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Indledning

Nærværende notat beskriver aktuel viden om bytræets 
rolle i skybrudsprojekter, herunder krav og forudsætniger 
i forhold til implementering af vores bytræer i skybrud-
projekter. Bytræet skal ikke ses som løsningen på hånd-
teringen af regnvandet, men som en medhjælper til at 
håndtere det. Derudover kan bytræet også bidrage til 
sundhed og velvære.

Der er et stort potentiale i at lade bytræerne indgå i 
skybrudsprojekter, i forhold til at anvende blå og grøn-
ne løsninger, som beskrevet i Frederiksbergs klimatil-
paningsplaner. Samtidig lider langt de fleste bytræer af 
vandmangel, og med udsigt til at det fremtidige klima 
varsler 15 % mindre regnvand om sommeren, kan vi opnå 
en grønnere by med den rigtige forståelse for vores by-
træer i skybrudsprojekter.
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Træpolitik
Strategi for bevaring og udvikling af vejtræplant-
ningerne på Frederiksberg

Frederiksberg er kendt som ’Hovedstadens grønne 
hjerte’, og ikke mindst de mange vejtræer er med til 
at skabe denne grønne identitet. En undersøgelse fra 
Københavns Universitet viste for et par år siden, at Fre-
deriksberg var mest rig på vejtræer sammenlignet med 
alle landets større kommuner. Denne strategi skal sikre, 
at vejtræplantningerne bevares og udvikles optimalt i et 
ofte udfordret vækstmiljø og under fortsatte klimaæn-
dringer. 

Frederiksberg er en af de tættest befolkede kommuner 
i Nordeuropa, og netop træerne er her værdifulde som 
levende elementer i det urbane miljø. Træerne, og især 
vejtræerne, har afgørende betydning for den bolignære 
naturoplevelse, og de har generelt  stor indflydelse på 
borgernes velbefindende og livskvalitet. 

Med mange mikroklimatiske fordele for lokalmiljøet, er 
træerne meget mere end grønne og frodige elementer 
i byrummet. De renser luften for støv, omsætter CO2, 
producerer ilt, giver fugtighed, læ og sænker tempera-
turen i sommerheden. Bytræerne bidrager desuden til at 
reducere skybrudshændelser i byen: Bygninger og faste 
belægninger i byområder accelererer temperaturen over 
byen i sommerhalvåret - den såkaldte urban heat island 
effekt (UHI), der ofte medfører skybrud. Træernes kroner 
modvirker denne effekt. Jo større kronedækning i et 
område jo mindre risiko for skybrud.

Vejtræerne har også betydning for dyrelivet og biodi-
versiteten i byen, da træplantningerne fungerer som 
faunapassager for bl.a. fugle og insekter, så de lettere 
kan bevæge sig mellem kommunens grønne parker. Træ-

erne viser desuden årstidernes variation og den aktuelle 
vejrsituationen lige udenfor vinduet. Vejtræerne har så-
ledes afgørende betydning ud over at være et æstetiske 
element i bybilledet, og det er da også derfor, at der er 
opstillet det inspirerende mål i Kommuneplanen at  
’man skal kunne se et træ fra enhver bolig på Frederiks-
berg’. 

På Frederiksberg er der i alt ca. 6.000 vejtræer, der 
ligesom park- og privatejede træer, er beskyttet i hen-
hold til Kommuneplan og lokalplaner, der foreskriver, 
at træer, der er ældre end 25 år, kun må beskæres eller 
fældes med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Disse 
bestemmelser, der er et enestående tiltag i Danmark, 
har betydet, at fuldkronede og værdifulde træer pryder 
mange haver og gårdrum overalt på Frederiksberg.    

Elmesygens hærgen på Frederiksberg betød, at ca. 20% 
af den samlede vejtræbestand måtte fældes i årene fra 
1990 til 1995. For at undgå tilsvarende problemer med 
artsspecifikke sygdomme og skadedyrsangreb, har kom-
munens plantningsstrategi de seneste 20 år været, at 
der bevidst vælges blandt et bredt spektrum af forskel-
lige træarter. De seneste år er der jævnligt konstateret 
nye angreb af hidtil uproblematiske svampe, vira eller 
insekter, der fremover udgør en trussel for de enkelte 
træarter, og netop derfor er det afgørende, at der satses 
så bredt som muligt i valg af træarter. 
 
Klimaændringer har de seneste år betydet, at flere af de 
traditionelt anvendte træarter har haft det svært, men 
samtidigt giver de stigende temperaturer mulighed for 
at afprøve nye træarter, der ikke tidligere har kunnet 

Lindetræer (Tilia europaea) på N.J.Fjords Allé
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trives på vore breddegrader. 
Den seneste opgørelse over hvilke træarter der er er ble-
vet plantet langs de frederiksbergske veje viser, at  der 
er anvendt ca. 30 forskellige træarter (slægter) og ikke 
mindre end ca. 75 forskellige sorter/kloner. Københavns 
Universitet har ved undersøgelse og sammenligning af 
bytræer i 29 af landets største kommuner konstateret, 
at Frederiksberg er den kommune i landet, der har flest 
vejtræer pr. kilometer vej. Herudover er Frederiksberg 
den kommune, der har det største antal forskellige træ-
arter. Resultatet af den bevidste træplantningsstrategi 
ses, når man færdes rundt i byen og oplever frodigheden, 
mangfoldigheden og den store variation af vejtræer på 
Frederiksberg.  
Træpolitikken på Frederiksberg er bl.a. blevet rost af 
Danmarks Naturfredningsforening, af Fonden for Træer 
og Miljø samt af kommunens Grønne Råd. Dansk Træple-
jeforening har i 2010 tildelt årets BYTRÆPRIS til Frede-
riksberg – netop på grund af kommunens fremsynede 
træplantningsstrategi.

Valg af vejtræer 
Ved valg af træer til de frederiksbergske veje lægges 
der vægt på en lang række egenskaber som: kroneform, 

væksthastighed, løvstørrelse,  høstfarve, blomstring, 
duft, skyggevirkning m.v. Generelt  praktiseres plant-
ningsstrategien ud fra følgende kriterier og overvejel-
serne over hvilke nye arter/sorter, der bør vælges til de 
enkelte vejstrækninger:

• Træernes æstetiske udtryk, vækstform og volumen i 
forhold til den aktuelle lokalitet.

• Sikring af stor artsdiversitet og forskelligt beplant-
ningsudtryk på de enkelte veje i lokalområdet (Form 
og størrelse på løvblade, blomstring, frugtsætning, 
høstfarve m.v.)

• Arter/sorter der erfaringsmæssigt er velegnede og 
sunde i bymiljøet (byluft, graden af tolerance overfor 
høje temperaturer i rodzonen, beskæringsegnethed 
m.v.)

• Risikospredning - minimere problemer med artsspe-
cifikke sygdomme og skadedyrsangreb (platansyge, 
egesyge, kastaniemøl, asketoptørre m.v.)

• Minimere evt. ulemper/gener ved den enkelte 
træplantning (skyggegener, rodgener ift. belægnin-
ger og afløbsledninger, frugt-/bærnedfald, pollen 
m.v.)

• Sikre innovation - ikke være tilbageholdende med 

Blomstrende vejtræer (Prunus umineko) på Lollandsvej
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Etablering af vejtræhuller
Frederiksberg Kommune har i mange år været fore-
gangskommune omkring etablering af vejtræhuller. 
Plantehullerne er blevet etableret i så store arealer som 
muligt, med rodvenligt bærelag under cykelstier og par-
keringsarealer. Træhullerne udføres tillige med vækstjord 
i stor dybde, idet der er implementeret nødvendig iltning 
af rodzonen via særlige udluftningssystemer.

På baggrund af de seneste års skybrudshændelser, har 
forvaltningen, i forbindelse med skybrudsprojekter, igen 
forestået innovativ udvikling af en ny type vejtræhuller, 
der tager højde for skybrudssikring samtidigt med, at 
regnvand fra tage og overfladebelægninger kan opma-
gasineres ved træernes rodzone og anvendes til vanding 
sommeren igennem. Den nye type træhuller er etableret 
på flere vejstrækninger og vil blive afprøvet og vurderet i 
de kommende sæsoner. Det forventes, at resultaterne vil 
være overbevisende, og at de berørte træer vil kvittere 
med frodighed og markant tilvækst.

Læse hele Træpolitikken på Frederiksberg.dk 

Karsten Klintø  
Stadsgartner, cand.hort.arch. 
20.03.2017

at afprøve nye arter/sorter og plantningsmetoder (i 
parkanlæg og på kortere vejforløb)

Der vælges altid samme træart på de enkelte vejstræk-
ninger, men det tilstræbes, at forskellige veje i samme 
kvarter beplantes med forskellige træer, så oplevelsen 
af variation så at sige er lige om hjørnet, når man færdes 
gennem byen. 
Ved plantning af vejtræer tages der højde for de ofte 
begrænsede pladsforhold, både under og over jordover-
fladen - sammenlignet med forholdene for parktræer der 
kan etableres som fritvoksende, fuldkronede træer. Man-
ge arter tåler beskæring, forstået således, at træerne 
reagerer med jævnt fordelt genvækst og derved bevarer 
en naturlige kroneform selv efter gentagne beskærin-
ger. Flere af de valgte træsorter har opretvoksende eller 
søjleformet kroneopbygning, der lettere kan indpasses 
på smalle vejforløb.  
Der er fortsat stor fokus på, at visse arter kan være mere 
eller mindre modtagelige for angreb af specifikke plan-
tesygdomme eller skadedyr, men disse træarter vælges 
ikke konsekvent fra - blot vælges disse ikke i store antal. 
Endelig indgår egne erfaringer med, hvilke arter/sorter, 
der har vist sig ikke at trives optimalt i bymiljøet på Fre-
deriksberg, ligesom erfaringer fra andre kommuner og 
fra planteskoler er med i overvejelserne.

Finsensvej: Rødask (Fraxinus pensylvanica ’Zundert’) i vejsider. Fuglekirsebær (Prunus avium ’Plena’) på midterrabat
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Klimafordringerne i forhold   
til bytræer

Dette afsnit forklarer, hvad klimaforandringerne betyder 
for bytræerne, og derefter bliver det også klart, at der er 
et behov for at gentænke plantebedene til bytræerne.

Den 2. juli 2011 faldt en nedbørshændelse med den hidtil 
højeste intensitet og den største nedbørsmængde. Inten-
siteten da den var højest var 3,1liter/m2/min, og den sa-
lede nedbørsmængde i botanisk have i København blev 
registret til 135,4 mm. Denne nedbørshændelse er siden 
blevet beskrevet som en 500-årshændelse, som kostede 
forsikringsbranchen 6,2 mia. kr. Det blev herefter meget 
klart, at København og Frederiksberg ikke var parate til 
klimaforandringerne.

Klimascenarier
FN’s klimapanel har opstillet en række scenarier for frem-
tidens klima. DMI har beregnet på FN’s 2 mildeste scena-
rier for klimaet i Danmark frem mod år 2100. Scenarierne 
ser på den gennemsnitlige temperatur, nedbør og vind 
med udgangspunkt i perioden 1961-1990.

Varmere somre og mildere vintre
DMI’s scenarier viser, at den årlige middeltemperatur vil 
stige med 0,7 - 4,6 grader i år 2100. Sommertemperaturen 
forventes at stige med 1-3 grader, hvor opvarmningen vil 
være størst om natten, og vintertemperaturen forventes 
at stige med 2-3 grader. Dette vil betyde, at fordampnin-
gen kan stige med 6 % om sommeren, og at vækstsæso-
nen i gennemsnit kan blive forlænget med 1-2 måneder.

Mere regn og sommertørke
Her viser DMI’s beregninger, at det kan forventes at den 
samlede årsnedbør vil stige med op til 9 %, og stigningen 
især vil komme i vinterperioden. Om sommeren kan det  
forventes, at der vil komme op til 15 % mindre regnvand, 
og denne nedbør vil komme meget ujævnt med flere sky-
brud. Specielt i efteråret kan der forventes langt flere sky-
brud. Dette vil betyde, at der vil være længere perioder 
i vækstsæsonen uden nedbør, hvilket giver større risiko 
for tørke. Samtidigt vil den kraftige nedbør have en så høj 
intensitet, at det ikke vil gavne bytræets vandbehov, da 
vækstmediet ikke kan nå at optage det.

Mere vind og kraftigere storme
DMI forventer på længere sigt, at middelvindshastighe-
den vil stige lidt. Derudover vil stormbanerne fra Nordat-
lanten forventelig rykke sig lidt mod øst og derved give en 
lille stigning i stormaktiviteten over Danmark. Dette kan 
betyde, at bytræer kan vælte eller få skader på grenstruk-
turen på grund af kraftigere vindstød. Det kan derfor bli-
ve relevant, at bytræerne får lov til at danne et kraftigere 
rodnet, sådan at de forankre sig bedre.

Efter skybruddet den 2. juli 2011 måtte flere butik lukkes i flere 
uger på grund af vandskader.

Dalgas Boulevard ved Lindevang Station efter skybruddet d. 2 
Juli 2011.

Danas plads oversvømmet efter skybruddet d. 2 juli 2011
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Barske vilkår for bytræer 
Klimaforandringerne vil få betydning for bytræerne, og 
tørkeperioderne vil højst sandsynligt få de største konse-
kvenser for bytræerne, specielt i forhold til Skov & Land-
skabs undersøgelser, som påviste at gadetræer næsten 
altid mangler vand, selv i en fugtig sommer. Vandmang-
len skyldes de små plantebede bytræerne ofte står i, hvor 
langt det meste regnvand løber via fliser og asfalt ned i 
kloaksystemet i stedet for at sive ned i jorden omkring 
bytræet. Derfor giver det mening at tænke plantebedene 
anderledes.

 
Et andet problem er de nye skadedyr og plantesygdom- 
me, der netop trives f.eks. ved at klimaet bliver varmere, 
og hvis bytræerne så samtidig lider af vandmangel, vil de 
være mere udsatte for angreb. Det bliver derfor vigtigt, at 
vælge de rigtige træarter til de rigtige steder. Rådfør dig 
gerne med én, der ved mere om bytræsarter

Varmere somre kan få fordampningen til at stige 
med 6 % fra bytræerne, samtidig med at der 
bliver 15 % mindre regnvand tilgængeligt for 
dem i vækstsæsonen. Med de forringede vækst-
betingelser, kan der også forventes kraftigere 
vindstød.
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Bytræets potentiale i forhold til 
regnvand

De fleste bytræer har i dag svære vækstbetingelser, dette 
skyldes primært, at de er blevet sat i for små plantehuller. 
For 20 år siden troede man, at 1 m3 jord var nok til et træs 
plantekumme. I dag ved man dog, at et træ kræver mere 
jord for at trives. Nye bytræer har derfor fået væsentligt 
bedre vækstbetingelser i form af større plantebede og 
teknologier som rodvenligt bærelag.

De fleste plantebede er dog ikke designet til at kunne 
håndtere regnvandet i byen, på trods af at næsten alle 
træer i byen mangler vand i vækstperioden. Det er især 
uheldigt, da der i vækstsæsonen er en højere potentiale 
for fordampning end nedbør, se figur 1. Det kommende 
afsnit viser hvor stort et vandforbrug et bytræ har brug 
for.

Træets vandbehov
Træets vandforbrug kan beregnes ud fra en teoretisk 
bregningsmetode (Thomas Randrup, 1996), hvor følgen-
de faktorer indgår:

• Kroneprojektion (KP)
Er kronens areal under drypzonen. Dette beregnes 
som arealet for en cirkel.

• Blad Areal Indeks (BAI)
BAI beskriver forholdet mellem bladareal og krone- 
projektionen. Det er altså antallet af blade lagt oven 
på hinanden inden for kronen. BAI = bladareal/kronea-
real. Ved barjord er den = 0, og ved en tæt nåleskov er 
den ca. 10. Hos bytræer varierer tallet ud fra træartens 
kronestørrelse og sundhed. Hvis sundheden er god, vil 
man hyppigst vælge et bladareal indeks på 4-5 for løv-
fældende træer. Løvfældende træer har ingen blade 
mellem december og marts måned, og derfor er BAI 
= 0. Ved løvspring er april sat til 2,5, og ved løvfald  er 
oktober sat til 3 og november sat til 1.

• Evaporations Raten (ER)
Evaporationsraten er også fordampningsraten. Her ta-
ges der udgangspunkt i den potentielle fordampning 
ud fra Penman’s formel (Scharling, 2001). Her fungerer 
den potentielle fordampning på dagsbasis, som er en 
teoretisk beregning med en formel for fordampning 
fra en vandmættet græsmark ved den aktuelle tem-
peratur, relative fugtighed og vindhastighed på dagen.

• Transpirations Konstant (TK)
Transpirationen er den fordampning som sker i selve 
planten, altså når træet ’ånder’. Dette sker i plantens 

Figur 1: Årsvariationer i forholdet mellem potentiel fordampning og månedlig nedbør i Damnark. Gennemsnit for perioden 
1961-1990. (Data: Miljøstyrelsen) Tallene viser at der i sommerperioden er en periode med nedbørsunderskud. Perioden dæk-
ker det meste af træernes vækstsæsson.
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overjordiske dele som blade, stængler, blomster og 
blotlagte rødder. Planter kan regulere deres transpi-
ration efter de gældende forhold. Til beregningen skal 
der anvendes en fast konstant, som er den aktuelle 
transpiration fra planten. Her har tidligere resultater 
vist den kan sættes til 25 %.

Ud fra disse faktorer er der opstillet 5 forskellige scena-
rier for løvfældende træer, som henholdsvis har en kro-
nediameter på 1, 2, 4, 6 og 8. Der tages udgangspunkt i, 
at træet er sundt og trives fint. Et almindeligt bytræ med 
en kronediameter på 6 meter og en højde på ca. 10 me-
ter kan forbruge 116 liter vand på en dag i juli. I perioden 
maj til august, hvor den kraftige nedbør finder sted (DMI, 
2014), også kaldt skybrudssæsonen, kan træet potentielt 
forbruge 105 liter pr. dag og i alt forbruge 9861 liter i sky-
brudssæsonen, se figur 2.

Bytræer kan derfor spille en væsentlig faktor i håndterin-
gen af regnvandet. Det kan ligeledes ses på figur 2 neden-
under, at træerne forbruger mest om sommeren, og jo 
større træet bliver, jo højere er dets vandforbrug.

Træets opland
Et bytræ kan håndtere regnvand fra et langt større op-

land, end vi tillader det i byen. Bytræerne har et stort po-
tentielt vandforbrug, og ved at lede regnvand fra et større 
opland til bytræerne, vil bytræerne bidrage mere til regn-
vandshåndteringen i byen.

I skybrudsperioden fra maj til august i år 2015 var ned-
børen 289 mm, dette svarer til 289 liter pr. m2, og et al-
mindeligt bytræ på ca. 12 meter i højden har et potentielt 
vandforbrug på 9861 liter i den periode. Ud fra dette bur-
de alle bytræer i hvert fald have regnvand fra et opland 
på 34 m2.

De 34 m2 vil ikke være helt retvisende, da der ikke er ta-
get højde for fremtidens klima i forhold til mindre nedbør 
og en højere fordampning i vækstsæsonen. Ydermere vil 
noget af det regnvand, der rammer de 34 m2, ikke være 
plantetilgængeligt, da noget fordamper og andet nedsi-
ver.

Hvor stort et opland træet skal have er svært at svare på, 
men som udgangspunkt kan man ikke tilføre for meget 
regnvand til et plantebed i byen. Det dog vigtig, at sikre 
at plantebedet har kontakt til det omkringliggende areal, 
således at træet ikke drukner i plantebedet.

Figur 2: Kurverne viser vandforbruget på træer med et kronediameter på 1, 2, 4, 6 og 8 meter, bemærk at vandforbruget er 
størst i skybrudssæsonen (maj til august).
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Bytræets bidrag til byen
 - Byrum

Bytræerne bidrager positivt til byen, og i dette afsnit vises 
vigtigheden af, at der implementeres bytræer, og at der 
passes godt på dem. Der bliver fokuseret på følgende om-
råder: byrum, klima, sundhed, økologi og økonomi.

Byrum
Der er modsatrettede meninger om, hvad bytræerne tilfø-
rer byens rum. Bytræerne har forskellige æstetiske funkti-
oner, som mennesker opfanger ubevidst. Det følgende vil 
beskrive, hvordan træerne er med til at give byen rytme, 
identitetsfølelse, samt punkter at orientere sig ud fra.

Rytme, skala og rumskabende elementer
Jan Gehl arbejder med den gode rytme i byen, det handler 
om detaljerne, som vi ser og møder på vores vej. Jo flere 
forskellige elementer vi møder, jo mere rytme. Et eksem-
pel på dette kunne ifølge Jan Gehl være husfacadernes 
farver, karnapper og andre facadeudsmykninger, men det 
er i lige så høj grad bytræerne (Gehl, 2010). Det er disse 
elementer, som skaber rum i byen, og ved at kombinere 
dem kan der skabes gode byrum.

Jan Gehl beskriver også den gode by som en by i en men-

neskelig skala. Byer med høje huse, over 5 etager, har et 
særligt behov for at gå ned skala, da disse kan virke vold-
somme for mennesker (Gehl, 2010). Bytræerne trækker 
skalaen ned i byen, og medvirker til at gøre byen mere 
harmonisk at færdes i.

De rum som mennesker opholder sig i, i byen, skal iføl-
ge Jan Gehl være steder, hvor der er mulighed for at være 
halvprivat eller halvoffentlig. Det skal være let at trække 
sig tilbage, hvor man nærmest kan blive usynlig i bybil-
ledet, og samtidig skal det være let at komme frem, hvis 
der skulle ske noget spændende (Gehl, 2010). Dette rum 
er bytræerne særligt gode til at skabe. Deres stammer og 
kroner kan medvirke til at afgrænse rummet og skabe af-
kroge, som opleves som steder, hvor man er lidt afskær-
met, modsat en åben plads på et torv eller en græsplæne 
uden yderligere beplantning.

Rumskabende elementer – Bytræet til-
fører byen rytme, og skaber byrum med 
mulighed for at være halvoffentlig.

Byer i menneskelig skala – Bytræerne 
trækker byens høje bygninger ned i en 
mere menneskelig skala.
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Identitetsfølelse
Bytræerne bryder de døde overflader, som asfalt, beton 
og mursten, og giver byrummet et dekorativt element i 
form af træernes vækstform, blomster, bark osv. Dette 
kan tilfredsstille menneskers behov for ornamentering 
(Asger, 1991). Bytræerne giver endvidere borgerne i byen 
mulighed for at opleve årstidernes skiften gennem løv-
spring og løvfald (Asger, 1991).

Bytræerne og deres grønne element bidrager også til at 
skabe en identitetsfølelse for rummene i byen. Træerne 
kan skabe rum, som folk føler sig hjemme i, og har lyst til 
at opholde sig i. På den måde kan der skabes en følelse af 
samhørighed over for træerne, og det kan være med til at 
definere ens gade.

