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DNNK 
Driftsworkshop 

LAR anlæg  
Pointer og erfaringer 

28. januar 2022

Gitte Hansen
Klimatilpasning & Byudvikling
Mobil 23 41 42 41
Gitte.Hansen@wsp.com

• Borgerinformation ”At bo med LAR”
• LER svar (Dokumentation for ”Som udført anlæg”)
• Tilpasning til Lokale forhold
• Tilpasning til Lokale ændringer 
• Overvejelser ifm. fremtidig oprensning, rammer mv.

Gitte Hansen
Klimatilpasning & Byudvikling
Mobil 23 41 42 41
Gitte.Hansen@wsp.com
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De støres risici ift. levetiden af LAR anlæg

Når anlæggene er færdiganlagt:

➢ Mål og rammer for projektet – kom godt fra start / faseskift

➢ Lokal forankring og information til borgere 

➢ Anlægsarbejder på matrikler

➢ Gravetilladelser i vejareal

➢ Manglende dokumentation af ”som udført anlæg”(kantsten, tilvækst i 
beplantning, grøfter mv.)

➢ Lokale ændringer der påvirker afvandingen eller beplantningen

At de fagpersoner der planlagde og valgte beplantning eller belægning -
tog de rigtige valg for det specifikke område
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FRI ydelsesbeskrivelse

Mål og rammer 
også ift. drift

Bilag: 
Driftsaftale og 
økonomi
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Vand i byer studietur til Singapore 2016 

For the community to enjoy clean water, everyone 
must play a part. 
…….. And the community to embrace these 
infrastructures for recreational & educational 
purposes.
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LAR i byrum - Borgerinformation under planlægning og udførsel

Mangler de gode 
eksempler på oplysning
og skiltning!
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Oplysning (årligt) og skiltning

Borgere der ikke ved bedre:

- Efterlader affald og oplag  
- Benytter riste til faskiner til fedt fra madlavning, maling   

og vaskevand. 

Eksempel vedr. glatførebekæmpelse
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Aktiviteter der kræver en Byggetilladelse
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Aktiviteter der kræveren Gravetilladelse
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Overdragelse og de vigtigste dokumentation ved aflevering

I forhold til drift af LAR anlægget i hele levetiden (opretholdelse af kapacitet, 
funktion, udtryk mv.)

- Mål og rammer for projektet 

- Dimensioneringsgrundlag

- Plantegning inkl. detailopmåling 

- Vandets vej og opland

- Detailsnit og anvendte materialer

- Plantelister 

- Ledningsplaner

- Driftsplan (Anlæggets funktion, Etableringspleje, Ordinær drift, 
supplerende drift inkl. oprensning og reetablering)



10

10

Som udført materiale
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WSP Danmark

LER svar forside inl. bilag 

• Introduktion med en fortælling om 
vandsystemet/anlægget

• Opbygning af elementerne (vejkasse, 
dræn, kantsten mv.)

• Tegning

• Risici

• Transportregler
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WSP Danmark

LER svar - bagside 

Hvordan man skal forholde sig hvis man skal:
- Har aktivitet i oplandet
- På selve klimavejen
- I selve anlæg/vejkasse

Oplysninger i en evt. graveansøgning

Drift under anlægsarbejder:
- Renhold
- Oprensning
- Glatførebekæmpelse
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Beredskabsplan
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Driften skal tilpasses oplandet (rammer)  

▪ Trafikbelastningen

▪ Tilstødende grus og jordvej

▪ Løvfældende træer

▪ Glatførebekæmpelse

▪ Planlagte aktiviteter:

oByggepladser

oMateriale kørsel eller oplag

Uden tilpasninger af driften lokalt vil levetiden variere
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Tilpasninger af anlæg – Stående vand
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Lokale forhold - sol/skygge
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Ændringer i oplandet – fordeling af regnvand

Ændre strømningsvejene og 
belastningen af enkelt bede Understøtter den planlagte afvanding

28-01-2022
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Beplantning

Diversitet og monokultur

Årstider

Levetid  

Funktionen er ikke direkte 
afhængig af diversitet.

Diversitet kan sikre mod 
større områder med udfald 

Udtryk:
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Overvejelser ifm. en fremtidig oprensning, rammer mv. 

Ifm. oprensning af jorden:
- Mål og rammer samt ”som udført tegninger”
- Ny beplantning – men hvilken? 
- Indkøring - afhængigt af beplantningen
- Erfaringer (baseret på lokale forhold)
- Kapacitet – behov for ændringer?

Hvad kan få indflydelse på LAR anlæggene og driften:
- Politisk krav 
- Borgerne / medierne ift. de gode og de dårlige historier
- Krav om CO2 reduktion (ift. etablering, anlæg og drift)
- Ny lov ift. forsyningen og service niveau (5/10 år eller mere?)


