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Ett element, utallige muligheter:

Flettemuren fordrøyer overvann,
har integrert vannreservoar og er
tilrettelagt for god plantetrivsel.
Riktig beplantning og gode
vekstforhold bidrar til harmoniske
og levende, grønne landskap.

Flettemuren kan benyttes for å
skjerme myke trafikanter, som
forstøtning, midtdeler/vegg eller
landskap. Beplantet med de riktige
vekstene kan den bidra med
effektiv luftrensing,  vind- og
støydemping.

Flettemuren kan etableres som

vertikalt regnbed. Den håndterer
fuktige omgivelser, ustabile masser
og er konstruert for å mestre
krevende klimautfordringer.

Flettemuren kan tilpasses mange
alternative bruksområder. Den er
velegnet til anlegg for lek,
kjøkkenhage, rennende vann, med
mer.

Flettemuren er arealeffektiv,
fleksibel og kan enkelt kombineres
med andre elementer, som
naturstein, fjell- og trevegg.

Flettemuren er enkel å montere.
Elementenes standardimensjon
gjør at den kan monteres,
demonteres, bygges om, eller
flyttes- som Legoklosser.

Flettemuren er en effektiv,
økonomisk og funksjonell løsning.
Den er enkel i drift og vedlikehold,
og har lang levetid.

Egen brukermanual utarbeides for
hvert prosjekt.
Det tilbys grunnleggende
opplæring i drift og vedlikehold.

Enkel mur,
avansert kompetanse
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Flettemur som landskap
Flettemuren kan monteres som frittstående landskap. Den gjør det mulig å etablere

kompakte grønne løsninger raskt, trygt og effektivt.

Flettemuren kan også benyttes for å etablere fossefall, bekkeløp, og til klatring og lek.
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Allsidig, driftssikker, kompakt og
levende

5.3.1.

2. 4. 6.

Bilde 1 og 2:  Bildene er fra Støleheia. Denne
muren har driftet seg selv i over 30 år. Slik
kan resultatet av Flettemuren bli.

Bilde 3 og 4: Flettemuren er driftssikker og
holdbar over tid. Den er ikke avhengig av et
intensivt  eller avansert vedlikehold.

Bilde 5 og 6: Som bildene viser kan
Flettemuren benyttes som støttemur ved
vei og i skjæringer langs jernbanen.
Beplantet skaper den et levende landskap.

Flettemuren består av enkeltelementer, som opprinnelig ble utviklet og solgt som
elementene til Skjæveland Muren. Disse er videreutviklet med innvendig

vannreservoar og tilpasset nye bruksområder.
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Flettemuren kan være et kompakt og
velfungerende grønt landskap, med
mange funksjoner. Ved å kombinere de
tilpassede  betongelementene,
plantetrivsel, fordrøyning og estetikk,
kan en skreddersy arealeffektive
løsninger alt  etter lokale utfordringer,
ønsker og behov.

Flettemuren kan beplantes med ønsket
vegetasjon;  eviggrønne eller
lauvfellende, krypende eller klatrende,
busker eller trær, til pryd, trivsel og
nytte.

Plantevalget tilpasses de lokale
forhold,  for å sikre ønsket effekt. Vi
arbeider aktivt for å teste og utvide
sortimentet. Vi har også arbeidet med

ulike typer vekstmedier,  tilpasset
aktuelle lokale utfordringer og behov.
Dette sikrer best mulig  kombinasjon
mellom plantetrivsel og fordrøyning.
Resultatet er økt trivsel og god effekt,
over tid.

 Flettemuren står støtt

Flettemuren er lett å
bygge. Elementene er
tilpasset hverandre, heises
enkelt og raskt på plass og
monteres som en flette.

Bildene over: Muren, som står på NIBIO
Særheim, ble bygget i juni 2016. Muren er
delt inn i åtte målepunkter, som illustrert
under.

I muren vokser klatrende planter og
småbusker. Det er benyttet to ulike typer
vekstmedium.

Riktig valg av planter og vekstmedium er
helt avgjørende for å få et vellykket resultat.
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 – Planter  kan påvirke klimaet lokalt og
gi bedre levemiljø. Planter fanger opp
nedbør og støv, demper støy og har en
visuell effekt. Både i og utenfor
tettsteder kan en grønn vegg for
eksempel benyttes til å binde
jordmassene i skråninger, forklarer
Arne Sæbø, stasjonsleder på NIBIO
Særheim.

Robust og bærekraftig
Stavanger kommune, ved Hugo Kind,
har tatt initiativ til og etablert
prosjektet Robuste og bærekraftige
lokalsamfunn (ROBÆR), i samarbeid
med kommunene Bergen, Randaberg,
Sandnes og Sola, samt selskapene
ExxonMobil og NIBIO.
Gjennom dette skal en blant annet øke
kunnskapen om utfordringer med
dimensjonering og tilpasning av blå-
grønn infrastruktur, både til dagens
klima og forventet fremtidig klima.

Forskningsmål
Denne grå-blå-grønne veggen er en del
av dette forskningsprosjektet, hvor
målet er å lære mer om plantevalg,
vekstmasser, muligheter og metoder.
– Vi må studere hvordan vi kan få
planter til å vokse i en slik vegg over
tid. Hva er for eksempel vannbehovet?
Det er viktig å finne ut hvilke planter
som egner seg best, hvilke som gir
best effekt og hva som kreves av
vekstmediet for at plantene skal få

optimale forhold, forklarer Sæbø.

Den grå-blå-grønne forskningsveggen
på Særheim er 20 meter lang, delt inn i
definerte seksjoner og beplantet med
vintergrønne og lauvfellende planter.
Veggen står i øst - vest retning, for å
teste hvordan plantene klarer seg i
sterk sol og mye skygge. Det prøves ut
to typer vekstmedier, for å teste hvilken
blanding som gir best resultat. Planter
av samme arter blir etablert på begge
sidene av veggen, og på toppen.

Skjæveland tar ansvar
Betongelementene i Flettemuren
produseres av Skjæveland
Cementstøperi, og denne veggen på
Særheim er ett av Skjæveland
Gruppens bidrag i ROBÆR-prosjektet.
– Både i og utenfor byene våre er det
behov for velfungerende og
miljøskapende element som gir trivsel,

liv og biologisk mangfold, sier Bengt
Borsheim, kontaktperson for
Flettemuren.

FoU i samarbeid med NIBIO
1.På NIBIOs område på

Særheim står en beplantet
forskningsvegg. Denne
består av betongelementer
som opprinnelig ble brukt
til støttemur. Nå er disse
videreutviklet for å kunne
benyttes til kompakte grå-
blå-grønne løsninger.

2.

Bilde 1: Flettemuren er ikke bare et produkt,
men et kompakt, grønt landskap som
ivaretar flere funksjoner.

Bilde 2:  Forskningsleder Arne Sæbø, ved
NIBIO Særheim, kvalitetssikrer prosjektet
ved forskningsstasjonen.

Bilde 3:  Bengt Borsheim er  kontaktperson
for Flettemuren.  Borsheim er både
agronom- og gartnerutdannet, fagfeltet
hans er natur -og plantekunnskap.

3.

Kontakt Bengt Borsheim på
telefon: 90 62 43 11, eller epost:
bengt@urbannatur.no
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