
ENREGIS/Eco TreeBox-System 
Bedre liv til rødderne

green infrastructure



Plantehul

Plantehullet er det vigtigste element i en 
træplantning. Rødderne skal have mulighed 
for at brede sig i alle retninger, vandret og 
radiært bort fra rodhalsen.

Plantehullets sider skal være løsnet, og 
muldlaget skal være omkring 50-60 cm. 
Mængden af tilgængelig muld/substrat skal 
svare ca. til kronediameterens størrelse, 
f.eks. 5 m i diameter svarende til 5 m3 
veldrænet råjord, hvor vandet ikke ophobes 
mere end to timer. Undgå komprimering af 
den omkringliggende muld/substrat, såle-
des at jorden beholder strukturen og lader 
ilt være tilgængelig for rødderne.

Substrat

Substratet til træet er endnu et element, 
som har stor betydning for, at træet kan 
etablere sig med den ønskede tilvækst 
og sundhed. Der er flere muligheder for 
substrater, kontakt ENREGIS for yderligere 
infor mation.

Træer i belægning

Træer i belægninger har aldrig haft de 
bedste vækstforhold. Oftest er de plantet i 
et minimum af plantesubstrat og omgivet af 
komprimeret bærelag. Der er blevet arbej-
det på mange forskellige metoder i forsøget 
på at etablere et bærelag med tilført subst-
rat, som kan give træet de fornødne vækst-
vilkår, samtidig med at kunne bære en 
belægning. Gartnermakadam er en måde at 
etablere et bærelag med vækstmuligheder 
i. Problemet er, at makadam-udførelsen 
kan give forskellige resultater i væksten og 
på mængden af substratet, som skal være 
til rådighed for rødderne.

ENREGIS/Eco TreeBox-System

Udluftnings/ vandingsrør

Makadamsubstrat

Et dyrkningsforsøg fra 1998, hvor 265 træer 
blev dyrket i forskellige vækstmedier, viste, 
at Gartnermakadam udført med skærver/
muld ligger på linje med ukomprimeret 
muldjord. Bærelaget skal have en proctor-
værdi, som kan bære en belægning med 
bla. let trafik. ENREGIS/Eco TreeBoxe 
erstatter ikke et bærelag, men sørger for, 
at substratet ikke bliver komprimeret, og 
at der kommer tilstrækkeligt med ilt til 
rødderne. Oven på kassetterne opbygges et 
bærelag, der komprimeres til en egnet vær-
di for at opretholde bæreevnen til belæg-
ninger. Der ingen tvivl om, at plantning af 
træer i ren muld/substrat giver den bedst 
tænkelige vækst.
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Eksemplarisk gruppering af træbeplantninger indenfor lokale forretningsgader,  
villa og hovedveje eller industriveje* med trafikbelastning

Udformning af bærelag til kørsel med person-/lastbil afhængigt af jordbundsmaterialet:

*Granitbelægning  ca. 22-28 cm med sættegrus og bærelag (i henhold til Normer og 
Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015, 9. udgave

*Betonbelægninger  ca. 30 cm med afretningsgrus og bærelag (i henhold til Normer og 
Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015, 9. udgave

*Asfaltbelægning  ca. 14-30 cm med bærelag/afretningsgrus (i henhold til Normer og 
Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015, 9. udgave

 

Installering

Installering tager minimum af tid, kasset-
terne klikkes sammen på få minutter. Sub-
stratet udlægges med maskine eller direkte 
fra lastbil med kran/grab. Pålægning af låg, 
hvorefter der udlægges geogrid og bære-
lag. Belægningen kan påbegyndes.

ENREGIS/Eco TreeBoxe etableres, så 
der kan bygges belægninger på toppen af 
kassetten. Det giver mulighed for at plante 
træer i belægninger, hvor der skal bruges 
mere plads til fortov, cykelsti og parkering.

ENREGIS/Eco TreeBoxe har flere fordele, 
hvis man eksempelvis udfordres af eksiste-
rende ledningsveje, der ligger i vejen for det 
nye plantehul. Kassetterne har den fordel, 
at man nemt kan føre større ledninger igen-
nem kassetterne ved at vælge de moduler, 
som er klargjort med større huller.