Orienteringspunkter
I forhold til at færdes i byen kan bytræerne fungere som 
orienteringspunkter, som man navigerer ud fra. Dette 
konkluderer Kevin Lynch i hans studier af, hvordan men-
nesker oplever byerne. Han fandt ud af, at når mennesker 
færdes i byen og skal ud i et område, som de ikke har væ-
ret i før, så navigerer de først efter vejnavne og derefter 

navigere de efter orienteringspunkter, såsom bytræer, 
bygning er og andre elementer (Stahlschmidt & Nelle-
mann, 2009).

Træernes udseende bliver brugt til at finde ud af, hvor vi er 
i byen, og hvor vi skal hen. Et godt eksempel er Gråbrød-
retorv i det indre København, hvor der står et stort pla-
tantræ, som definerer pladsen. De fleste omtaler pladsen, 
som ”pladsen med det store flotte træ” frem for ”pladsen 
på Gråbrødretorv”.

Orienteringspunkter – Mennesket an-
vender bytræerne til at navigere efter 
og til at beskrive hvor de opholder sig.

Identitetsfølelse – Bytræerne skaber 
identitetsfølelse og giver mennesket 
lyst til at opholde sig i byen.
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Bytræets bidrag til byen
 - Klima

Bytræet spiller allerede en rolle i forhold til de klimafor- 
andringer byerne står over for i dag, men i fremtiden kan 
bytræerne få en endnu større indflydelse på håndteringen 
af klimaforandringer. Bytræet kan være med til at løse ud-
fordringerne om luftkvaliteten, opvarmning af byerne og 
håndteringen af regnvand.

Drivhuseffekten
I byen er koncentrationen af CO2 større i atmosfæren end 
uden for byen, dette skyldes udledning fra de mange biler 
og den manglende vegetation til at forbruge CO2. Træer 
optager store mængder CO2 i forbindelse med optagel-
sen af kulstof (C) som indgår i fotosyntesen. Fotosyntesen 
foregår hele døgnet. Om dagen indånder træet CO2 igen-
nem spalteåbningerne i bladende og optager vand (H2O) 
via rødderne. Dette bliver omdannet til glukose, som gi-
ver træet næring, og til O2 som er et affaldsstof som træ-
et og mennesker har brug for, når de trækker vejret. Om 
natten afgiver træet en del af den optagede CO2-mæng-
de (Torp, 2010).

Den mængde CO2, som træet ikke afgiver om natten 

lagres i veddet. Et træ kan pr. m3 ved optage 1 ton CO2 
og afgive 0,727 ton ilt i hele deres levetid (ECCM, 2004). 
Træet opbevarer altså en del CO2, og det vil det gøre i 
hele dets levetid. Når træet dør og rådner, vil den lagrede 
CO2-mængde igen frigives til atmosfæren.

Et almindeligt bytræ på ca. 10 meter i højden og 6 meter i 
kroneprojektion vil ca. udgøre 1,5 m3, og vil kunne hånd- 
tere 1,5 ton CO2. I forhold til forbrændingen af benzin hos 
køretøjer, findes der en CO2-udledningsfaktor på 2,4 kg 
CO2 pr. liter benzin (Ea Energianalyse, 2009). Det vil sige, 
at et almindeligt bytræ på ca. 10 meter har tilbageholdt 
ca. 625 liter benzin og samtidig afgivet 1,1 ton ilt til os 
mennesker. Bytræerne reducerer således CO2 mængden 
i byerne, og forbedrer dermed menneskers  levevilkår.

Urban Heat Island Effect
Den øgede Co2-mængde er, sammen med de materialer 
der er brugt i byen til huse og veje, med til at gøre byer- 
ne varmere. Opvarmningen af byerne beskrives som Ur- 
ban Heat Island Effect (UHIE). UHIE beskriver hvordan 

Drivhuseffekten – Bytræerne 
kan være med til at håndtere 
CO2-mængden fra bilerne. Et 
almindelig bytræ på ca. 10 me-
ter i højden kan tilbageholde en 
CO2-mængde, der svarer til ca. 625 
liter benzin.
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luft-  og  overfladetemperaturer i byen er højere end  det  
omkringliggende landskab (Arnfield, 2003). Byens mate-
rialer såsom mursten, tegl, asfalt, beton mv. absorberer 
varmen fra solstrålerne, og om natten afgiver de varmen 
igen. I modsætning til dette absorberer vegetation og 
vandoverflader varmen fra solstrålerne, hvor den indgår i 
et kredsløb. Derfor ledes varmen ikke ud igen (Baumüller 
mfl., 2008).

En rapport udarbejdet af Københavns Universitet sætter  
fokus på UHIE. Rapporten viser tydeligt hvor meget by-
træer formindsker UHIE. I rapporten indgår tre tempera-
turmålinger fra d. 20 juli 2006, som var sommerens var-
meste dag. Måling 1, taget på Panum Instituttet, var 45 
grader. Måling 2, en udtørret græsplæne i fælledparken, 
var 39 grader. Måling 3, over træernes krone i fælledpar-
ken, var 30 grader (Skov og Landskab mfl., 2010). Der er 
således målt en forskel på hele 9 grader mellem græsset 
og træernes krone. Træernes overflade temperatur er 23 
% køligere end græsplænen i tørkeperioder. Forskellen 
mellem overfladetemperaturen, der blev målt på husta-
gene og trætoppene, er 15 grader. Træernes overflade er 

således 33 % køligere end tagene (Skov og Landskab mfl., 
2010). 

I rapporten tages der udelukkende udgangspunkt i over-
flade temperaturer, der er målt fra en saltelit, så reelt set 
er lufttemperaturen meget lavere under træerne, end 
den er målt til, da der vil forekomme skygge der.  Studier 
i Manchester viser, at træets skygge gør en væsentlig for-
skel i forhold til temperaturen over og under træerne. De 
påviser, at der kan være en forskel på helt op til 13 grader 
(Gill, 2006). Den 20 juli 2006, hvor der blev målt 30 grader 
over træerne i fælledparken, kunne man godt forvente, at 
temperaturen under træerne har været omkring 17 gra-
der.

Håndtering af regnvandet
Bytræet kan være med til at håndtere regnvandet i byen,
fordi det har et stort vandforbrug (se mere under træets 
vandbehov på side 10 og 11.

