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Låt de gröna visionerna gro
Idag finns fler och bättre system än någonsin för att förverkliga gröna visioner.
Och de senaste rönen visar på att behovet växer för att förverkliga dessa
visioner
Behovet av grönt tänkande i de ständigt växande storstäderna världen över är inte längre okänt eller motsagt. Temat för denna broschyr är inte varför, utan hur. Trädet är den viktigaste resursen för
att skapa gröna miljöer i våra storstäder. Vi vill därför fokusera på
de mest väsentliga problemen och metoderna för att framgångsrikt
etablera och bibehålla stadsträd.
Att plantera träd i urbana miljöer innebär stora utmaningar eftersom
villkoren normalt skiljer sig mycket från trädets normala hemmiljö,
naturen.
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Träd som växer naturligt i skogsområden har ofta nästan optimala
förutsättningar: ett skyddat och avskärmat mikroklimat med en stor
mängd näringsrik, okomprimerad mulljord åt rötterna, fukt, och tillgång till både regnvatten och solljus.
Stadsträdet däremot möts av en rad allvarliga utmaningar. Markytor
som är ogenomträngliga, t.ex. på grund av betongplattor eller asfalt,
onaturligt höga temperaturer om sommarhalvåret, exponering för
vind, vägsaltning på vintern, bilar, gångtrafikanter och cyklister samt
skadegörelse. Under jorden möts rötterna av lika fientliga omgivningar av hårt sammanpressad jord, begränsad växtyta, vatten- och
syretillgång. Lyckas rötterna till slut att utvecklas finns en konstant
risk för skador orsakade av byggnadsarbete, vägarbete m.m.
Att framgångsrikt plantera in träd i omgivningar skapade av människan är en speciell uppgift. Genom att skydda dem ovanför jorden
och ge rötterna möjlighet att växa naturligt kan Milfords innovativa system skapa villkor som påminner om dem i trädets naturliga
hemmiljö. Vi kan inte efterlikna naturen helt och hållet, men vi kan
komma en bra bit på väg, och därmed ge grogrund för nya kreativa
tankar om gröna visioner.
Och häri ligger vår utmaning till såväl arkitekter som entreprenörer,
byggherrar, stadsplanerare och landskapsarkitekter: Låt de gröna
visionerna gro! Milfords uppgift är att hjälpa er att förverkliga dem.
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Trädet är den viktigaste
resursen i skapandet
av gröna miljöer i våra
storstäder
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Unika fördelar med träd i stadsområdena
•
•
•
•

Ett enda fullvuxet träd kan absorbera 21,6 kg koldioxid årligen
Att plantera träd är fortfarande en av de mest lönsamma metoderna för att kontrollera CO2 -utsläpp
Träd ger renare luft – partikelnivån på planterade gator kan vara hela 60 % lägre än på gator utan träd
Träd neutraliserar luftföroreningar – svaveloxid, kväve (oxid eller partiklar), kolmonoxid, kadmium,
nickel och bly är alla substanser, som trädet konstant arbetar med att bryta ned
• Träd fångar upp regnvatten och förebygger erosion – 100 vuxna träd kan fånga upp ända upp mot
1 137 500 liter regnvatten varje år
• Ett fullvuxet träd har samma kylningseffekt som tio små luftkonditioneringsanläggningar. Detta kan
medföra lokala energibesparingar eftersom trädet blir ett effektivt redskap för att minska storstädernas många värmeöar
Träd
har en positiv inverkan på människors hälsa – en ökning av städers grönområden på 10 % kan
•
medverka till att fördröja att det uppstår hälsoproblem såsom astma, hudcancer och stressrelaterade sjukdommar
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• Estetisk försköning – ett träd skapar sitt eget rum, sätter sin prägel på närområdet och förtydligar
årstidernas skiften
Friska
träd och grönområden kan bidra till att värdet på bostäder stiger
•
• Att träd är bra för vårt välbefinnande och vår trivsel har varit känt länge – en del forskare menar sig till
och med kunna visa på ett samband mellan en minskning av kriminalitet och våld inom hemmet och
trädens lugnande och terapeutiska verkan
Träd
dämpar buller och bildar en effektiv ljudbarriär
•
• Vindreducering – stadens byggnader bildar luftlabyrinter som ökar vindhastigheten. Stadsträdet däremot gör det motsatta. På avstånd upp till 10 gånger trädets höjd kan det reducera vindens styrka
markant
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Stadsträdets oändliga möjligheter
• Ofta planteras stadsträd i vägmiljöer. Genom att följa enkla grundregler om trädplantering kan trädet
få växa sunt och leva länge utan att vålla skada på närliggande installationer och byggnader
• Parkeringsplatser är ofta fientliga mot ett nyplanterat stadsträd, både ovanför och under jorden. Men
om man tar rätt hänsyn finns det väldigt stora fördelar med att plantera här
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1. Stadsplantering

2. Vägplantering

Sid 50-53

Sid 54-57

Här hittar du våra anvisningar om hur trädgropar till
stadsträd bör konstrueras för att
ge bästa möjliga växtförutsättningar.

Olika planteringsplatser
ställer olika krav på planteringens utformning. Här hittar
du våra anvisningar för plantering av träd
nära väg.
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• Öppna platser och torg är områden där stadsträdet har ett stort estetiskt värde, men också kan
utsättas för skador och måste beskyddas vaksamt
• Stadsträdet bör även ges sin skäliga uppmärksamhet i parker, både under och efter planteringen
• Att plantera små skogsområden av buskar i de mer skrymmande stadsdelar är ett bra sätt att öka
den samlade andelen grönområden i staden och därigenom vidta viktig miljöhänsyn
• Att plantera träd på takytor är ett mycket speciellt hantverk och innebär strukturella begränsningar
som kräver särskilda åtgärder för att lyckas långsiktigt
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3. Takplantering

4. Parkplantering

Sid 58-61

Sid 62-65

Plantering av träd på bjälklag är ett speciellt hantverk.
Här hittar du specifika instruktioner för planteringens optimala uppbyggnad.

Här får du en överblick
över vilka hjälpmedel som
bör finnas tillgängliga vid plantering av träd i stadens parker och
anläggningar.

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap

Milford i ett globalt partnerskap
I över ett år har Milford varit förmedlare
av expertis, system och hållbara lösningar till en framgångsrik plantering av
stadsträd i hela Skandinavien
Research, innovation och produktutveckling
Research, innovation och produktutveckling är grundbultarna i vårt
arbete. Att vi arbetar grundligt med djupgående expertis är förmodligen orsaken till att vi medverkar i flera framstående prestigeprojekt
inom trädplantering i Skandinaviens största städer.
Eftersom världens befolkning och därmed också storstäderna fortsätter att växa är vår målsättning att alltid vara i framkant i utvecklingen och kunna leverera produkter och system som motsvarar de
ständigt stigande kraven. Stadsområdena behöver mer grön växtlighet, men ofta är utrymmet knappt och villkoren för växterna svåra.
En förståelse för hur storstadsliv och växtlighet samspelar är avgörande för att kunna etablera grönområden, stadsträd och annan
växtlighet i stadsområdena med långsiktig framgång.
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Ett globalt partnerskap av kunnande och
erfarenhet
För att ständigt kunna öka denna förståelse samt stärka vår regionala ställning är det viktigt för oss att hämta in erfarenheter från andra delar av världen. Därför har vi gått in i ett interkontinentalt samarbete med likasinnade verksamheter som alla är specialiserade på
grön tillväxt i storstäderna. Ett samarbete som först och främst är ett
globalt kunskapsutbyte som ligger utanför lokala intressekonflikter.
Den fortsatta utvecklingen av bättre system kommer således alla
parter till del, och på den skandinaviska marknaden får våra kunder
därigenom tillgång till några av världens bästa produkter och system
för att etablera alla former av vegetation i stadsområdena. Partnerskapet har dessutom tillgång till testanläggningar där nya idéer och
principer kan testas och utvecklas.
Milford DANMARK
Greenleaf ENGLAND
Greenleaf TYSKLAND
Citygreen AUSTRALIEN
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TM

Greenleaf

Urban tree and landscape products

Australien
Nya Zeeland
Nordamerika
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England
Argentina
Frankrike
Irland
Polen
Spanien
Tyskland (Greenleaf Deutschland)
Luxemburg (Greenleaf Deutschland)
Schweiz (Greenleaf Deutschland)
Österrike (Greenleaf Deutschland)

Danmark
Sverige
Norge
Finland
Belgien
Holland
Östeuropa

Plantera stadsträd framgångsrikt
De fem viktigaste utmaningarna
Fördelarna med att ha stora bestånd av friska träd i städerna många
olika kvarter är markanta. Stadens miljöer bjuder dock inte på gynnsamma villkor för en god uppväxt och et långt liv, varken ovanför
eller under jorden. För att ge träden de största möjligheterna att
överleva och trivas finns det fem överordnade aspekter som bör tas
i åtanke i samband med etablering av stadsträd.

