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Agenda:
• Sammenhænge mellem etablering og drift
• Driftsbeskrivelser og mangler
• Workshops om drift og udbud
• Referencepriser
• Det holistiske LAR-vejbed
• Aftaler mellem kommune og forsyning



Sammenhænge mellem etablering og drift

Rensning der lever op til myndighedernes krav -men hvad betyder jorden for driften?

Der findes mange 
filterjordsprodukter.



Bedst mulig hydraulik i forhold til anlæggets dimensionering

Sammenhænge mellem etablering og drift

‘‘Fra forsyningens 
perspektiv skal LAR-
vejbedet helst være 
et stort badekar’’



‘‘VCS arbejder 
meget med fokus 
på enkle 
konstruktioner. 

Det kan variere fra 
projektejer til 
projektejer’’

Vi ønsker filtreringsmedier der er enkle at indbygge i forhold til konstruering af LAR-elementet 
og driften

Sammenhænge mellem etablering og drift



Plantetilgængeligt vand uden at det går på kompromis med hydraulikken.  

Sammenhænge mellem etablering og drift

‘‘Tørke er en 
begrænsende faktor for 
plantevækst i 
LAR-vejbedene’’



Plantetilgængeligt vand uden at det går på kompromis med hydraulikken.  



Det koster penge at etablere og drifte træerne og de tager plads op i bedet.

Sammenhænge mellem etablering og drift

‘‘Det er fordelagtigt at 
kunne sende så meget 
vand tilbage i atmosfæren 
som muligt. 
Der er dog desværre 
endnu ingen 
dokumentation for 
træernes effekt i 
LAR-vejbedet’’



FORSKNINGSBASERET ANVISNING I 
PLANTEVALG, ETABLERING OG DRIFT 
AF LAR-VEJBEDE
Optimering af økosystemtjenester og  rekreativ merværdi

Sammenhænge mellem etablering og drift



Sammenhænge mellem etablering og drift

Udsåede bede er billigere at etablere og drifte. Men måske også sværere og vi ser i dag ikke 
forskel i udbud, fordi den ikke forstås af entreprenøren endnu  



 

Side 1 af 2 

2021 version 2. Plejeplan for LAR-vejbede med *udså-
ning. VandCenter Syd (Etableringspleje).  
OBS: Omfanget af plejen er vejledende, da plejeintensiteten vil afhænge af vækstbe-
tingelserne den givende sæson.  
 
 
Generel pleje  
1. Ukrudtsbekæmpelse. Fjernelse af grovere og mere dominerende arter med stor frøsætning. 
Her skal være særligt fokus på fjernelse af invasive arter.  
 
2. Opsamling af affald (indløb, evt. rende og bed).  
 
3. Gensåning og evt. udskiftning af døde stauder.  
 
4. Vanding af bedene i meget tørre perioder.  
 
5. Fjernelse af dødt materiale, især blade (indløb, (rende) og bed).  
 
6. Tilsyn af jorden, som skal fremstå i et jævnt lag. Forekommer der lavninger i jorden, erosioner, blot-
tede planterødder eller lignende, skal disse efterfyldes med filterjord af samme type.  
 
Ved træer i bedene 

1. Træerne skal tilses og beskæres, hvis der vurderes behov for det. Plejen af vejtræer skal følge 
plejeelementet ”Alléer/trærækker”, som kan findes i: Pleje af grønne områder- Danske anlægs-
gartner 2003 (DA03)  
 

2. Vanding: År 1: 13 gange pr sæson, år 2: 9. gange pr sæson, år 3: 7 gange pr sæson.  
Sæson: 15 april til 15 oktober.  

 
Ved grøn permeabel belægning 

3. Hvis der er en grøn permeabel belægning og græsset i denne kommer til at vokse meget, skal 
det slås. Dette aftales nærmere med VCS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Side 1 af 2 

2021 version 2. Plejeplan for LAR-vejbede med *udså-
ning. VandCenter Syd (Fast Drift).  
OBS: Omfanget af plejen er vejledende, da plejeintensiteten vil afhænge af vækstbe-
tingelserne den givende sæson.  
 
