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GRØNNE TAK/SEDUM 
- Sedum fungerer som vannavleder, 
isolasjon og er brannhemmende.

Det er mange fordeler ved å etablere 
grønne tak på både store og små 
bygninger. Alle ZENZO Miljø sine 
produkter kan tilrettelegges for
legging av sedum på taket. Det 
være seg sykkelskur, sykkelhus 
eller våre avfallshus.

HVA ER 
SEDUM?

Sedum er sukkulente stauder med lav
vekst. Sedum er det latinske navnet på en 
planteslekt som på norsk heter Bergknapp. 

Sedumplanten er meget hardfør og er utbredt 
over hele den nordlige halvkule. Sedumplanten 
finnes både på fjellet og langs kysten. Sedum-
planten har en lav og utbredt vekst. Bladene 

og stilkene er meget vannholdige og 
tåler derfor lange tørkeperioder.

Sedummattene har blitt svært
populært i byrom. Vanligvis
brukes disse til tak, skrå-
ninger, rundkjøringer

og andre tørre steder.



• Grønne tak har blitt mer vanlig å se i bymiljøet, ofte som tiltak 
mot fl om og ekstrem nedbør. Dette fordi sedum tar opp gjen-
nomsnittlig halvparten av den nedbøren som faller på taket, 
og på den måten er med på å avlaste avløpsnettet.  

• Et grønt tak veier ikke mer enn takstein.

• Sedumtak er energibesparende og støydempende.
 Det grønne plantelaget gir en effektiv isolering, og 
 beskyttersamtidig de underliggende materialene mot 

vær og vind.
 
• Sedumtak har også en høyere brannmotstand fordi sukku-

lentene som brukes lagrer vann i det tykke bladverket.

• Krever lite vedlikehold. (se neste side for vedlikehold)

• Et grønt tak kan forvandle en ellers kjedelig takfl ate 
til et lite grøntområde som er vakkert å se på. Sedum 
endrer farge og form gjennom hele året, og gir en fl ott 
variasjon i miljøet. 

• Et grønt tak er miljøvennlig, og skaper gode vilkår for
 fugler og insekter.

• I motsetning til gress så slipper man å klippe sedumet

HVORFOR 
SEDUMTAK?



VEDLIKEHOLD 
AV SEDUM

VEDLIKEHOLD
Sedumdekke krever lite vedlikehold, men et minimum 
av vedlikehold vil allikevel lønne seg dersom en ønsker 
å holde det vakkert og holdbart i mange år.
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HER ER NOEN GODE RÅD
Nylagte sedummatter vil med fordel kunne gjødsles og 
vannes litt i starten, slik at plantene blir frodige, og 
etablerer et godt, robust rotsystem og bladverk. 

FØRSTE ÅRET:
• Under veldig tørt og varmt vær (spesielt de første 
 månedene etter installering) er vanning om morgenen 

eller kveld nødvendig
• Luking av uønsket vegetasjon (ca. 2-4 ganger i året 
 gjennom vekstsesongen fra april til november
• Gjødsling med spesialgjødsel for sedum (En til 2 ganger 
 i året om våren, 35 gram/m2)
• Holde de vegetasjonsfrie sonene frie for ugress og
 annen vegetasjon (ca. 2 ganger i året)

ETTERFØLGENDE ÅR:
• Luking av uønsket vegetasjon (ca 2-4 ganger i året 
 gjennom vekstsesongen fra april til november
• Gjødsling med spesialgjødsel for sedum (En gang i 
 året om våren, 35 gram/m2)
• Holde de vegetasjonsfrie sonene frie for ugress og 
 annen vegetasjon (ca. 2 ganger i året)
• Under veldig tørt og varmt vær (spesielt de første 
 månedene etter installering) er vanning om morgenen 

eller kveld nødvendig

SKJØTSEL VED ÅPNE
HULL I VEGETASJONEN
• Hvis nødvendig, etterfyll og planér med sedum-substrat
• Spre ut sedumstiklinger (100 gram/m2)
• Valse over sedumstiklingene
• Etter 3 måneder, gjødsle med spesiell gjødsel for sedum 

(35 gram/m2)

VEDLIKEHOLD 
AV SEDUM