1. Okomprimerad jordmassa
Sid 14-19
Det allra viktigaste växt- och livsvillkoret för stadsträd är tillgången
på tillräcklig kvalitétsjord till rötterna. Hur man skapar utrymme till
tillräcklig mängd okomprimerad jord under vägar och trottoarer är
något som trädodlare, landskapsarkitekter och ingenjörer har diskuterat i årtionden.

Okomprimerad jordmassa

Det finns flera sätt att räkna ut nödvändig jordmängd på, men det
enklaste är att multiplicera lövverkets uppskattade area (av fullvuxna
träd) med ett djup på 0,6 m.
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2. Rotstyrning
Sid 20-23
Förutom tillförsel av rikligt okomprimerad jord för rotsystemets
utveckling, är det nödvändigt att styra rötternas riktning för trädens
växt så att rötterna inte med tiden ödelägger skyddslager eller
installationer under jorden.
Underlag som asfalt och gatsten är speciellt sårbara för högtliggande trädrötter. Samtidigt kan underjordiska installationer av olika slag ta skada om inte rötternas växtriktning
styrs effektivt.

Rotstyrning

3. Bevattning/luftning
Sid 24-33
För att trädet ska kunna överleva och trivas måste det finnas god
tillgång på vatten i den omgivande jorden. Om inte tillräckligt med
vatten finns kan rötterna inte absorbera näringsämnen från jorden,
och trädet kommer att dö till följd av vätskebrist orsakad av dess
generella transpiration.
Bevattning/luftning
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Vi vet också att en övervägande del av stadsträdens rotsystem hindras i sin framfart av ogenomträngliga beläggningar, vilket betyder att
regnvatten kan ha svårt att sjunka ned till rötterna. Planteringen bör
därför konstrueras så att den inkluderar ett effektivt bevattningssystem. I synnerhet under sina första tre år är ett stadsträd mycket sårbart för underbevattning. Förutom trottoarer, cyklister och vägbeläggningar finns andra förhållanden som kan påverka rötternas tillstånd:
I de fall då produkter för rotstyrning har använts ligger rötterna djupare än naturligt, vilket försvårar tillgången till regnvatten. Ett effektivt
bevattningssystem tillför vatten där rötterna befinner sig och inte till
jorden ovanför. Det gör också att rötterna får sin livsviktiga lufttillförsel.

Rotfästning/uppbindning

SYSTEM FRÅN MILFORD

Om rötternas område däremot vattnas konstant kan jorden bli anaerob, vilket trädet inte heller kan överleva i längden. Den livsnödvändiga gascirkulationen sker inte bara ovanför jorden utan också
i rötterna. Ständigt våt jord hindrar syretillförseln och kan faktiskt
dränka rötterna. Det är därför viktigt att trädgropen förses med tillräckliga dräneringsrör.

4. Rotfästning/uppbindning
Sid 34-39
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Unga träd är visserligen skyddade i sina naturliga omgivningar av
vegetationen omkring dem, däribland inte minst de vuxna träden.
Ett stadsträd är däremot oftast utlämnat åt sig självt. Då det utsätts
för stadens vindtunnelseffekter och fordonstrafik, cyklister, gångtrafikanter, hundar m.m. behöver det unga trädet vårdas, speciellt i
dess etableringsskede. Att fästa trädet under jorden är den populäraste metoden eftersom den är osynlig och därmed inte påverkar det gestaltningsmässiga uttrycket. Att binda upp trädet med
stödstolpar är ett billigt alternativ som dock kräver en del underhåll
och i vissa fall kan uppfattas som oestetiskt.

5. Skydd

Skydd

Sid 40-45
När man gestaltar en plantering bör man utifrån trädets placering
bedömma vilka typer av belastning det nyplanterade trädet kommer att utsättas för – påkörning, skadegörelse m.m. Man måste ta
ställning till om det finns behov av trädgaller och eventuellt impregnering. Gör man bedömningen att det finns behov av markgaller är
det viktigt att det valda gallret passar med bevattnings- och luftningssystemet.
Skydd
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1. Okomprimerad jordmassa

Okomprimerad jordmassa: Strata™
Cell
Avancerat cellsystem för planteringar,
skonsamt mot rötterna.
Överallt i världen anses träd vara en väsentlig och närmast oumbärlig del av våra stadsmiljöer. Det allra viktigaste växt- och livsvillkoret
för stadsträd är tillgången på tillräcklig kvalitétsjord till rötterna. Just
hur man skapar utrymme till tillräcklig mängd okomprimerad jord
under vägar och trottoarer är något som trädodlare, landskapsarkitekter och ingenjörer har diskuterat i årtionden.
Milfords modulbyggda StrataCell™ -system använder sig av avancerad designgeometri och förstärkta sampolymer för att utveckla
en mer robust struktur än någonsin tidigare. Strukturen har gått igenom en ”Finite Element Analysis” samt ett ”Ultimate Load Tests”,
och resultaten, som bekräftats av rådgivande ingenjörer, visar att
strukturen är tillräckligt stadig även under maximal trafikbelastning.

Trädens rotsystem
Hur de ser ut
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Trädens rotsystem är långt mer utvecklade än man skulle kunna
tro vid första anblick. Vetenskapen av idag hävdar att ett träds rotsystem har en kubikarea på två till tre gånger lövverkets omfång.
Rötterna ligger förhållandevis grunt, oftast i de översta 40 till 80
cm. Rotsystemets enorma nätverk består av små fibrösa rötter som
upptar både syre, vatten och mineraler. samt stora rötter som ger
stadga och skapar balans.

ROTSYSTEM: VAD
RÖTTERNA ÄR KAPABLA
TILL.
Trädrötter har fått ett oförtjänt
rykte om sig att förstöra vägar
och trottoarer. Det är helt riktigt
att de har en enorm lyftförmåga
och århundraden har påvisat
deras förmåga att vidga sig och
påverka den människoskapade
omgivningen. I ljuset av vår nya
kunskap om hur omfattande
rotsystemen faktiskt blir, är
det vår uppgift att förse våra
stadsträd med tillräckliga mängder
kvalitetsjord.

Ett träds rotsystem behöver jord
Hur mycket?
Det finns flera metoder för att räkna ut den nödvändiga mängden
jord. Som nämnt kan ett träds rotsystem under naturliga förhållanden fylla en kubikarea på två till tre gånger lövverkets omfång.
Det enklaste sättet att räkna ut minsta möjliga jordmängd på är att
multiplicera lövverkets uppskattade area (av fullvuxna träd) med ett
djup på 0,6 m. Formen på denna area kan anpassas till förhållandena på den plats där trädet ska stå.
Andra metoder räknar på den fullvuxna trädstammens omkrets och
är möjligtvis mer precisa eftersom de har lövens olika former i åtanke. Den gamla metoden med att bara utse ett område av samma
storlek som öppningen i beläggningen är klart otillräcklig och dömer
trädet till en för tidig död. eller ett livsförlopp av upprepade lagningar.
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StrataCell är det starkaste
jordcellesystemet i världen
™

SYSTEM FRÅN MILFORD

Avancerad teknologi & design
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1. Okomprimerad jordmassa

™

Den sammanhållna StrataCell
-matrisen har blivit FEA-testad för att
kunna motstå över 550kPa vertikal
belastning
StrataCell strukturella moduler
™

Så fungerar de
Strukturella celler är modulära enheter som, när de samlas, utgör
en komplett matriskonstruktion som fungerar som bärlager till
beläggningar och säkrar stora mängder okomprimerad jord till
rötterna.

Komprimerande belastning
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StrataCell™-modulerna har designats för att kunna motstå enorma
vertikala belastningar så att trädets rotsystem kan lyftas upp i de
högre jordlagren. Den sammanhållna StrataCell™-matrisen har blivit
FEA-testad för att kunna motstå över 550kPa vertikal belastning.
Beräkningar av ingenjörer visar att matriskonstruktionen i StrataCell,™
med bara 300 mm överbyggnad, har en tillräckligt stor bärförmåga för
maximal trafikbelastning. Installationen bör utföras av fackpersoner
enligt gällande regler och det ska noteras att en läggning av
betongplattor eller minskad belastning kan medföra att rotsystemet
lyfts ända upp till det översta jordlagret.

Noga genomarbetade
datorsimuleringar och
laboratorietest har slagit
fast att StrataCellTM är det
starkaste existerande bärande
rotcellsystemet i världen.

