
- Norske tak for Norsk klima



• Leverer egenprodusert sedum til prosjekter i hele 
Norge

• Produksjonen ligger på Jæren
• Leverer over 40.000 m2 i år





Biologisk mangfold



Vårt bidrag

• Breeam-mix 
– Inneholder vanlig bergknappmix uten 

svartelistearter pluss vill norsk sedum

• Vill-mix 
– Består kun av norsk vill sedum plukket i norsk 

natur 

• Oslo-mix
– Vanlig bergknappmix, men uten svartelistearter





Asker panorama
- Norges første tak med vill sedum



Choice Comfort Hotell Stavanger
- En grønn lunge midt i byen



Hegg Skole, Lier
- Bølgende grønt tak spiller på Liers grønne landskap



Stavanger konserthus
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IKEA Åsane
• Ferdig september 2011
• 22.000 m2



IKEA sept. 2011



Problemene starter



Observasjoner

• Taket svekkes gradvis fra oktober og utover 
vinteren. Høy temperatur i februar setter i 
gang spiring. I april får vi flere netter med -10, 
store deler av taket dør.



Tid for handling

• Vi henter inn to eksperter for å finne årsak og 
løsning.
– Plantekonsulent Asbjørn Nyholt og Grunnlegger av 

Vegtech Per Nystrøm inviteres til å utføre denne 
jobben.

– Det etableres raskt 10 prøveflater på taket
• Ulike drensmatter
• Ulik substrat
• Simulert vanning



Det er anlagt 10 prøvefelt for å finne den 
optimale løsningen for våte områder



Problemene kommer opp I media

BT 25.8.2013



I mai 2013 konkluderes det:

• Etter å ha fulgt prøvefeltene i et år 
konkluderes det med at drensmatten er ok. 
Substratet er for tett for Bergensk klima, 
plantene står for ofte og lenge fuktige.

• Løsningen blir å legge på nytt grovere substrat 
og nytt plantedekke. 



Juni 2014
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