 
Generel pleje  

1. Ukrudtsbekæmpelse. Fjernelse af grovere og mere dominerende arter med stor frøsæt-
ning. Her skal være særligt fokus på fjernelse af invasive arter.  
 

2. Opsamling af affald (indløb, evt. rende og bed).  
 

3.  Fjernelse af dødt materiale, især blade (indløb, (rende) og bed).  
 
 
Årshjul  
Februar/Marts:  
- Stauder/urter klippes ned til 10 cm højde. Dette udføres enklest med en hækklipper. Afklip fjernes et 
par dage efter nedklipning. 
- Udførelse af punkt: 2 under: Generel pleje. 
 
Marts/april. (Når frosten er gået af jorden)  
- Udførelse af punkter: 1, 2, 3 under: Generel pleje.  
 
Juni  
- Udførelse af punkter: 1, 2, 3 under: Generel pleje. (Ved denne bed-gennemgang er det fordelagtigt at 
der foretages en grundig gennemlugning af bede før ukrudtsplanter sætter frø)  
 
Start september: 
-Udførelse af punkter: 2,3 under: Generel pleje. 
- Det vurderes om der er behov for gensåning eller ekstra plantninger og meldes ind til VandCenter 
Syd hvis det syntes nødvendigt.  
-Vinterstandere skal have lov til at stå. 
 
December: 
-Udførelse af punkter 2,3 under: Generel pleje.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Side 1 af 2 

2021 version 5. Plejeplan for plantede LAR-vejbede Vand-
Center Syd (Fast Drift).  
OBS: Omfanget af plejen er vejledende, da plejeintensiteten vil afhænge af vækstbe-
tingelserne den givende sæson.  
 
Generel pleje  

1. Ukrudtsbekæmpelse. Der må ikke forefindes rodukrudt. Frøukrudt må max. dække 25 % af den 
jord som planternes løv ikke dækker og må ikke overstige mere end 5 cm. Frøukrudt må ikke 
sætte frø. 
 

2. Opsamling af affald (indløb, evt. rende og bed). 
 

3. Fjernelse af dødt materiale, især blade (indløb, evt. rende og bed). 
 

4. Tilsyn af jorden, som skal fremstå i et jævnt lag. Forekommer der lavninger i jorden, erosioner, 
blottede planterødder eller lignende, skal disse efterfyldes med filterjord af samme type. Den 
synlige jord skal være løs og uden skorpe. I bede hvor der er udlagt et ukrudtshæmmende grus-
lag skal det sørges for at dette forbliver intakt og der skal efterfyldes med vasket grus materiale 
af samme type, hvis materiale mangler. 

 
Årshjul  
Februar/Marts:  
- Stauder/urter klippes ned til 10 cm højde. Dette udføres enklest med en hækklipper. Afklip fjernes et 
par dage efter nedklipning. 
- Udførelse af punkt: 2  
 
Marts/april. (Når frosten er gået af jorden)  
- Udførelse af punkter: 1, 2, 3, 4 under: Generel pleje.  
 
Juni  
- Udførelse af punkter: 1, 2, 3, 4 under: Generel pleje. (Ved denne bed-gennemgang er det fordelagtigt 
at der foretages en grundig gennemlugning af bede før ukrudtsplanter sætter frø)  
 
Start september: 
-Udførelse af punkter: 1, 2, 3,4 under: Generel pleje. 
- Det vurderes om der er behov for ekstra plantninger og meldes ind til VandCenter Syd hvis det 
syntes nødvendigt.  
-Vinterstandere skal have lov til at stå. 
 
December: 
-Udførelse af punkter 2,3 under: Generel pleje.  
 
