MOBIMATTE
FORMÅL
Lette ferdselen i sanddyneområder og på
sandstrender, spesielt for rullestolbrukere
og barnevogner. Kanalisere ferdselen og
hindre slitasje på omkringliggende
vegetasjon.

Bruksområde:
Mobimattene egner seg godt i ulendt terreng,
sårbar utmark og sanddyneområder. Mattene
legges ut i mai og tas inn i slutten av
september før høststormene.

Terrengtilpasning:
Mattene legges slik at de føyer seg
naturlige til underlaget. I tillegg bør en
unngå bratte partier. Mattene har god
bære- og flyteevne slik at de holder seg
oppe på sanden uten å synke.

Planlegging:
Området befares på forhånd for å finne
best egnet trasé, og hvor mange matter
det er behov for. Vanligvis plasseres
mattene ved den naturlige ferdselsåren.

Materialer:
Mobimatte – transportabel og mobil
utrullingsmatte av polyester.
•

•
•

Mattene leveres i lengder mellom 1025meter. Anbefalt lengde per rull er
10m, ettersom det blir tungt arbeid å
rulle de inn etter sesongen da det har
samlet seg mye sand.
Bredde 1,5m
1,65kg/m2

Utstyr:
Rake, hammer, bøyle, skjøt
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HUSK:
✓ Vurder om nytteverdien av tiltaket er større enn
mulige negative virkninger for naturmiljø og
andre interesser
✓ Sjekk at tiltaket ikke kommer i konflikt med
kulturminner eller sårbar vegetasjon.
✓ Plasser tiltaket slik at det i minst mulig grad
skjemmer natur og kulturlandskapet.
✓ Bruk mest mulig miljøvennlige materialer
✓ Alle tilretteleggingstiltak krever tillatelse fra
grunneier
✓ Informer kommunen

Utforming:
Før en legger ut mattene, er det anbefalt å
planere ut sanden med en rake, slik at
underlaget ikke er ujevnt.
Deretter rulles én og én matte utover
ønsket trase. Hver ende av matten festes
med bøyler rett ned i sanden. Bøylene
følger med når du kjøper mattene. Der det
er behov for flere lengder, skjøtes
mattene sammen i overgangen mellom
mattene. Mattene legges da rett mot
hverandre og kobles med stang/list som
føres inn fra siden og låser de to mattene
sammen.

Drift og vedlikehold
Mattene tas inn før hver vinter. Under
normale forhold kreves det lite
vedlikehold i sesongen. Om nødvendig kan
de kostes, blåses eller spyles rene. Etter
endt sesong spyles mattene rene, tørkes,
rulles sammen og oppbevares tørt og er
da klar til neste sesong.

Figur 1. Fest endene av matten
med bøyler rett ned i sanden

Figur 2. Ved flere lengder skjøtes
mattene sammen med en stang
som føres inn fra siden