Horisontal belastning
I utvecklingen av teknologiska planteringssystem ska man
också vara uppmärksam på de belastningar som kommer
från den trafik som passerar vid sidan av träden.
StrataCell™ -modulerna klickas ihop och bildar
en enhet med enorm modulär styrka, som
kan motstå både vertikala och horisontella
belastningar.

Integrerade byggsatser
Säkra och enkla byggsatser, både lodrätta
och vågrätta, är en integrerad del av
den patenterade StrataCell™-designen.
StrataCell™-moduler är lätta att klicka
ihop till en stark matriskonstruktion.
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1. Okomprimerad jordmassa

Avancerad teknologi
och design kan ge över
94 % okomprimerad
jordmassa
StrataCell

™

Den fjärde generationens Rotcell har konstruerats med lättillgängliga
öppningar för rötternas växt utan att kompromissa med den
strukturella matrisuppbyggnaden. Öppningarna i StrataCell™ är
stora nog till genomgående rör för exempelvis avlopp, kablar och
syretillförselsystem.

Växtområde
StrataCells™ öppna matrisstruktur ger ett optimalt växtområde åt
rötterna. Över 94 % av kubikarean kan nyttjas till rötternas tillväxt.

STRATACELL™ TAR HÄNSYN
TILL
MILJÖN
Återvinningsmaterial
Milfords system är framtagna
med hänsyn till att minska
miljöbelastande avfall.
StrataCellTM-modulerna är
därför framställda av 100 %
postindustriellt avfall och utnyttjar
därmed material som annars
skulle ha slutat på soptippen.

100
90
80
70
60

Växtområde

50

Struktur

40
30
20
10
0
Sten/jord-matris

StrataCell™-matris

Jämförelse med sten/jordstruktur
Tidigare användes en sten/jordmatris som bärlager till en
beläggningsöverbyggnad. StrataCell™ omkullkastar dessa principer
och upptar mindre än 6 % av kubikarean till sin egen struktur. En
skelettjord består av ca. 75 % sten, vilket betyder att rötterna i själva
verket endast har 25 % kvar för att växa i.

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap

Be om vår specialbroschyr
på tel. (+45) 44 97 10 99
eller landskab@milford.dk

SYSTEM FRÅN MILFORD

Öppningar
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1. Okomprimerad jordmassa

Produktdata
TM

StrataCell

StrataCell™, avancerade rotceller som skonar rötterna,
utvecklades under 2007 och finns nu för två olika belastningsnivåer. Båda grundar sig på samma princip:
•

De är skapade att kunna motstå enorma vertikala och
horisontala belastningar

•

De nyttjar 94 % av jordytan med lättillgängliga öppningar för rötterna att växa i

•

De är framställda av 100 % postindustriellt avfall

•

De är lätta att klicka ihop till en stark matriskonstruktion

•

Snabb installation ger en starkt minskad tidsåtgång

•

De kan staplas på varandra för att minska transportomkostnader och krav på förvaringsutrymme

18
TM

StrataCell 30
Kontruerad att motstå vertikal belastning på upp till 330
kPa och används främst i områden med lättare belastningar som under trottoarer, gångstigar och öppna
platser.

Teknisk information
Dimensioner

Vertikal
belastning

Cellsystem som skonar rötterna

510x510x250mm

330 kPa

Cellsystem som skonar rötterna

510x510x250mm

500 kPa

Varunr.

Produktbeskrivning

STR30
STR60
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1. Okomprimerad jordmassa

Produktdata
TM

StrataCell™ 60 är det starkaste jordcellsystemet i världen.
Med en bevisad belastningsförmåga på 500 kPa kan
denna modul användas under vägar och gator, parkeringar, bussterminaler och andra områden med stora
belastningar från tunga fordon.
Platser där StataCells™ med fördel kan användas
•

Längs gator, vägar och områden med körande och
gående trafik

•

På stora områden med ogenomträngligt markunderlag

•

I planteringar med begränsat utrymme

•

På takträdgårdar eller vid plantering på bjälklag såsom

SYSTEM FRÅN MILFORD

StrataCell 60

parkeringshus m.m.
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TM

StrataCell Geocompositemembran
StrataCell™ Geocompositemembran är en integrerad
del av StrataCell™ systemet, vars främsta funktion är att
skydda dess omgivande markunderlag mot sättningar.
Den har dock även en hämmande effekt mot ogräs.
Geocompositemembranens höga trycktålighet uppnås
genom att nyttja en non-woven geotextil med vulkaniserad polypropylenförstärkning. Denna materialkombination
ger ett robust och motståndskraftigt membran som
samtidigt väger lite och är lätt att arbeta med.
Man bör räkna med att täcka såväl ytan som sidorna på
den färdiga StrataCell™-konstruktionen med Geocompositemembran.
Teknisk information
Varunr.

Produktbeskrivning

Dimensioner

GLTN24

Membran för att stabilisera
StrataCellkonstruktionen

2,38 m bred

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap

2. Rotstyrning

Rotstyrning
Eftersom vi behöver stadsträd för att
ge skugga och reglera värmeöeffekter,
samt rena luften och ge hem åt stadens
fågelliv, är förebyggandet av rotskador
ett ständigt hett ämne på dagordningen
Milford levererar enkla men effektiva system för
att helt kontrollera rotstyrningen
Trädrötter har en enorm styrka och är kapabla att orsaka ansenliga
skador på såväl överbyggnader som underjordiska installationer, till
och med byggnadsgrunder. När man nyplanterar bör man skaffa
kännedom om de underjordiska omgivningarna och installera en
passande rotbarriär som sörjer för att rotverket kan utvecklas utan
att komma i konflikt med kringliggande installationer och beläggningar.

Bra att veta om rötter
20

• Rötter har två huvudfunktioner: Att förankra trädet i jorden och
att samla upp mineraler, syre och fukt åt trädet. Rötterna förvarar
också reservlager av näringsämnen och fukt.
• Rotkapseln är en mängd celler vid rotens spets. Roten växer genom en förlängning av cellerna bakom rotkapseln, som pressar
den genom jorden.
• Små rothår spirar fram nedanför den framskjutande rotspetsen
och absorberar fukt från jorden.
• Rötter växer där det finns vatten, mineraler och syre, vilket oftast
är i det översta jordlagret. Därför finns den största koncentrationen av näringstransporterande rötter i detta område.
• Trädrötter kan styras till att växa i en bestämd riktning för att undvika skador på kringliggande installationer och överbyggnader
med minimal påverkan på trädet.
Rotbarriärer används för att styra rötternas växt i önskad riktning, så
att trädet blir en del av sin givna plats utan att skada omgivningen.
Produkterna från Milford framställs av antingen nyproducerade eller
återanvända industripolymer och finns tillgängliga i olika utformningar och storlekar, inklusive modulenheter och flexibla, linjära varianter.

UPPNÅ ETT LÅNGSIKTIGT
OCH HÅLLBART RESULTAT
MED ROTSTYRNING
Väl styrda rötter ger sunda träd
och omgivningar som inte förstörs
av rotskador.

UNDVIK ROTSKADOR
Rotskador såsom den här är inte
någon ovanlig del av gatubilden i
många storstäder världen över.
Med korrekt använd rotstyrning
kan de undvikas helt.
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2. Rotstyrning

ÖVERSIKTSSCHEMA FÖR
ATT VÄLJA
ROTBARRIÄRER
Detta schema är en
vägledning för att välja
ut den mest passande
rotstyrningsprodukten från
Milford.

SYSTEM FRÅN MILFORD

Det finns många
omständigheter som
ska beaktas och vi
rekommenderar därför alltid
att kontakta oss för ytterligare
information och vägledning.

Vilka installationer ska skyddas mot trädrötter?
Underjordiska
installationer

Skyddslager

Installationens läge avgör
vilken typ av rotbarriär som ska
användas

Omkring eller längs med
själva planteringssträckan?
Omkring

Skyddslager och
underjordiska installationer

Hur djupt ligger installationen?

Längs med

Uppskattad omkrets av den fullvuxna stammen?

Upp till
450 mm

Upp till
800 mm

Upp till
400 mm

Upp till
550 mm

Upp till
1250 mm

Passande
produkt

Passande
produkt

Passande
produkt

Passande
produkt

Passande
produkt

Passande
produkt

RD1050
Root Director

RD1050
Root Director

RD1400
Root Director

ReRoot 300

ReRoot 600

ReRoot 1000

ReRoot 600
ReRoot 1000

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap

ReRoot 600
ReRoot 1000
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2. Rotstyrning

Produktdata
ReRoot-rotbarriär
Milford ReRoot-rotbarriär är utformad för platser där det
måste tas hänsyn till omgivande överbyggnader samt
underjordiska installationer.
ReRoots lodräta skivor styr trädrötterna ner i djupare
jordlager, bort från jordens ytskikt, och minimerar därmed
risken för skador.
Fördelar med ReRoot
•

Skyddar omgivningen mot rotskador

•

Skyddar trädets rötter mot närliggande grävnings- och
installationsarbete

•

Kan installeras efter själva trädplanteringen där det
finns behov av att dela upp arbetet i flera skeden•

22

Kommer i rullar och är därför formbara och
lätta att installera
Platser där ReRoot rotbarriärer med fördel kan
användas
•

Planteringar längs cykelbanor, trottoarer och gator

•

Planteringar i områden med många underjordiska
kablar och rör

•

Planteringar i områden med beläggningar nära inpå
trädet

Teknisk information
Varunr.

Produktbeskrivning

Dimensioner

RER300

Rotbarriär med skivor
i PE-återvinningsplast

300 mm hög

RER600

Rotbarriär med skivor
i PE-återvinningsplast

600 mm hög

RER1000

Rotbarriär med skivor
i PE-återvinningsplast

1000 mm hög
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2. Rotstyrning

Produktdata
RootDirector

SYSTEM FRÅN MILFORD

RootDirector är en formgjuten barriärmodul som finns
i två storlekar. Modulen går mycket snabbt och lätt att
installera och är dessutom anpassad för att bygga in
RootRain bevattnings- och luftningssystem.
RootDirector har tagits fram för at ge rötterna en trygg
tillvaro djupare ned, vilket ger ökad stabilitet för trädet
och mindre sårbarhet för perioder av torka. Ytan som är
räfflad på insidan leder rötterna säkert ned i de djupare
jordlagren och bort från de övre.
Fördelar med RootDirector
•

Framställd av 100 % återvinningsplast

•

Väger lite och är lätt att hantera

•

Kan staplas och kräver därför mycket lite utrymme

23

under transport och förvaring
•

Är helt kompatibel med RootRain bevattningsoch luftningssystem

Platser där RootDirector rotbarriärer med fördel
kan användas

A
D

•

clear
opening
Öppning

Planteringar i områden med beläggningar nära inpå
trädet

C

B

Teknisk information
Varunr.

Produktbeskrivning

Rabattstorlek

Moduldimensioner

A

B

C

D

RD1050

Modul i PE-återvinningsplast

855 x 855 mm

Jfr. bilden ovan

1050 mm

1300 mm

580 mm

855 mm

RD1400

Modul i PE-återvinningsplast

1230 x 1230 mm

Jfr. bilden ovan

1400 mm

1700 mm

450 mm

1230 mm

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap

Trädets visuella estetik är
direkt sammanbunden med
rötternas tillstånd
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3. Bevattning/luftning

Bevattning/luftning

Milfords bevattnings- och luftningssystem är
lösningen till de många svårigheter som både
ett nyplanterat och ett fullvuxet träd kan stå inför
Om jorden blir för våt fylls de många luftfickorna mellan jordpartiklarna
och rötterna med vatten, och de små rothåren får inte tillgång till
syre. Till slut drunknar rötterna, och trädet kommer sannolikt att dö.
Dessutom sammanpressas alltför våt jord, vilket också ger rötterna
mycket svåra omständigheter.
I naturen finner man störst mängd vatten, syre och näringsämnen
i det översta jordlagret. Dessa avtar ju djupare man kommer. Om
det har regnat mycket, eller om grundvattnet är högt, kan det dock
finnas vatten i de djupare jordlagren.
Effektiv bevattning av rötterna är inte bara nödvändig för den biokemiska processen som hänger samman med fotosyntes, andning
och ämnestransport, men fungerar också som ett mekaniskt stöd
för blad- och stamvävnaden. Otillräcklig eller ineffektiv bevattning
resulterar i att bladen mattas av och färre knoppar slår ut. Trädet
vissnar och dör till sist.
Syre kan också finnas i de djupare marklagren om inte jorden är
för komprimerad, eller om det finns god tillgång på daggmaskar,
vars aktivitet skapar luftvägar under jorden. Trädens rötter söker sig
nära de övre jordlagren så länge inte vatten och syre finns tillgängligt
längre ned.
I tillväxtperioden är oftast nederbörden otillräcklig. Eftersom stadens
trottoarer och vägar leder regnvattnet ut i avloppsystemen snarare
än ned i trädgroparna behöver de vattnas. I synnerhet nyplanterade
träd är beroende av att vattnas, eftersom en stor del av de små
rothåren som suger upp vattnet alltid tar skada under transporten
från plantskolan.
Det är dessutom viktigt för ett nyplanterat träd att själva rotklumpen vattnas. Det får naturligtvis en stimulerande effekt på rötternas
växt om det finns vatten utanför rotklumpen, men de första åren
efter nyplantering krävs extra bevattning av denna. Därefter bör man
vattna en större omkrets så att rötterna kan expandera.

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap

PRINCIPEN BAKOM
EFFEKTIV BEVATTNING/
SYRETILLFÖRSEL.

Bevattning av det övre marklagret är
sällan effektivt för träd. Jorden blir
lerig, vilket får vattnet att rinna ut
snarare än att sjunka ned till rötterna,
samt att jorden pressas samman.

Om det övre marklagret vattnas
ofta kommer rötterna vara kvar i det
översta jordlagret och därmed bli
sårbara för perioder av torka.

RootRain
bevattningsoch
luftningssystem tillför vatten direkt
till önskat rotområde, vilket gör att
inget vatten rinner ut och risken
för sammanpressad jord minskar
därmed.

Rötterna styrs till att söka sig
djupare ned och blir därmed mindre
sårbara för torka samt ger trädet
stabilitet. Detta möjliggör också
gödsling med flytande produkter.

SYSTEM FRÅN MILFORD

God tillgång på syre, vatten och näringsämnen är en förutsättning för att
rötterna ska växa bra och ge sunda träd
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3. Bevattning/luftning

Produktdata
RootRain Urban
RootRain Urban är det ledande underjordiska högkapacitetsbevattningssystemet. Det inbyggda vattensystemet är
framställt av PE-plast och tål att få ett slag av en röjsåg.
Gallret hindrar avfall från att blockera systemet medan
vattnet har fri väg till rötterna.
RootRain Urban är en långsiktig och ekonomisk lösning.
Ett bevattnings- och luftningssystem som är diskret och
i stort sett säkrar trädet från skadegörelse. Det är därför
ett perfekt val för tätbefolkade stadsområden.
Fördelar med RootRain Urban
•

Långsiktig lösning för bevattning/luftning av trädrötter

•

En snabb installation, i stort sett säker från skadegörelse
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•

En diskret lösning som inte kräver vinterunderhåll

Platser där RootRain Urban med fördel kan
användas
•

Tätbefolkade områden där träden planterats i mjuk
jord

•

Nya bostads- eller arbetsplatsbyggen
Ø 950/1500 mm

Teknisk information
Varunr.

Produktbeskrivning

Dimensioner

RRURB1

RootRain Urban
i PE-plast

Ø60 mm vattenrör
Ø950 mm lucka med kran

RRURB2

RootRain Urban
i PE-plast

Ø60 mm vattenrör
Ø1500 mm lucka med kran
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3. Bevattning/luftning

Produktdata
RootRain PRTS/PRCS

SYSTEM FRÅN MILFORD

Systemen RootRain PRTS och PRCS är vidareutvecklingar av RootRain Urban som designats för centrala
stadsområden som kräver extra kraftiga, permanenta
bevattnings- och luftningssystem.
Medan RootRain Urban har ledningar i PE-plast, är
RootRain PRTS och PRCS utrustade med metalledningar
i stöpt aluminium resp. gjutjärn. Metallocken har "lyft-ochvrid" -kranar för lättare bevattning.
Fördelar med RootRain PRTS/PRCS
•

Långsiktig lösning för bevattning/luftning av trädrötter

•

En snabb installation, i stort sett säker från skadegörelse

•
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En diskret lösning som inte kräver vinterunderhåll

Platser där RootRain PRTS/PRCS med fördel kan
användas
•

Tätbefolkade områden med hårdgjorda ytor såsom
sten eller områden med porös underbyggnad.

•

Exklusiva bostads- eller arbetsplatsområden

Ø 1500 mm

Teknisk information
Varunr.

Produktbeskrivning

Dimensioner

RRPRTS1

RootRain PRTS
I stöpt aluminium

rör Ø1500, 100 x 100 mm
lucka med kran.

RRPRCS1

RootRain PRCS
i gjutjärn

rör Ø1500, 100 x 100 mm
lucka med kran.

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap

3. Bevattning/luftning

Produktdata
RootRain PRT/PRC
Systemen RootRain PRT och PRC är vidareutvecklingar
av RootRain Urban som designats för centrala stadsområden som kräver extra kraftiga, permanenta bevattningsoch luftningssystem.
Medan RootRain Urban har ledningar i PE-plast, är
RootRain PRT och PRC utrustade med metalledningar i
stöpt aluminium resp. gjutjärn. Metallocken har "lyft-ochvrid" -kranar för lättare bevattning.
Fördelar med RootRain PRT/PRC
•

Långsiktig lösning för bevattning/luftning av trädrötter

•

En snabb installation, i stort sett säker från skadegörelse

28

•

En diskret lösning som inte kräver vinterunderhåll

Platser där RootRain PRT/PRC med fördel kan
användas
•

Tätbefolkade områden med hårdgjorda ytor såsom
sten eller områden med porös underbyggnad.

•

Exklusiva bostads- eller arbetsplatsområden

Ø 1500 mm

Teknisk information
Varunr.

Produktbeskrivning

Dimensioner

RRPRT1

RootRain PRT
I stöpt aluminium

Ø100 mm. rör
Ø1500 mm lucka med kran

RRPRC1

RootRain PRC
i gjutjärn

Ø100 mm. rör
Ø1500 mm lucka med kran
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Produktdata
RootRain PRTG/PRCG

SYSTEM FRÅN MILFORD

RootRain PRTG/PRCG ger arkitekter och designers
möjlighet att bygga in bevattnings- och luftningssystemet
i trädgropens markgaller.
RootRain PRTG/PRCG är framtagna för att monteras i
markgaller och är försedda med en låsanordning som
ger en solid sammankoppling. De stöpta aluminium- eller
gjutjärnslocken har "lyft-och-vrid" -kranar för lättare bevattning. För ytterligare information om galler, se kapitlet
'skydd' eller specialbroschyren 'MilPlus'
Fördelar med RootRain PRTG/PRCG
•

En unik lösning för bevattning/luftning av trädrötter

•

En fin och diskret lösning som knappt kräver något
underhåll
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Platser där RootRain PRTG/PRCG med fördel kan
användas
•

Tätbefolkade områden med hårdgjorda ytor såsom
sten eller områden med porös underbyggnad.

•

Exklusiva bostads- eller arbetsplatsområden

Ø 1500 mm

Teknisk information
Varunr.

Produktbeskrivning

Dimensioner

RRPRTG1

RootRain PRTG
I stöpt aluminium

Ø120 mm. rör
Ø1500 mm lucka med kran

RRPRCG1

RootRain PRCG
i gjutjärn

Ø120 mm. rör
Ø1500 mm lucka med kran

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap

3. Bevattning/luftning

Produktdata
RootRain X2
RootRain X2 är ett större bevattnings- och luftningssystem för träd i stadsområden med ogenomträngligt
överbyggnader.

Ø 4000 mm

När trädet växer vidgas rotsystemet efterhand och
blir större än den ursprungliga trädgropen. En bevattningspåse eller ett litet underjordiskt bevattnings- och
luftningssystem räcker till slut inte för att ge vatten och
syre till hela rotsystemet. Med ca 4 meters diameter tar
RootRain X2 hand om det expanderande rotsystemet tills
trädet når en ålder då rötterna är hemmastadda och kan
klara sig själva.

30

RootRain X2 används i regel i förbindelse med en StrataCellTM-installation, men kan också användas på platser
där en StrataCellTM-konstruktion inte är nödvändig.

Teknisk information
Varunr.

Produktbeskrivning

Dimensioner

RRPRTS X2

RootRain X2 rotbevattnings- och luftningssystem med två kvadratiska
lock i stöpt aluminium.

100x100 mm lock (stöpt aluminium)
Ø4000 mm lucka (Ø60 mm. PE-vattenledning)

RRPRCS X2

RootRain X2 rotbevattnings- och luftningssystem med två kvadratiska
lock i gjutjärn

100x100 mm. lock (gjutjärn)
Ø4000 mm. lucka (Ø60 mm PE-vattenledning)

RRPRT X2

RootRain X2 rotbevattnings- och luftningssystem med två runda rör och
lock i stöpt aluminium.

Ø100 mm lock (stöpt aluminium)
Ø4000 mm. lucka (Ø60 mm PE-vattenledning)

RRPRC X2

RootRain X2 rotbevattnings- och luftningssystem med två runda rör och
lock i gjutjärn

Ø100 mm. lock (gjutjärn)
Ø4000 mm. lucka (Ø60 mm PE-vattenledning)
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3. Bevattning/luftning
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Rotväxtområde täckt av vanligt RootRain-system
Rotväxtområde täckt av X2

RootRain X2 ger de expanderande rötterna en fortsatt sund utveckling.
Även om omsorg ges åt rotbevattning/luftning till ett nytt träd kan rötterna hos det
något äldre trädet få allvarliga problem om man inte är uppmärksam på utvecklingen
i växtområdena.
Rötterna hos ett vanligt stadsträd vidgar ofta sin area drastiskt under några
goda tillväxtår, vilket betyder att det efter hand kan behövas en väsentligt större bevattnings kran än den som sattes in vid planteringen. På platser med relativt svårgenomträngliga underlag kan rötterna såsmåningom få svårt att fortsätta växa på ett hälsosamt sätt, eftersom de inte längre förses med med vatten och syre.
Detta problem kan i många fall lösas genom att använda RootRain X2, som både kan
installeras i samband med nyplantering eller senare, när behov uppstår.
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3. Bevattning/luftning

Produktdata
1

TM

Citybag

Bevattningspåsar har blivit mer populära och utbredda
som bevattningssystem till nyplanterade träd. Fördelen är
att de går snabbt att fylla, vilket reducerar arbetstiden för
bevattningen, samt att de ger en långsam och jämn bevattning. Undersökningar visar att träd som vattnats med
bevattningspåsar växer bättre än träd som vattnats med
vanlig ytbevattning, samt att bevattningspåsar är effektiva
på platser där vatten har svårt att infiltrera.
Den vanliga bevattningspåsen ger varken syre till rötterna
eller möjlighet till effektiv gödselanvändning.
Milfords CitybagTM ändrar detta från grunden. Här beaktas alla de behov som det nyplanterade trädet har för att
klara etableringsfasen så bra som möjligt.
32

CitybagTM är ett paket som består av följande
1. En kraftig polyetenbevattningspåse med blixtlåsfästning
2. Ett 600 mm. RootStake-bevattningsspjut som ger rötterna syre, samt fungerar som vattenkanal för flytande

2

gödsel åt rötterna
3. Ett industridesignat elastiskt gummiband att binda
bevattningspåsen med

3

Teknisk information
Varunr.

Produktbeskrivning

VP55CBK

Citybag-kitt med bevattningspåse, RootStake-bevattningsspjut och uppbindning
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Produktdata
TM

RootStakeTM är ett lätt och innovativt sätt att ta hand om
bevattning och luftning av nyplanterade träds rötter, men
kan också med fördel användas på äldre, etablerade träd
som behöver vårdas extra. När RootStakeTM är på plats
är det bara locket som syns, vilket ger en diskret installation, säker från skadegörelse. Att avlägsna RootStakeTM
är nästan omöjligt utan verktyg.
RootStakeTM-bevattningsspjut är tillverkat i en hård ABSplast, som står emot vind och slitage i stadsområdena.
Den patenterade designen ser till att syre, vatten och
näring transporteras direkt till rotområdet, vilket betyder
mer näring till rötterna samt en minskning av vattenbehovet med upp mot 20 % i förhållande till traditionell
ytbevattning.
Avnändningsområden för RootStakeTM-bevattningsspjut
• Tillsammans med bevattningspåse. En vanlig bevattningspåse ger bara ytlig bevattning och kan förutsaka
komprimering av jorden, vilket betyder att rötterna inte
får tillräckligt med syre. RootStakeTM-bevattningsspjut
ser till att vattnet sjunker helt ner till djupare jordlager,
samt att rötterna får tillgång till syre.
• I takträdgårdar med automatisk bevattning. RootStakeTM kan anslutas till bevattningsanläggningar och
säkra att vatten och näring går direkt till rötterna.
• Som ”räddningsaktion” om det nyplanterade eller
etablerade trädet lider av sammanpressad jord
Teknisk information
Varunr.