 

 

Drift, -Driftsbeskrivelser (dag fokus på det grønne)
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Side 1 af 2 

2021 version 2. Plejeplan for plantede LAR-vejbede  
VandCenter Syd (Etableringspleje).  
OBS: Omfanget af plejen er vejledende, da plejeintensiteten vil afhænge af vækstbetingel-
serne den givende sæson.  
 
Generel pleje  

1. Ukrudtsbekæmpelse. Der må ikke forefindes rodukrudt. Frøukrudt må max. dække 25 % af den 
jord som planternes løv ikke dækker og må ikke overstige mere end 5 cm. Frøukrudt må ikke 
sætte frø. 
 

2. Opsamling af affald (indløb, evt. rende og bed) 
 

3. Optælling af døde og / eller planter med mistrivsel og angreb af skadevoldere, samt udskiftning 
af disse ved behov i start sep. 

 
4. Vanding af bedene i meget tørre perioder.  

 
5. Fjernelse af dødt materiale, især blade (indløb, evt. rende og bed). 

 
6. Tilsyn af jorden, som skal fremstå i et jævnt lag. Forekommer der lavninger i jorden, erosioner, 

blottede planterødder eller lignende, skal disse efterfyldes med filterjord af samme type. Den 
synlige jord skal være løs og uden skorpe. I bede hvor der er udlagt et ukrudtshæmmende grus-
lag skal det sørges for at dette forbliver intakt og der skal efterfyldes med vasket grus materiale 
af samme type, hvis materiale mangler. 
 

Ved træer i bedene 
7. Træerne skal tilses og beskæres, hvis der vurderes behov for det. Plejen af vejtræer skal følge 

plejeelementet ”Alléer/trærækker”, som kan findes i: Pleje af grønne områder- Danske anlægs-
gartner 2003 (DA03)  
 

8. Vanding: År 1: 13 gange pr sæson, år 2: 9. gange pr sæson, år 3: 7 gange pr sæson.  
Sæson: 15 april til 15 oktober.  

 
Ved grøn permeabel belægning 

9. Hvis der er en grøn permeabel belægning og græsset i denne kommer til at vokse meget, skal 
det slås. Dette aftales nærmere med VCS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. AFFALD

2. AFFALD

2. AFFALD

1. UKRUDTSBEKÆMPELSE

1. UKRUDTSBEKÆMPELSE

3. DØDT MATERIALE

3. DØDT MATERIALE

3. DØDT MATERIALE

4. TILSYN AF JORD

4. TILSYN AF JORD
VINTERSANDERE
+ EVT. PLANTNING

+ VANDING I TØRRE PERIODER
+ VANDING I AF TRÆER

EKSTRA:

NEDKLIPNING
2. AFFALD

*i etableringsplejen er ekstra arbejde indlagt 
som faste opgaver



Drift, -Mangler i driftsbeskrivelser..

2. RENSNING AF OVERLØBSBRØNDE
1. SPULING AF FASKINER

3. FRIHOLDELSE AF INDLØB
4. TILSYN AF JORDENS FORURENINGS GRAD
......og sikkert meget mere....

Er det grå eller grøn drift? 
Hvem skal udføre det?



Drift, -Filterjorden

Hjælper sandfang?
- eller giver det bare mere 
drift?

Hjælper opsamling af 
dødt materiale? 

Skal jord og plantedække 
skiftes hyppigere?

Jordniveau der hæves over tid, -volumen i bed forsvinder. 
Blive skarpere for interval af skift af jorden. 



Drift, -Filterjorden...

Hjælper det at løsne jorden?

Bliver det bedre når bedet vokser 
til? 

Typen af filerjord gør en forskæl 
på plantevækst

Opretholdelse af K-værdien over tid.



Workshop om drift



Workshop om udbud



Reference pris på drift -staudeflader



Det holistiske LAR-vejbed



Aftaler mellem kommune og forsyning

Drift følger ejerskab, som         
udgangspunkt

Afklaring på grænseflader     
afventer, som f.eks.: 

Hvem ejer kantstenen?

Hvad hvis kun 1/2 bed er LAR..



TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN


