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Risvangen
Adskillelse af regnvand og spildevand med blå grønne
løsninger på overfladen
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Når det er udført, skal det driftes!
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Vand i byer – økonomi i LAR

4



Fordeling af driftsopgaver

Der var drift af området før projektet – og der er stadig driftsopgaver
• Kloakdrift
• Vejdrift
• Grøn drift
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Fordeling af anlægs og driftsopgaver
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Er der ikke nogen problemer?



Drifts erfaringer

Drift Risvangen
Aarhus Vand

Aarhus
Kommune Grundejerforening

Gustav Holms Vej
Vejbede:

Tømning af sandfang, i brønde med kuppelrist
2 gange årligt april og
okt.

Spuling af dræn under vejbed 1 gang hver 5. år
Oprensning af sandfang med håndsten 1 gang hver 5. år
Oprensning af slam i vejbed Efter skybrud
Udskiftning af filtersand i vejbed 1 gang hver 20. år
Grøn drift, pasning af planter 1 gang om året

Grøn rende i nordsiden af vejen:

Tømning af sandfang i brønde med kuppelrist
2 gange årligt april og
okt.

Græsslåning Efter behov
Spuling af dræn under rende 1 gang hver 5. år
Oprensning af aflejninger i rende 1 gang hver 5. år
Udskiftning af flitermuld over dræn 1 gang hver 20. år

Tilsyn med funktion
2 gange årligt eller efter
skybrud

Regnvandsbassin ved. Ringvejen B921:

Tilsyn med vandbremse i br. R005 4 gange årligt

Kontraklap i br. R005
Efter skybrud, med
vand på boldbane

Ind- og udløbsbygværker, tilsyn 2. gange årligt
Oprensning ved indløb 1 gang hver 5. år
Græsslåning Efter behov

Fodboldbane Klima002, evt. retablering
Efter skybrud med vand
på banen.

Græsslåning Efter behov
Overløb over sti, mellem B921 og klima002, tilsyn
med at overløbsmulighed bevares 1 gang årligt
Overløb fra boldbane til stitunnel, tilsyn med at
overløbsmulighed bevares. 1 gang årligt
Oprensning af bassin B921 1 gang hver 20. år

Regnvandsbassin B914:
Tilsyn med ind og udløb 2. gange årligt
Spuling af dræn, der løber ud ved vandtrappe 1 gang hver 5. år

Tilsyn med og evt. retablering af rende

Efter kraftig regn hvor
der har været vand  i
rende.

Græsslåning Efter behov
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Evaluering lige nu

Anlægsprojekt: Vi er erfaringer rigere til næste
gang….

Grøn drift: Det går som forventet
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