Urban Heat Island Effect – Bytræer-
ne kan sænke temperaturen i byen 
via deres skygge og deres evne til 
at anvende solenstrålernes varme i 
et kredsløb, i modsætning til byens 
materialer, som holder på varmen.
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Bytræets bidrag til byen
 - Sundhed

Det er kendt viden, at det grønne element har en påvirk-
ning på mennesker. Det er efterhånden veldokumente-
ret, at folk, der er blevet indlagt på hospitalet, kommer 
sig hurtigere, hvis de har noget grønt at kigge på (Ulrich, 
1999). I forhold til stress har det også vist sig, at der er en 
klar sammenhæng mellem afstand til noget grønt at se på 
og stress. Jo tættere man bor på noget grønt, jo mindre 
stresset er man (Hansen & Nielsen, 2005).

Dæmper støjen
En stor del af en by består af veje og hårde trafikanter 
(motoriseret køretøj). Disse hårde trafikanter medvirker 
til en generende støj for be- boerne i området. Vejdirek-
toratet målte i 2010 at 30 % af Danmarks boliger har støj 
fra veje, som er over den vejledende støjgrænse på 58 dB 
(Vejdirektoratet, 2010), og i Frederiksberg Kommune er 
44 % af boligerne udsat for støjgener over 58 dB (Frede-
riksberg Kommune, 2013).

Undersøgelser har vist, at støjgener kan forringe livskva-
liteten hos mennesker, samt medvirke til stress og søvn-
forstyrrelser (Vejdirektoratet, 2010). Bytræer kan fange 
lyden, og bringe støjniveauet ned inden støjen rammer 

boligerne. Ydermere kan bytræerne skjule støjkilden, og 
derved vil støjen opleves som værende længere væk end 
den er (Asger, 1991).

7 år yngre
Ny forskning peger på, at der findes en sammenhæng 
mellem helbred og antallet af bytræer. I Toronto, Canadas 
største by, har man klarlagt træernes placering, fordelt på 
31.000 indbyggere. Det viser sig, at hvis beboende fær-
des blandt mere end 10 træer, føler de at deres helbred er 
bedre, og forekomsten af blandt andet hjertekarsygdom-
me, fedme og sukkersyge er lavere end for indbyggere, 
der færdes blandt færre træer (Kardan mfl., 2015).

Rapporten viser også, at når der er flere end 10 træer 
ved en bolig, vil den årlige personlige indkomst være på 
$10.000 over gennemsnittet og deres biologiske alder 
være 7 år yngre (Kardan mfl., 2015).

Det kan diskuteres, om træerne er den direkte årsag til 
bedre levevilkår og højere indkomst, eller om det skyldes, 
at områder med flere bytræer er mere attraktive at bo i, 
og derfor flytter resursestærke til disse områder.

Luftkvaliteten - Bytræerne kan 
sikre en bedre luftkvalitet på op til 
10 %
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Luftkvaliteten
Forskning viser, at indånding af for høje koncentrationer 
af CO2, inden for en kort tidshorisont kan have dødelige 
konsekvenser for mennesker. En rapport fra det ame-
rikanske Environmental Protection Agency (EPA) viser, 
at hvis en person oplever en øjeblikkelig eksponering af 
CO2-mængden fra 17 til 30 % på kun et minut, så kan det 
resultere i, at personen går i koma. I rapporten belyses det 
endvidere, at forhøjet CO2 kan være medvirkende årsag 
til hovedpine, øget hjertefrekvens og svimmelhed.

Et almindeligt bytræ kan lagre 1,5 tonCO2, og CO2 mæng-
den, som træet ikke lagre vil først blive udsendt igen om 
natten, efter CO2 har indgået i fotosyntesen. I Beijing ses 
den høje CO2 udledning meget tydeligt i disse år, hvor 
der hyppigt bliver varslet smog-alarmer, hvor luften er så 
forurenet, at indbyggerne anbefales at blive i deres huse 
(Politiken, 2015).

I et andet studie fortaget i USA har man via computermo- 
deller undersøgt, hvor stor en effekt træerne i Chicago har 
over en 5-årig periode (1991-1995). Der regnes på, hvor 
meget de renser luften for sundheds-

 
skadelige partikler som CO2, kvælstofdioxid (NO2), ozon 
(O3), sundhedsskadelige partikler på mindre end 10 μm 
(PM10) og svovldioxid (SO2). Studiet viste, at bytræerne 
forbedrede luftkvaliteten med op til 10 % (Nowak m.f.l, 
2006). Nowak påpeger dog, at det afhænger meget af 
træets tilstand og sundhed, idet et sundt og stort træ kan 
optage 90 kg C pr. år, og et lille og knap så sundt træ kan 
optage 1 kg C pr. år.

Bedre humør
Det har længe været kendt, at det grønne element i form 
af bytræer, fremmer sundheden for folk i byen, samt sæn-
ker stressniveauet. I en dansk undersøgelse fra 2005, sva-
rede 1196 personer på et spørgeskema. Her svarede 93% 
ja til, at de følte, at deres humør og helbred blev bedre 
ved at færdes i grønne omgivelser (Hansen & Nielsen, 
2005). Undersøgelsen viste også, at bare det at have no-
get grønt at kigge på fra sit vindue giver en god følelse i os 
mennesker (Hansen & Nielsen, 2005).

Bedre humør - Bytræerne reducerer 
stressniveauet i byen og bidrager 
til at vi mennesker føler os i bedre 
humør
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Bytræets bidrag til byen
 - Økologi

Det urbane landskab dækkede i år 2000 10 % af Danmarks 
arealer (Levin & Normander, 2008). Økologien i forhold til 
Danmarks flora og fauna har altid haft svært ved at finde 
sig til rette i byen, fordi man bygger byer med unaturlige 
materialer (asfalt, mursten, beton osv.) på bekostning af 
naturlige materialer (planter, dyr og vand). Heldigvis er 
der nu kommet meget fokus på dette område, og politisk 
er man også begyndt at have fokus på biodiversitet.