Produkt

Passar till

DDRS350

350 mm bevattningsspjut

Små träd, buskar
och takträdgårdar

DDRS600

600 mm bevattningsspjut

Etablerade träd,
upp till 5 år efter
plantering

DDRS900

900 mm bevattningsspjut

Stora, väletablerade träd

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap
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RootStake -bevattningsspjut
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4. Rotfästning/uppbindning

Rotfästning/uppbindning
Tills trädet står ordentligt fast i jorden
kan det behöva hjälp att hållas upprätt
- speciellt höga träd i förhållande till
sin jordklump
Medan unga träd normalt är skyddade av omgivande vegetation i
sin naturliga miljö, inte minst av vuxna träd, är stadsträd ofta utlämnade att klara sig på egen hand och exponerade för stadens vindtunnelseffekter (som kan vara påtagliga), eventuella påkörningar av
bilar, vikten från ställda cyklar m.m.
Om rotklumpen rör sig på ett nyplanterat träd kan trädet inte få nya
rötter. Försök att stödja träden ska säkra att rotklumpen ligger stabilt på egen hand under kraftiga påverkningar utifrån.

Underjordisk rotfästning

34

Att förankra rotklumpen är en diskret lösning för att ge stöd åt höga
och starka träd med stor rotklump, eller åt träd som planterats i lös
mulljord. Underjordisk förankring syns inte och påverkar därför inte
det designmässiga uttrycket. Metoden hindrar effektivt rotklumpen
från att röra sig, så att rötterna får möjlighet att etablera sig i den
kringliggande jorden.
Rotklumpen hålls på plats av band som fästs vid jordankare som
slagits ned i trädgropens djupare jordlager. Detta tillvägagångssätt
passar såväl enskilda träd som grupper.

Fästning ovan jord
Används oftast för att ge stöd till omplanterade träd med en stamdiameter på över 10 cm. Tre band binds fast i stammen och till varsitt
jordankare.

Uppbindning med stolpar
Uppbindning med stolpar gör inte trädet någon skada om det görs
på rätt sätt. Det är dock viktigt att en sådan anordning avlägsnas
så fort trädet har fäst sina rötter ordentligt, oftast efter 2-3 år. Om
stammen stöds för länge finns det risk för att trädet inte utvecklar en
solid, konformad stam.
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Stöd åt nyplanterade
träd är relevant i många
olika miljöer
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4. Rotfästning/uppbindning

Produktdata
DuckBill RBKS för rotfästning under jord
DuckBill RBKS är framtagen för att ge ett stadigt stöd
åt träd med fast rotklump, samtidigt som anordningen
är helt dold under jorden. Med hjälp av tre jordankare
och en kvalitetssäkrad sele med spännesanordningar
fixeras rotklumpen effektivt utan att påverka det visuella
uttrycket.
Fördelar med DuckBill RBKS för underjordisk
rotfästning

36

•

Inga synliga pålar eller band

•

Inga underhållskrav

•

En mer naturlig installation

•

Kan användas tillsammans med markgaller
DuckBill-jordankare är en patenterad tidsoch arbetsbesparande anordning som fungerar som en krok i jorden. DuckBill-jordankare
slås ned i jorden (inga hål, ingen grävning och
ingen betong) och ger en säker och miljövänlig installation.

Rekommenderad användning av DuckBill RBKS
Skala: 1-5 (1= mycket lämpligt och 5 = olämpligt)
Trädsort

Teknisk information
Varunr.

Stamomkrets

Höjd

Stadsområde

Utsatta platser

Acer

1 2 3 4 5
1

2 3 4 5
1 2

Aesculus

2 3 4 5
1 2

4 5
1 2 3 4

Crataegus

1 2 3 4 5
1

2 3 4 5
1 2

Fagus

1 2 3 4 5
1

2 3 4 5
1 2

Fraxinus

2 3 4 5
1 2

4 5
1 2 3 4

Magnolia

1 2 3 4 5
1

2 3 4 5
1 2

Malus

1 2 3 4 5
1

3 4 5
1 2 3

Plantanus

1 2 3 4 5
1

2 3 4 5
1 2

Populus

3 4 5
1 2 3

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

2 3 4 5
1 2

4 5
1 2 3 4

MR4 RBKS

45-75 cm

750-1200 cm

Quercus

2 3 4 5
1 2

4 5
1 2 3 4

Robina

2 3 4 5
1 2

4 5
1 2 3 4

Salix

1 2 3 4 5
1

2 3 4 5
1 2

Sorbus

1 2 3 4 5
1

2 3 4 5
1 2

För hård jord

Tilia

1
1 2 3 4 5

2 3 4 5
1 2

68 DI RBKS

15-25 cm

200-500 cm

Barrväxter

88 DI RBKS

25-45 cm

500-750 cm

Abies

3 4 5
1 2 3

5
1 2 3 4 5

Picea

2 3 4 5
1 2

3 4 5
1 2 3

Pinus

4 5
1 2 3 4

5
1 2 3 4 5

Taxus

1 2 3 4 5
1

2 3 4 5
1 2

MR3 RBKS

75-105 cm

1200-1600 cm

MR2 RBKS

105-140 cm

1600-2000 cm

Med extra långa vajrar
68 RBKHDS

15-25 cm

200-500 cm

88 RBKHDS

25-45 cm

500-750 cm

Denna tabell utgår från plantskoleträd med fast rotklump.
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4. Rotfästning/uppbindning

Produktdata

DuckBill System DTS har tagits fram för att binda upp
större träd med stamdiameter på över 10 cm. Denna
anordning används oftast på omplanterade träd som är
för stora för uppbindning med stolpar eller underjordisk
rotfästning. DuckBill System DTS används inte permanent, utan ger effektivt stöd åt träd tills rötterna för fått
tillräckligt fäste efter planteringen.
Tre ståltrådsremmar med spännen binds vid stammen
med en solid krage och förankras i jorden med varsitt
jordankare.

SYSTEM FRÅN MILFORD

DuckBill DTS för bindning
ovanför marken

Teknisk information
Varunr.

Stamomkrets

Höjd

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 för underjordisk rotfästning i takträdgårdar
Takträdgårdar har begränsad jordvolym. Därför kan träd
med rotklump inte fästas med ett vanligt jordankare.
RBG-anordningen består av en kraftig sele med spännesanordning som fästs vid ett armeringsnät (ej inkluderat)
med hjälp av tre öglor på stålwiren.
Så skapas ett solit fäste på platser där mängden jord är
begränsad.
Teknisk information
Varunr.

Remdimension

För träd med

RBGSY

25 mm x 2,0 m

Liten rotklump

RBGSB

25 mm x 4,5 m

mellanstor rotklump

RBGSR

35 mm x 6,0 m

stor rotklump

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap
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4. Rotfästning/uppbindning

Produktdata
TM

MuldVarp -jordankare för
underjordisk rotfästning
MuldVarpTM har tagits fram för att ge nyplanterade träd
med fast rotklump ett stadigt fäste tills rötterna har
etablerat sig. Anordningen är dold under jorden, där den
långsamt bryts ned till organiskt material.
MuldVarpTM är framställt av en biprodukt från livsmedelsindustrin, potatisstärkelse, och är 100 % biologiskt
nedbrytbart i förhållande till EN13432 och ASTM D6400.
Den biologiska processen fortgår i takt med att rötterna
får grepp, och trädet hinner därmed få ett säkert fäste
i jorden innan stödet försvinner. Både jordankaret och
repen bryts ned biologiskt.
Tack vare sina miljövänliga egenskaper har Milfords
utvecklingsteam givit denna anordning märkningen
Sustain+.
Fördelar med MuldVarpTM för underjordisk
rotfästning
•

Systemet är till 100 % biologiskt nedbrytbart enl.
EN13432 och ASTM D6400

•

Ger effektivt stöd till nyplanterade träd

•

Finns i två storlekar

•

Inga synliga stolpar eller band

•

100 % underhållsfritt

100% nedbrytbart

38

Teknisk information
Varunr.

Stamomkrets

Höjd

15RBKS

< 15 cm

150-200 cm

25RBKS

15-25 cm

200-450 cm
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4. Rotfästning/uppbindning

Produktdata
Underjordisk uppbindning av träd är ofta den metod som
rekommenderas. Dock är uppbindning ovanför jorden på
stolpar ibland ekonomiskt fördelaktig. Man bör ta hänsyn
till trädets storlek, placering och sannolikheten för skadegörelse eller vindskador.
Milford har ett brett utbud av uppbindningsprodukter
•

•
•

Uppbindningssele framställd i 100% polyester – är
den vanligaste remmen för uppbindning på stolpar.
Avstånds-klossar i gummi används som skydd mot
barkskador
Förstärkt gummirem – bör också användas med
avståndsklossar för att skydda mot barkskador
Toscany-opbindingsstropp – vidgar sig med trädet
och man undgår således skador på stammen när
trädet växer. Rekomenderas till mindre träd och kan
återvändas flera gånger.

Miljövänliga uppbindningsprodukter
•

•

Sustain+ hessianrem – är miljövänlig och 100 %
biologiskt nedbrytbar. Den bryts ner över tid i takt med
att trädet etablerar ett stadigt rotsystem.
Sustain+ kokosrep – ett alternativ till säckvävsremmen, väl anpassat till mindre träd. 100 % biologiskt
nedbrytbart

Teknisk information
Varunr.
BS50/50
HP3

Produktbeskrivning
Uppbindningssele, svart
100 % polyester
Avståndsklossar, passar till
BS50/50.Svart gummi

Dimensioner
47 mm
Rullar på 50 m

24 mm
Rullar på 20 m

GL24/20

Förstärkt gummirem, svart

HP2

Avståndsklossar, passar till
GL24/20

PR2045

Toscany-gummiband, grönt

45 cm

PR2065

Toscany-gummiband, grönt

65 cm

HS50/3012

Sustain+ säckvävsrem

KR18/50

Sustain+ kokosrep

50 mm
Rullar på 30 m
18-20 mm
Buntar på 50 m

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap
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Uppbindningsprodukter
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5. Skydd

Permanent skydd blir en
del av det arkitektoniska
uttrycket

40

Be om vår specialbroschyr
på tel. (+45) 44 97 10 99
eller landskab@milford.dk
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5. Skydd

Skydd

Stadsträd kan både utsättas för vandalisering och skador från cyklar, bilar och sopbilar, nattens festande människor, husdjur m.m. Där
trafiken är mycket tät kan det vara ett klokt val att etablera ett permanent skydd för träden.
Synligt skydd i form av trädstolpar och markgaller är en del av stadsbilden och har därmed också en viktig designmässig funktion.

Galler
Används ofta i områden med många gångtrafikanter. Galler förhindrar att jorden komprimeras i trädgropen, samtidigt som det möjliggör tillgång på regnvatten. Galler finns i nästan alla tänkbara former
och framställs i många olika material. Samtliga modeller möjliggör
ett inbyggt bevattnings- och luftningssystem.
En del projekt kan inte fulländas med standardgaller utan kräver
kreativa lösningar för att färdigställas. Specialgaller framställs efter
kundens egen design och dimensioner.
Porös beläggning av klistrad sten är ett intressant alternativ till traditionellt galler och ger designers och arkitekter helt nya kreativa
möjligheter. Den porösa strukturen låter regnvatten och syre cirkulera ned till rotområdet och systemet kan lätt nyttjas som galler i alla
storlekar.

Trädskydd
Medan markgaller ger skydd åt rötter och jord ger trädskyddet ett
effektivt skydd till den synliga delen av trädet.
Med en mängd olika modeller erbjuder Milfords sortiment en stor
designmässig frihet. Standardhöjden är 1800 mm med en diameter
på Ø 600 mm eller Ø 440 mm. Andra storlekar kan tas fram.
De uppvisade modellerna kan monteras på ramar med vanlig till
kraftfull kvalitet eller fästas i jorden i t.ex. parkområden.

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap
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Att skydda nyplanterade stadsträd kan
vara avgörande för trädens framgång.
Men på en del platser är trafiken så
tät att också de vuxna träden behöver
skyddas permanent
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5. Skydd

Produktdata
MilPlus-galler
MilPlus gallersortiment ger ett brett utbud av olika design,
material och format. Gallret är antingen gjort av duktilt
gjutjärn eller högkvalitativt stål och kan levereras målat
efter arkitektens önskemål.
Gallrets huvudfunktioner
•

Hjälper stadsträd att överleva under svåra

Tundra-galler

förhållanden
•

Förhindrar skador från olyckor och avsiktlig
skadegörelse

•

Ger ett stilfullt uttryck åt särskilda platser som
ambassader, stadscentrum och parker.

42

Tundra-serien
Har designats med fokus på rena och minimalistiska linjer.
Hållbar, vacker och framställd av galvaniserat stål.
Sahara-serien
Har utvecklats och givits form i modern, stilren design med
höga estetiks- och kvalitetskrav. Obehandlat duktilt gjutjärn
får en karakteristisk roströd färg som kommer av en lätt
ytoxidering. Serien finns i flera olika format med både runt
och kvadratiskt mitthål.

Sahara-galler

Mesa-galler
Den solida och kraftiga designen medför att Mesaserien klarar tungt trafikerade stadsmiljöer. Högkvalitativ
ytbehandling och en robust ram garanterar en lång livstid.
Levereras svartmålad som standard.
Skaffa MilPlus specialbroschyr om galler och trädskydd.

Mesa-galler

Teknisk information
Serie

Produktbeskrivning

Tundra

Markgaller i galvaniserat högkvalitativt stål med ram.

Dimensioner

Sahara

Markgaller i obehandlat duktilt gjutjärn med ram
Kan också beställas målat

1200x1200 mm, 1500x1500 mm, 1800x1800 mm
(levereras också i specialmått)

Mesa

Markgaller i duktilt gjutjärn med ram
Levereras svartmålad som standard

1000x1000 mm, 1200x1200 mm, 1500x1500 mm
(levereras inte i specialmått)

1200x1200 mm (levereras också i specialmått)
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5. Skydd

Produktdata
MilPlus-trädskydd

Platser där trädskydd med fördel kan användas
•

Fotgängarområden där det också finns mycket

Sahara-trädskydd

cykeltrafik
•

Platser som inbjuder till att luta sig mot träden
såsom buss- och tågstationer, skolgårdar etc.

•

SYSTEM FRÅN MILFORD

Väldesignade trädskydd hjälper träden att överleva i den
svåra stadsmiljön. MilPlus-trädskydd utgör ett effektivt
skydd mot barkskador från gående, cyklister och hundar
samt ger miljön ett modernt 'urbant' utseende.

Platser där bilar kör nära träden, såsom
parkeringsplatser

•

Platser med historisk eller speciell arkitektur
43

Sahara-trädskydd
Ett trädskydd designat för att matcha serien Sahara-galler. Framställt i robust obehandlat stål. Kan levereras
målat efter önskemål. Finns i två standardstorlekar och
kan också levereras i specialmått.
Mojave-trädskydd
Ett populärt trädskydd i tidlös design som matchar både
historisk och ny arkitektur. Finns i två standardstorlekar
och kan också levereras i specialmått.
Skaffa MilPlus specialbroschyr om galler och trädskydd.

Mojave-trädskydd

Teknisk information
Produkt

Produktbeskrivning

Sahara

Trädskydd i högkvalitativt, obehandlat stål. Kan också
beställas målat

Höjd 500mm. Ø440mm eller Ø600mm (levereras också i specialmått)

Mojave

Trädskydd i högkvalitativt svartmålat stål

Höjd 1800mm. Ø440mm eller Ø600mm (levereras också i specialmått)

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap
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5. Skydd

Produktdata
MilPlus Art
Låt unika galler bli den sista
pusselbiten i ett unikt landskap
En del miljöer kan inte fulländas med vanliga markgaller
utan kräver kreativa lösningar för att bli fulländade.
Milford framställer specialgaller efter kundens design och
dimensioner.
Arkitekter har således möjlighet att sätta sina personliga
fingeravtryck på landskapet genom att själva utforma
gallren.
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MilPlus Art tillverkas enligt högsta standardkrav med hjälp
av modern laserskärningsteknik. Gallren framställs efter
kundens mönster i cortenstål och levereras komplett med
monteringsramar.
MilPlus Art kräver ingen serieproduktion. Det är möjligt
att bara framställa ETT galler, precis som med ett äkta
konstverk.

Detaljerna räknas
För att ge en optimal produkt, såväl funktionsmässigt som
design- och prismässigt, deltar vi gärna i projektet redan
från skrivbordsskedet. Vår erfarenhet säger att detta
tillvägagångssätt kan visa sig avgörande för det slutliga
resultatet.

Låt oss t.ex. hälpa till med att framställa 3D-skisser för
att visualisera projektet. I kreativa lösningar är det viktigt
att tänka på detaljerna. Kontakta Milford för ytterligare
information om möjligheterna.
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5. Skydd

Produktdata

Lösa stenar och grus passar dåligt för gångstråk och
gågator. Asfalt och gatsten är hållbara, men bildar ett
vattentätt "lock" över planteringen och hämmar därmed
trädets växt.
Med ArborResin, som består av sammanklistrad sten,
stannar stenmaterialet i trädgropen. Sopbilar och dylikt
kan passera problemfritt utan att skada helhetsintrycket.
Samtidigt tillåter ArborResin vatten och luft att passera till
rotområdet.

