
Hvad taler vi om, når vi taler om drift
Hvad omfatter drift også?

Hvordan sikrer vi at vores anlæg ikke bliver ødelagt?
Hvilke erfaringer skal vi tage med videre?
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Drift
Skybrudsprojekt

Driftsplaner

Funktionstjek-
optimering

Arbejde på og i vej

Ledningsejer – graver i vej
Forsyningen, teleselskaber, etc.

Aktører - arbejder på vej
Facaderens, gårdrenovering,

asfaltarbejdere, etc.

Støttemateriale

Kommunikation
og overdragelse

Økonomi – rigtig
afregning



PERMEABEL ASFALT

MAGASIN UNDER VEJ
REGNBED

PUNKTVISE LØSNINGER









Hvad gør i
for at forhindre dette ?



Arbejde på og i vej

Info til eksterne operatører og
ledningsejere

Dataark – anvisninger for arbejde på og i klimavej
Info ved opsætning af stillads/container/facaderens

etc. på klimavej
Info til ledningsejere om akut ledningsarbejde på

klimavej
Info til ledningsejere med bygningsværker

beliggende på klimavej
Krav i gravetilladelse





Krav - eksempler
Eksempler - Generelt
• Der må ikke oplægges jord, sand, mørtel eller andre materialer, der kan reducere den

hydrauliske funktion.
• Der må aldrig placeres materiel på indløbselementerne på klimavejen, da det ved et

skybrud reducere anlæggets vandhåndteringskapacitet.
• Ved arbejde på og i en klimavej kan kommunen kræve en sikkerhedsstillelse.

Størrelsen af beløbet fastsættes i hvert enkelt tilfælde.

Krav - Forhold, der skal beskrives i gravetilladelsen
• Beskriv typen af arbejde.
• Beskriv placering af byggeplads, containere samt andet tungt materiel i forhold til

bæreevnen af belægningen, regnvandshåndteringen og beskyttelse af træer. Alt
materiel med punkttryk skal sættes på passende tykfordelingsplader. Beskriv
størrelse på plader samt placering af disse.

• Beskriv hvordan opgravet/tilkørt materiale håndteres.
• Beskriv afværgeforanstaltninger ift. beskadigelse af permeable asfalt elle andre

klimaelementer.
• Oplys bygherre og evt. rådgiver
• Gravetilladelse kan ikke gives, hvis detailtegninger fra anlægget ikke er rekvireret fra

kommunen.



Gravearbejde Bülowsvej





Ledningsarbejde Mariendalsvej



Arbejde på og i vej

Beredskabsplaner/ beredskabsstyrelsen
Ved kemikalieuheld på vej eller brand i bygning



Erfaringer
• Være ret specifikke på hvad der skal overleveres til drift

ved afleveringsforretning

• Svært at finde ud af hvor retningslinjerne skal
kommunikeres ud, så de rette personer får info

• Tidskrævende – tilsyn, opfølgning, etc. Er det penge der
afsættes til afledt drift?

• Hvordan sikre vi at alle husker det og får alt med?

• Hvad har i af erfaringer?


