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Agenda
• Håndtering af regnvand

• Strategi ”sammen om bæredygtig udvikling”

• Potentiale for reduktion af CO2e samt ressourceeffektivitet (LCA)

• VandCenter Syds konkrete erfaringer med LAR vejbede
- Anlægs- og driftsøkonomi
- Optimering af anlæg for effektiv drift
- Nye samarbejdsformer virker!

• Hvad går vi videre med?



Regnvandshåndtering bliver vandhåndtering
Problemkompleks
• Prognoser for ændrede nedbørsmønstre og stigende vandstande
• Stigende overfladenært grundvand (øget dræningsbehov, uvedkommende vand etc.)
• "Renoveringsparate" kloaksystemer, som ikke er gearet til fremtidens klima
• Fortsat byudvikling, byfortætning og udnyttelse af arealer
• Vandplaner og MKN – skærpede udledningsvilkår til ferske recipienter
• Fokus på oversvømmelser – skader – samfundsøkonomi
• ….derudover grøn omstilling, bæredygtig udvikling og ressourceeffektivitet

Erkendelser og behov
• 150 års kloakeringsstrategi har været fint, men skal vi en anden vej?
• Nye vilkår for udligning – BAT – store regnvandsbassiner eller anden rensning
• Usikkerhed i prognose (risiko for at klimatilpasse, de samme steder, flere gange)
• Behov for fleksible regnvandsløsninger - tilgængelige og "nemme" at bygge om
• Behov for at løsninger renser, tilbageholder, forsinker og afleder regnvand
• Behov for decentral rensning ved forureningskilden? Fx vejvand, kobberbygningen?
• Behov for at løsninger håndterer både overfladenært grundvand, hverdagsregn og skybrud
• Behov for ændring af lovgivning (KL, DANVA mfl.)

Omstilling
• Kommunal helhedsorienteret tværfaglig byudvikling – regnvand formgiver
• LAR har på papiret de rigtige egenskaber og kan supplere eksisterende rørsystemer
• Bæredygtig projektudvikling i hele projektets levetid – hvordan gør vi det?
• Realistisk: Optimeret LAR løsninger kombineret med rør- og bassinløsninger



Ny virksomhedsstrategi
”Sammen om bæredygtig udvikling”
• Ressourcetung virksomhed
• Lang investeringshorisont
• Bæredygtighed – planetens bæreevne
• Absolut bæredygtighedsvurdering
• Kalder på en helhedsorienteret omstilling

af hele virksomheden
• Langsigtede visionsmål



Potentiale for reduktion af CO2e
samt ressourceeffektivitet (LCA)
• Phd færdig fra DTU – LCA af regnvandsløsninger

• EU projekt – udvikle LCA værktøj til planlægger og projektleder

• StormLCA er i test og implementering i VCS

• Generisk studie af byområde i Odense

• Potentielt 25-30% reduktion af drivhusgasser

• Potentielt 45-55% reduktion af minerale ressourcer

• Potentielt 5-25% reduktion af fossile ressourcer



VandCenter Syds konkrete
erfaringer med LAR vejbede

Arbejder med at:
• Optimere anlæg og drift af LAR projekter

Forudsætninger for dette:
• Modet til at bygge nye LAR anlæg
• Samarbejdsformer
• Udvikle nye løsninger
• Måle på og evaluere hidtidige løsninger
• Plantevalg, etablering, drift og merværdi



Eksempler på projekter

VandCenter Syd
projekt Skibhus

Synergiprojekt
Irisvej

Byudvikling/synergiprojekt. Mit Bolbro



Plantevalg, etablering og drift af
LAR-vejbede



VUDP 2017 - 18





Borgerne, inddragelse og information



Etablering

Ved plantning.
Plant tæt – 16 planter
pr m2 i 9 cm potter..

5 cm vasket grus som
ukrudtshæmmer.

Kombineret plantning og udsåning – ikke vasket grus på!



Udvikling

Hørdumsgade udsåede bede august 2018 Juni 2019



Udvikling

Hørdumsgade plantede bede juni 2018 Juni 2019



Speciale fra Kbh´s universitet 2019
Leah Mahler.

• Registreringer af beplantning i 6 bede med udsåning
på Langelinie og Hørdumsgade

• Registrering af 14 plantede bede på Hørdumsgade
• Forslag til nye sammensætninger



Plantede bede

Plantede bede Hørdumsgade



Udsåede testbede

Dækningsgrad tæt på 100%
=> ingen bar jord

Udsået bed Langelinie Udsået bed Hørdumsgade



Beplantningsforslag fra
specialet
Ud fra 12 faktorer er der foreslået
to forskellige plantemix bestående
af:
• 13 arter udsåede urter
• 5 arter plantede stauder
• 10 forskellige løgvækster



Drift af beplantning
• Driften af bedene er afhængig af:

• Plantevalg og sammensætning
• Området bedene er placeret i (skrald,

blade mv)
• Udsåning, plantning eller kombination

• Spontan vækst:
• Dominerende art er rødsvingel
• Dobbelt så mange arter af spontan

vækst i udplantede bede i forhold til
udsåede bede



Eksempler på
tidsforbrug/omkostninger
Omkostningen afhængig af om det er:

• Etableringsdrift. Stor forskel på tilbud!
• Alm. drift

Fra tilbud på etableringsdrift i projekter 2018 - 2019
• Tilbud fra 24 – 37 kr. pr m2 bed (et på 2300 kr. pr m2!)

Faktiske tal alm drift 2019: 3,6 min pr. m2 pr. år => 20 kr. pr. m2 pr. år
Til sammenligning - VUDP rapport: 167 timer pr. år = 13,2 min. Pr. m2 pr. år



Svar fra gartnere ang. driften
• Rigtig glade for at drifte bedene – spændende og fine

bede som er anderledes end det de plejer

• Fungerer rigtig godt med gruslag. Meget enkelt at
rykke ukrudt op. Fortrinsvis græsser der etablerer sig

• Det tager kun halvdelen af den tid det tager at drifte
almindelige staudebede

• Hovedparten af arbejdet i februar/marts hvor det hele
skal soigneres

• Efter to år begyndende muldlag af blade og andet
øverst. Måske skifte grus efter 5 år



Hvad arbejder vi videre med
• Renseevne i filterjord (EU projekt, samarbejde med SDU)

• Måling og evaluering af løsningerne (hydraulik og renseevne)

• Beplantningen. Optimering, nye sammensætninger, drift

• Kombinere LAR-anlæg og træer, som har en stor fordampning og stor lagring af CO2

• Udbud – hvordan får vi bedste priser og bedste projekter

• Metodeudvikling af standard LAR-vejbede



Link til anvisning:
https://www.vandcenter.dk/-
/media/vandcenter/viden/filer/forskningsbaseretanvisnin
giplantevalgetableringogdriftaflarvejbede2019.pdf?la=da
&hash=8077D84E5BD047459F7BA3649AD81812C96594
7F



Langelinie udsåede
november 2019



Langelinie plantede bede
november 2019