SYSTEM FRÅN MILFORD

ArborResin porös gallerbeläggning

Platser där ArborResin porös gallerbeläggning med
fördel kan användas
•

Gångstråk och platser såsom torg och gågator, där
man vill undvika problem med galler som lätt kan
fyllas med avfall

•

Planteringar med okonventionella proportioner och
vinklar

•

Under markgaller för att hindra ogräs

•

Platser där naturlig sten passar bäst in i helhetsintrycket

ArborResin är en flexibel, slitstark och naturlig lösning som
utan vidare kan användas till planteringar i alla storlekar.
ArborResin från Milford har lyckats minska mängden kemikalier till ett minimum och baseras nu på vegetabiliska
produkter.

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap
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Framgångsrika projekt
kräver framgångsrika
genomföranden
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System för att förbättra stadsmiljöer och landskap

Plantering
Rekommenderade standarder från Milford

De fyra planteringstyperna
1. Stadsplantering
Sid 50-53
Här hittar du våra anvisningar om hur plantering av stadsträd
bör konstrueras för att ge bästa möjliga växtvillkor.
Stadsplantering

2. Vägplantering
Sid 54-57
Olika planteringsplatser ställer olika krav på planteringens
utformning. Här hittar du våra anvisningar för plantering av
träd mycket nära vägar.

48

Vägplantering
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3. Takplantering
Sid 58-61
Plantering av träd på takkonstruktioner är ett mycket speciellt hantverk. Här hittar du instruktioner för planterinens
optimala uppbyggnad.

4. Parkplantering
Sid 62-65

Takplantering

PLANTERING

Få överblick över vilka hjälpmedel som bör finnas tillgängliga
vid plantering av träd i stadens parker och anläggningar.

Parkplantering

System för att förbättra stadsmiljöer och landskap
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1. Stadsplantering

Plantering
Rekommenderade standarder från Milford

Stadsscenario 1

Fig. 1

50
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Trädplantering under förhållanden där:

Trädgropen bör bestå av:

•

Gång -och cykeltrafiken är tät

•

StrataCellTM

•

Det finns tung belastning

•

Rotbarriär

•

Skadegörelse kan förekomma

•

Bevattnings- och luftningssystem

•

Utrymmet är begränsat

•

Underjordisk uppbindning

•

Överbyggnaden bildar en närmast vattentät skorpa

•

Markgaller

•

Trädskydd

Fig. 2

PLANTERING

1. Stadsplantering
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1. Stadsplantering

Plantering
Rekommenderade standarder från Milford

Stadsscenario 2

Fig. 1
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Trädplantering under förhållanden där:

Rabatten bör bestå av:

•

Gång -och cykeltrafiken är tät

•

StrataCellTM

•

Det finns tung belastning

•

Rotbarriär

•

Risken för skadegörelse är liten

•

Bevattnings- och luftningssystem

•

Det finns underjordiska installationer i närheten

•

Underjordisk uppbindning

•

Utrymmet är begränsat

•

Överbyggnaden bildar en närmast vattentät skorpa

Fig. 2

PLANTERING

1. Stadsplantering
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2. Vägplantering

Plantering
Rekommenderade standarder från Milford

Vägscenario 1

Fig. 1
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Bevattnings - och luftningssystem
RootRain Urban RRURB1
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2. Vägplantering

Trädgropen bör bestå av:

•

Rabatten är nära en väg och/eller stig

•

Rotbarriär

•

Markunderlaget ska skyddas mot rotskador

•

Bevattnings- och luftningssystem

•

Det finns underjordiska installationer i närheten

•

Underjordisk uppbindning

PLANTERING

Trädplantering under förhållanden där:

Fig. 2

Rotbarriär

Rotbarriär
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Kantsten

2. Vägplantering

Plantering
Rekommenderade standarder från Milford

Vägscenario 2

Fig. 1
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2. Vägplantering

Trädgropen bör bestå av:

•

Det finns en väg/stig på ena sidan av rabatten

•

Rotbarriär

•

Det finns gott om plats för rötterna

•

Bevattnings- och luftningssystem

•

Det finns underjordiska installationer i närheten

•

Underjordisk uppbindning

PLANTERING

Trädplantering under förhållanden där:

Fig. 2

Rotbarriär
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3. Takplantering

Plantering
Rekommenderade standarder från Milford

Takscenario 1
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3. Takplantering

Rabatten bör bestå av:

•

Det finns jordlager och planteringar på tak

•

StrataCellTM

•

Markytan ligger nära planteringarna

•

Rotbarriär

•

Trädrgropen blir mycket grund

•

Bevattnings- och luftningssystem

•

Det är viktigt at begränsa rabattens vikt

•

Underjordisk uppbindning

•

RootStakeTM-bevattningsspjut

•

AluExcel-kantavgränsning

PLANTERING

Trädplantering under förhållanden där:

Fig. 2
StrataCells

AluExcel
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RootStake til automatisk
bevattning
Lock, bevattnings - och
luftningssystem
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3. Takplantering

Plantering
Rekommenderade standarder från Milford

Takscenario 2

Fig. 1
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3. Takplantering

Trädgropen bör bestå av:

•

Trädgropen är grund

•

Underjordisk uppbindning

•

Trädgropen är öppen

•

RootStakeTM-bevattningsspjut

PLANTERING

Trädplantering under förhållanden där:

Fig. 2
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RootStake til automatisk
bevattning
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4. Parkplantering

Plantering
Rekommenderade standarder från Milford

Parkscenario 1

Fig. 1
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4. Parkplantering

Trädgropen bör bestå av:

•

Växtmöjligheterna är goda

•

Sustain+ underjordisk uppbindning

•

Uppbindning är nötvändigt, men inte får synas

•

Bevattnings- och luftningssystem

•

Miljövänliga lösningar ska användas

PLANTERING

Trädplantering under förhållanden där:

Fig. 2
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luftningssystem
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4. Parkplantering

Plantering
Rekommenderade standarder från Milford

Parkscenario 2

Fig. 1
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4. Parkplantering

Trädgropen bör bestå av:

•

Trädet är exponerat för kraftig vind/storm

•

Uppbindningsstolpar/sele

•

Växtmöjligheterna är goda

•

CitybagTM

•

Den mest ekonomiska lösningen föredras

PLANTERING

Trädplantering under förhållanden där:

Fig. 2
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En vision för framtidens stadsmiljöer
I takt med att storstäderna växer blir vårönskan om hållbara lösningar i stadsplaneringen större
Storstäderna är samhällets kollektiva kraftcentrum. Här tänks stora
tankar, här uttänks planer, här utvecklas sociala relationer och kulturella gemenskaper. Stadens många möjligheter drar till sig alla slags
människor, också dem som förändrar morgondagen för många.
Rymlighet är därför av största vikt för staden.
Individen ska leva sida vid sida med miljoner andra och ändå få
plats att tänka sina egna tankar, få plats att få nya idéer och plats att
kunna dra in ren luft i lungorna. Många människor på samma plats
innebär lika många utmaningar som möjligheter.
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Framtidens stadsmiljö är pulserande, men inte bullrig. Den är i rörelse, men inte hektisk. Den är energisk, men inte förorenande. Där
finns omtanke sida vid sida med ambition. Där finns teknik och natur
fusionerat i ett självjusterande kretslopp som håller staden i perfekt
harmoni med sig själv och det omgivande landskapet. Det skall var
balans mellan 'utgifter' och 'intäkter’ och begreppet hållbarhet är
lika självklart som det en gång var främmande.
Vårt syfte är att bidra till denna vision genom vår kärlek till stadsträdet den viktigaste resursen i skapandet av gröna stadsmiljöer. Såväl
lokalt som globalt vill vi ge inspiration åt nya gröna tankar och idéer.
Vi vill bidra till att göra grön information och kunskap mer tillgängligt.
Vi vill bidra till att utveckla och leverera system som ger stadsträdet
bättre villkor och gör planteringen lättare och mer ekonomisk.
Vi anser inte att det behövs ett radikalt ändrat förhållningssätt. De
flesta vet idag ett en sund vegetation är en av nycklarna till ett sunt
globalt klimat. Vi vet att vi måste lära av naturen, bli bättre på att utveckla förnyelsesbara energiformer och hitta metoder för att producera och återanvända med ansvar. Det är en utveckling som redan
pågår, och vi måste alla se till att den fortgår och accelererar
genom att visa på nya och bättre vägar.
Vi ska låta de gröna visionerna gro!
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Framtidens storstad kommer
att vara ett välbalanserat samspel mellan natur och kreativ
intelligens
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