyttelse imod barkskader fra
fodgængere, cyklister og hunde samt giver projektet et
moderne ‘urbant’ look.
Lokationer, hvor træbeskyttere med fordel kan
benyttes
•

Sahara-træbeskytter

Fodgængerområder, hvor der også er stor trafik af
cyklister

•

SYSTEMER FRA MILFORD

MilPlus-træbeskyttere

Steder, som inviterer til at læne sig op ad træet
såsom bus- og togstationer, skolegårde m.v.

•

Steder, hvor biler manøvrerer tæt ved træet såsom
parkeringsanlæg

•

43

Steder med en historisk eller speciel arkitektur

Sahara-træbeskytter
En træbeskytter designet til at matche serien af Saharatræhulsriste. Fremstillet i robust ubehandlet stål og kan
leveres malet efter ønske. Fås i to standardstørrelser og
kan også leveres i specialmål.
Mojave-træbeskytter
En populær træbeskytter i et tidløst design, der matcher
både historisk og ny arkitektur. Fås i to standardstørrelser
og kan også leveres i specialmål.
Rekvirer MilPlus specialbrochure om træhulsriste og
træbeskyttere.
Mojave-træbeskytter

Tekniske informationer
Produkt

Produktbeskrivelse

Sahara

Træbeskytter i højkvalitets ubehandlet stål. Kan også
leveres malet

Højde 500mm. Ø440mm eller Ø600mm (leveres også i specialmål)

Mojave

Træbeskytter i højkvalitets sortmalet stål

Højde 1800mm. Ø440mm eller Ø600mm (leveres også i specialmål)

Systemer til forbedring af byrum og landskab

Dimensioner

5. Beskyttelse

Produktdata
MilPlus Art
Lad unikke træhulsriste være
sidste brik i et unikt projekt
Nogle projekter kan ikke fuldendes med standard
træhulsriste, men kræver enestående, kreative løsninger
for at blive komplette. Milford fremstiller specialriste efter
kundens design og dimensioner.
Arkitekten har således mulighed for at sætte sit
personlige fingeraftryk på projektet ved selv at designe
træhulsristene.
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MilPlus Art produceres efter højeste standarder ved hjælp
af moderne laserskærings-teknologi. Ristene fremstilles
efter kundens mønster i corten-stål og leveres komplet
med monteringsramme.
MilPlus Art fordrer ikke en serieproduktion. Det er muligt
kun at fremstille EN rist, ligesom med et ægte kunstværk.

Detaljen tæller
For at sikre et optimalt produkt, både hvad angår
funktionalitet, design og pris, indgår vi gerne i projektet
lige fra tegnebordsfasen. Vores erfaringer med denne
type opgaver kan vise sig at være afgørende for det
endelige resultat.

Lad os eksempelvis være behjælpelige med at fremstille
3D-tegninger til visualisering i projekteringen. Ved meget
kreative løsninger er det vigtigt, at der er tænkt på
detaljen. Kontakt Milford for yderligere information om
mulighederne.
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5. Beskyttelse

Produktdata

Løse sten og grus er dårligt egnede til strøg- og gågademiljøer. Asfalt og belægningssten bliver liggende, men
danner et vandtæt ”låg” på træhullet og hæmmer dermed
væksten.
Med ArborResin, hvor stenene er limet sammen, er
man sikret, at de forbliver i træhullet. Fejemaskiner og
lignende kan problemfrit passere uden at ødelægge helhedsindtrykket. Samtidig tillader ArborResin vand og luft
at cirkulere ned til rodzonen.

SYSTEMER FRA MILFORD

ArborResin porøs træhulsbelægning

Lokationer, hvor ArborResin porøs træhulsbelægning
med fordel kan benyttes
•

Fodgængerområder såsom pladser og gågader,
hvor man vil undgå problemet med træhulsriste, der
nemt kan fyldes op med affald

•

Plantehuller med utraditionelle proportioner og vinkler

•

Under træhulsriste for at forhindre ukrudt

•

Steder, hvor naturstenen passer bedst i designet

ArborResin er en fleksibel, slidstærk og naturlig løsning,
som uden videre kan bruges til træhuller i alle størrelser.
ArborResin fra Milford har fået reduceret mængden af
kemikalier til et minimum og er nu baseret på vegetabilske
produkter.

Systemer til forbedring af byrum og landskab
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Succesfulde projekter er
betingede af succesfulde
implementeringer
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KONSTRUKTION AF PLANTEHULLER
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Systemer til forbedring af byrum og landskab

Konstruktion af plantehuller
Anbefalede standarder fra Milford

De fire typer træplantninger
1. Byplantning
SIDE 50-53
Find her vores anbefalinger til, hvordan plantehuller til plantning af bytræer bør være konstrueret for at give de bedst
mulige vækstbetingelser.
Byplantning

2. Vejplantning
SIDE 54-57
Forskellige lokationer stiller forskellige krav til plantehullets
udformning. Her findes vores anbefalinger til plantehuller til
træer tæt ved vej.
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Vejplantning
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3. Tagplantning
SIDE 58-61

4. Parkplantning
SIDE 62-65

Tagplantning

Få overblik over, hvilke faciliteter der bør være til stede ved
plantning af træer i byens parker og anlæg.

Parkplantning

Systemer til forbedring af byrum og landskab

KONSTRUKTION AF PLANTEHULLER

Plantning af træer i taghaver er en meget anderledes disciplin. Vi giver her specifikationerne til plantehullets optimale
opbygning.
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1. Byplantning

Plantehulskonstruktion
Anbefalede standarder fra Milford

By-scenarie 1

Fig. 1
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1. Byplantning

Plantehulskonstruktionen bør bestå af:

•

Der er tæt trafik af fodgængere og cyklister

•

StrataCellTM

•

Der er tung belastning

•

Rodbarriere

•

Hærværk kan forekomme

•

Vandings/udluftningssystem

•

Der er begrænset plads

•

Underjordisk opbinding

•

Overfladebelægningen danner en nærmest

•

Træhulsrist

vandtæt skorpe

•

Træbeskytter

Fig. 2

KONSTRUKTION AF PLANTEHULLER

Træplantning under forhold, hvor:

51
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1. Byplantning

Plantehulskonstruktion
Anbefalede standarder fra Milford

By-scenarie 2

Fig. 1
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1. Byplantning

Plantehulskonstruktionen bør bestå af:

•

Der er tæt trafik af fodgængere og cyklister

•

StrataCellTM

•

Der er tung belastning

•

Rodbarriere

•

Risikoen for hærværk er lille

•

Vandings/udluftningssystem

•

Der er underjordiske installationer i nærheden

•

Underjordisk opbinding

•

Der er begrænset plads

•

Overfladebelægningen danner en nærmest
vandtæt skorpe

Fig. 2

KONSTRUKTION AF PLANTEHULLER

Træplantning under forhold, hvor:
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Systemer til forbedring af byrum og landskab

2. Vejplantning

Plantehulskonstruktion
Anbefalede standarder fra Milford

Vej-scenarie 1

Fig. 1
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2. Vejplantning

Plantehulskonstruktionen bør bestå af:
Rodbarriere

•

Plantehullet er tæt på vej og/eller sti

•

•

Belægningerne skal beskyttes imod rodskader

•

Vandings/udluftningssystem

•

Der er underjordiske installationer i nærheden

•

Underjordisk opbinding

Fig. 2

KONSTRUKTION AF PLANTEHULLER

Træplantning under forhold, hvor:
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Systemer til forbedring af byrum og landskab

2. Vejplantning

Plantehulskonstruktion
Anbefalede standarder fra Milford

Vej-scenarie 2

Fig. 1
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2. Vejplantning

Plantehulskonstruktionen bør bestå af:
Rodbarriere

•

Der er vej eller sti på den ene side af plantehullet

•

•

Der er god plads til trærødderne

•

Vandings/udluftningssystem

•

Der er underjordiske installationer i nærheden

•

Underjordisk opbinding

Fig. 2

KONSTRUKTION AF PLANTEHULLER

Træplantning under forhold, hvor:
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Systemer til forbedring af byrum og landskab

3. Tagplantning

Plantehulskonstruktion
Anbefalede standarder fra Milford

Tag-scenarie 1

Fig. 1
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3. Tagplantning

Plantehulskonstruktionen bør bestå af:

•

Der er belægning og beplantning på taget

•

StrataCellTM

•

Belægning ligger tæt på beplantning

•

Rodbarriere

•

Træhullet er meget fladt

•

Vandings/udluftningssystem

•

Der er vigtigt at begrænse plantehullets vægt

•

Underjordisk opbinding

•

RootStakeTM-vandingsspyd

•

AluExcel-kantafgrænsning

Fig. 2

KONSTRUKTION AF PLANTEHULLER

Træplantning under forhold, hvor:
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Systemer til forbedring af byrum og landskab

3. Tagplantning

Plantehulskonstruktion
Anbefalede standarder fra Milford

Tag-scenarie 2

Fig. 1
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3. Tagplantning

Plantehulskonstruktionen bør bestå af:

•

Træhullet er fladt

•

Underjordisk opbinding

•

Træhullet er åbent

•

RootStakeTM-vandingsspyd

Fig. 2

KONSTRUKTION AF PLANTEHULLER

Træplantning under forhold, hvor:
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Systemer til forbedring af byrum og landskab

4. Parkplantning

Plantehulskonstruktion
Anbefalede standarder fra Milford

Park-scenarie 1

Fig. 1
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4. Parkplantning

Plantehulskonstruktionen bør bestå af:

•

Vækstmulighederne er gode

•

Sustain+ underjordisk opbinding

•

Opbinding er nødvendig, men ikke må være synlig

•

Vandings/udluftningssystem

•

Der skal bruges miljøvenlige løsninger

Fig. 2

KONSTRUKTION AF PLANTEHULLER

Træplantning under forhold, hvor:
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Systemer til forbedring af byrum og landskab

4. Parkplantning

Plantehulskonstruktion
Anbefalede standarder fra Milford

Park-scenarie 2

Fig. 1
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4. Parkplantning

Plantehulskonstruktionen bør bestå af:

•

Træet er eksponeret for kraftig blæst/storm

•

Opbindingspæle/sele

•

Der er gode vækstmuligheder

•

CitybagTM

•

Der er ønske om den mest økonomiske løsning

Fig. 2

KONSTRUKTION AF PLANTEHULLER

Træplantning under forhold, hvor:
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Systemer til forbedring af byrum og landskab

En vision for fremtidens byrum
I takt med at storbyerne vokser, bliver
vores tilgang til byplanlægning i højere
grad motiveret af ønsket om bæredygtige løsninger
Storbyerne er samfundets kollektive kraftcentre. Her tænkes store
tanker, her lægges planer, her udvikles sociale relationer og kulturelle fællesskaber. Byens mange muligheder tiltrækker mennesker
af alle slags, også dem, der ændrer morgendagen for de mange.
Rummelighed er derfor en af byens største dyder.
Individet skal eksistere side om side med millioner af andre og alligevel have plads til at tænke egne tanker, plads til at få nye idéer og
plads til at kunne trække vejret i ren luft. Koncentrationen af mange
mennesker giver lige så mange udfordringer som muligheder.
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Fremtidens byrum er pulserende, men ikke larmende. Det er travlt,
men ikke hektisk. Det er energisk, men ikke forurenende. Her eksisterer omtanke side om side med ambition. Her eksisterer teknologi
og natur, fusioneret i et selvjusterende kredsløb, der holder byen i
perfekt balance med sig selv og det omgivende land. Lige fra
energiforsyning til renovation er der harmoni imellem ’udgifter’ og
’indtægter’. Begrebet bæredygtighed er lige så selvfølgeligt, som
det engang var fremmed.
Det er vores mål at bidrage til denne vision igennem vores forkærlighed for bytræet, den vigtigste ressource i skabelsen af grønne
bymiljøer. Lokalt som globalt vil vi hjælpe ved at give inspiration til
nye grønne tanker og idéer. Vi vil hjælpe ved at gøre information og
viden mere tilgængelig. Vi vil hjælpe ved at udvikle og levere systemer, som giver bytræet bedre kår og gør implementeringen nemmere og mere økonomisk.
Vi mener ikke, der er tale om, at der skal ske en radikal holdningsændring. De fleste ved i dag, at en sund vegetation er en af nøglerne til et sundt globalt klima. Vi ved, at vi skal lære af naturen, blive
bedre til at udvikle vedvarende energiformer samt finde metoder til
at producere og genanvende mere ansvarligt. Det er en udvikling,
der allerede er i gang, og vi skal sørge for, at den fortsætter og
accelererer ved at vise nye og bedre veje.
Vi skal lade de grønne visioner gro!
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Fremtidens storby vil være et
afbalanceret samspil mellem
natur og kreativ intelligens
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