Treebox
rodkassette Treebox

rodkassette

Udluftnings/ vandingsrør

Makadam

Ventilationsbox / 
afvandingsbox
50-100 mm

PKW-vejbelægning 
6 t acceptabel

SLW 60 
Vejbelægning

ENREGIS/Substrat

ENREGIS/Eco TreeBox
600 x 600 x 600 -elementer

Geogrid

ENREGIS/Eco TreeBox-System

ENREGIS/Eco TreeBox, også kaldet rod-
kassetter, er med til at danne det korrekte 
plantehul, hvor kravene til alle elementer 
er opfyldt. 

Produktet har eksisteret i otte år og er en 
videreudvikling af vores ENREGIS control-
box, som bliver brugt til nedsivning af reg-
nvand. Produktet har de fordele, som skal 
til for at etablere et hulrum med optimeret 
vækstlag, og bidrager samtidig med at give 
træer i belægninger den optimale opstart 
og levetid.

• ENREGIS/Eco TreeBox passer ind i den 
dybde muldlag, der kræves til optimal 
vækst.

• Rodkassetten er med til at danne ilt-
lommer til substratet og rødderne.

• Rødderne har mulighed for at danne 
støtterødder, som kan stabilisere træet 
mod kraftige vinde.

• Rodkassetterne danner ikke en lukket 
plantekasse, men giver mulighed for at 
mindre rødder kan trænge videre ud i 
den omkringliggende råjord.

Belastningen på ENREGIS/Eco TreeBoxe 
er ens, uanset om det er horisontalt eller 
vertikalt. Det er en vigtig detalje, at trykket 
er ens, da det vertikale tryk starter
ved 60 grader ud fra siderne.
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Udvikling

Vi arbejder kontinuerligt med udvikling af 
rodkassetten. Det betyder samtidig, at vi på 
sigt skal kunne efterleve nye forespørgsler, 
som dermed vil bidrage yderligere til pro-
duktet og passe til flere formål med hensyn 
til træplantninger. Vores succes hænger 
altså sammen med, at jo flere kassetter der 
bliver brugt, jo mere udvikling kommer der 
til vores treebox.

B-B

A-A

B-B

A-A

NYHED – ENREGIS/Eco Airbox og ENREGIS/Eco 
StreetBox

Leveres nu i 5 cm, 6,5 cm, 8 cm, 10 cm, 15 cm m.fl. 
Styrkelse op til 900 kN/m2

Treebox
rodkassette Treebox

rodkassette

Udluftnings/ vandingsrør

Makadam

Ventilationsbox / 
afvandingsbox
50-100 mm

Treebox
rodkassette Treebox

rodkassette

Udluftnings/ vandingsrør

Makadam

Ventilationsbox / 
afvandingsbox
50-100 mm

ENREGIS Ventilationsbox/afvandingsbox 
50-100 mm

ENREGIS geogrid PAG 30

ENREGIS/Eco AirBox  
50-100 mm

ENREGIS geogrid PAG 30

Afretningsgrus, der afstår 
varme

Asfaltbelægning

Bærelag

ENREGIS/
Eco TreeBox

Københavns Kommune – Østerbrogade. ENREGIS/Eco AirBox 100 mm
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Overslagsberegning af trafik belasning oven på 
 nedsivningselementer

Statik TreeBox  

Jorddække med stabilgrus 30 cm (h)

Korttidsbelastning af element 244  / 500 kN/m2

Resulterende langtidsbelastning 84 / 172 kN/m2

Trafikbelastning på overfladen PKW

Resulterende samlede belastning 600 kN

Produktdetaljer

Produktnavn ENREGIS/Eco TreeBox
Mål (mm) 600 x 600 x 600 (LxBxH)
Vægt (kg) 12 
Substratvolumen (l) 170 per box
 475 per m2

Rodkanaler DN250 / DN500
 rodvolumens gennemstrøm fra alle sider
Materiale Polypropylen PP
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