Biodiversitet
EU besluttede ambitiøst at standse tabet af biodiversite-
ten helt inden 2010. Det mål blev dog ikke realiseret (Dan-
marks Miljøundersøgelser, 2011).

Bytræerne kan øge biodiversiteten i byerne, og derved 
passe på vores flora og fauna. I en stor dansk rapport er 
Danmarks flora og fauna blevet undersøgt i danske skove, 
kyster, moser og enge, græslande og hede, søer, vandløb, 
havet, agerland og det urbane landskab. Samlet set har 
eksperter skønnet, at den danske flora og fauna er i tilba-
gegang med 47 % (Danmarks Miljøundersøgelser, 2011).

Hvis bytræerne skal gøre en forskel i forhold til biodiversi-
teten, skal man vælge hjemmehørende arter og helst fra 
en frøformeret kilde. Fx kan den hjemmehørende stilk-eg 
udnyttes af op til 200 insekt, hvor indførte egearter ud-
nyttes af en håndfuld insekter (Skov- og Naturstyrelsen, 
1989). 

Biodiversiteten kan være markant forskellig mellem to 
arter af samme familie (Naturstyrelsen, 2013). Derfor bør 
man rådføre sig med en biolog, hvis man ønsker en be-
stemt type biodiversitet.

Bytræerne er også med til at skabe faunapassager i byen, 
dette giver mulighed for at binde parkerne i byen sam-
men, sådan at små dyr og insekter kan flytte sig rundt i 
byen.

Biodiversiteten - Biodiversiteten er 
i tilbagegang, men bytræerne kan 
hjælpe med at ændre dette i det 
urbane landskab.
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Forskning viser at huspriserne stiger, hvis der er mere end 
10 træer omkring boligen (Kardan mfl., 2015), og meget 
tyder på, at stiger omfanget af træer, så stiger huspriser-
ne også.

Bytræerne bidrager også positivt til erhvervslivet. Forsk-
ning fra Washington Universitet viser, at kundetallet er 
langt højere for veje med træer, fremfor veje uden træer. 
Der kan måles en forskel på 25 % (Wolf, 2003).

Bytræets bidrag til byen
 - Økonomi

Et bytræ bidrager på flere måder til byen, set ud fra et 
økonomisk aspekt, vil der ligge nogle gode perspektiver 
i at give bytræerne nogle bedre vækstbetingelser og im-
plementere dem, hvor de kan få lov til at blive stående i 
længere tid.

Der er lavet studier i New York og Malmø, som viser at 
der er penge at spare ved at have bytræer. Undersøgel-
serne i New York peger på, at bytræerne kan medvirke til 
besparelser på energiforbruget i forhold til  at opvarme 
og nedkøle sin bolig, mindske mængden af CO2, mindske 
luftforening, tilbageholde noget af regnvandet, samt give 
byen en æstetisk værdi. Disse bidrag er i studiet i New 
York værdi sat til 1195 kr. pr. træ pr. år. Derefter er udgif-
terne i forhold til drift og pleje, samt nyplantning af et by-
træ regnet ud til 978 kr. pr. træ pr. år. (Paula mfl., 2007). 
Det betyder at bytræerne giver New York arbejdspladser 
og en samfundsbesparelse på 217 kr. pr. træ pr. år.
 

Økonomi – Fra et studie i New Yortk 
har man beregnet, at et bytræet kan 
give samfundet arbejdspladser og 
en samfundsbesparelse på 217 kr. 
pr. træ pr. år. Samtidig kan det være 
med til at tilbageholde og forbruge 
regnvandet, og derved mindske 
risikoen for skybrudsskader.
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Økonomi – Bytræet 
kan give samfundet 
arbejdspladser og en 
samfundsbesparelse 
på 217 kr. pr. træ pr. 
år. Samtidig kan de 
være med til at tilba-
geholde og forbruge 
regnvandet, og derved 
mindske risikoen for 
skybrudsskader.

Biodiversiteten - Biodiversiteten er 
i tilbagegang, men bytræerne kan 
hjælpe med at ændre dette i det 
urbane landskab.

Luftkvaliteten - Bytræ-
erne kan sikre en bedre 
luftkvalitet på op til 10 %.

Bedre humør - Bytræerne reducerer 
stressniveauet i byen og bidrager 
til, at vi mennesker føler os i bedre 
humør.

Økologi

Økonomi

Sundhed

Bytræets samlede bidrag til byen
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Rumskabende elementer – Bytræet til-
fører byen rytme, og skaber byrum med 
mulighed for at være halvoffentlig.

Orienteringspunkter – Mennesket an-
vender bytræerne til at navigere efter, 
og til at beskrive hvor de opholder sig.

Byer i menneskelig skala – Bytræerne 
trækker byens høje bygninger ned i en 
mere menneskelig skala.

Identitetsfølelse – Bytræerne skaber 
identitetsfølelse, og giver mennesket 
lyst til at opholde sig i byen.

Drivhuseffekten – Bytræerne 
kan være med til at håndtere 
CO2-mængden fra bilerne. 
Et almindelig bytræ på ca. 10 
meter i højden kan tilbage-
holde en CO2-mængde, der 
svarer til ca. 625 liter benzin.

Urban Heat Island Effect – 
Bytræerne kan sænke tempe-
raturen i byen via deres skygge 
og deres evne til at anvende 
solenstrålernes varme i et 
kredsløb, i modsætning til 
byens materialer som holder på 
varmen.

Håndtering af regnvandet 
- Træer har brug for vand 
og samfundet har brug for 
at få det håndteret.

Byrum

Klima
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Regnvandet til bytræer

Følgende afsnit har til formål at forklare hvordan regn-
vandet kan ledes til plantebedet, og hvordan vandkvalitet 
og vinterbekæmpelse spiller ind.

Plantebedet som det laveste punkt
Det vil altid være nemmest at kontrollere og styre regn-
vandet ved at holde det oppe på overfladen, og træet vil 
også få mest glæde ud af regnvandet, hvis det bliver ledt 
til via overfladen. Det skyldes at træets finrødder, som op-
tager vand og næring, trives bedst oppe ved overfladen af 
vækstmediet. Derfor sænkes plantekummen, således at 
det bliver det laveste punkt i det omkringliggende opland.

Plantebedet burde sænkes ca. 8 til 12 cm under vejens 
overflade, sådan at der er plads til rørføring af overløb til 
fx vandreservoir og recipient. På den måde bliver det også 
muligt, at regnvandet kan opstuve på overfladen af plan-
tebedet uden at løbe ud på vejen igen.

Ind- og udløb til plantebedet
Til plantebedet skal der være et indløb, sådan at vandet 
kan komme ind til plantebedet fra det omkringliggende 
opland.

Et indløb til plantebedet kan komme fra mange forskel-
lige oplandsoverflader, det kan fx være fra vejanlæg, for-
tov, cykelsti og tagflader. Et indløb kan udformes på man-
ge forskellige måder, men fælles for dem alle, er at der 
skal tages hensyn til tilgængelighedskravene. Kan findes 
i håndbogen: Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgæn-
gelighed.

Ved indløb i plantebedet skal det sikres, at vandet ikke 
eroderer jorden, derfor skal der ved indløbet anlægges en 
fast belægning, sådan at vandtrykket bremses.

Et udløb på plantebedet bliver først nødvendigt, hvis 
plantebedet ikke har et overløb til et recipient. Etableres 
der et overløb fra plantebedet ud på en permeabel belæg-
ning, skal det sikres, at der ikke bliver ført blade og jord 
med ud på vejbanen, det kan fx undgås ved at sætte en 
rist op.

Vandkvalitet og vinterbekæmpelse
På alle anlæg, som er skybrudsprojekter, må der som ud-
gangspunkt ikke anvendes vejsalt (NaCl) til vinterbekæm-
pelse. Dette skyldes, at det forurener vores grundvand og 
derved også vores drikkevand. Derudover skader vejsalt 
bytræerne. Det tærer og ruster cykler og biler, og det ska-
der betonflader.

Der findes flere alternative og miljørigtige produkter for 

Indløb: regnvandet ledes direkte fra nedløbsrøret i en vandrende 
til plantebedet. Dannevirkegade.

Indløb: Regnvandet ledes ind fra vejarealet af. Portland.

Udløb: Ved kraftig nedbør kan regnvandet ledes ud igen fra plan-
tebedet. Portland.
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vejsalt, men det anbefales, at der anvendes CMA. CMA er 
et produkt, som er med til at gavne træet, da det indehol-
der makronæringsstofferne calcium og magnesium. CMA 
er lige nu 7,9 gange dyrere end vejsalt, men der er en be-
sparelse på, at der ikke skal opsættes saltværn, der skal 
ikke vandes ekstra om foråret, og vækstmediet bliver ikke 
ødelagt. Herudover vil udgiften til udskiftning af vejtræ-
er være minimal, idet det forventes, at det ikke vil være 
nødvendigt at udskifte træer hvert 10 år langs trafikveje, 
hvilket der erfaringsmæssigt hidtil har været gjort.

Tagvand
Som udgangspunkt er regnvandet fra tagflader rent nok 
til at lede til et plantebed. Der er dog nogle undtagelser, 
f.eks. må man ikke frakoble kobber- og zinktage fra kloak-
systemet og lede regnvandet herfra til plantebedet pga. 
risikoen for forurening af miljøet. Der skal derfor søges 
om tilladelse til at frakoble tagflader til plantebedet i gen-
nem Kommunens miljøafdeling. Ydermere skal det god-
kendes, at man må tage vand fra private ejendomme og 
lede det ud i et offentligt LAR system.

Vejvand
Vejvand er som udgangspunkt forurenet, men derfor skal 

man ikke være bekymret for at aflede vejvand, så længe 
vejen er mindre trafikeret end 5000 ÅDT (årsdøgntrafik). 
Det bliver svære at få tilladelse til nedsivning, hvis det er 
over 5000 ÅDT. 

Plantebedets vækstmedie vil tilmed have en renseneef-
fekt, og derved kan der med fordel etableres en LAR-løs-
ning hvorfra vandet ledes gennem et plantebed.

Nedsivningstillades
Generelt kræves der ikke nedsivningstilladelse ved plan- 
tebede til træer, men når man begynder at tilføre regn-
vand fra et større opland end 34 m2 til plantebedet, kan 
dette kræve en tilladelse. Nedsivningstilladelse søges hos 
kommunens miljømyndigheder. Se tjekliste for myndig-
hedstilladelse for skybrudsprojekter ”Vejledning til an-
søgning samt retningslinjer for nedsivning af overflade-
vand ved større projekter”

Plantebedet sænkes og der etableres indløb, 
sådan at vej- og tagvand kan ledes ind i plante-
bedet. Hvis regnvandet ikke er alt for forurenet, 
kan der  afvandes fra et opland på 34 m2. 
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Regnvandsflow

Afsnittet her har til formål at beskrive, at  nedbør kan 
falde i  forskellige intensiteter, og at det er mængden og 
intensiteten, der definerer nedbørshændelsen. I forhold 
til bytræerne skal man forstå vandets vej til plantebedet, 
selvom det er en hverdagsregn eller et skybrud.

Langt de hyppigste nedbørhændelser i Danmark giver in-
gen skader for samfundet. Disse nedbørshændelser  kal-
des for hverdagsregn eller en 10-årshændelse og bliver i 
dag ledt udenom træerne og ned i kloaksystemet. Det vir-
ker ulogisk at bytræerne ikke kan få glæde af denne type 
nedbørshændelse, dette skyldes, at alt regnvand ledes til 
kloaksystemet.

Intensiteten af regnvandet er styret af mængden (mm) og 
tid (minut). Et skybrud defineres ved at det har regnet i 
30 minutter med 15 mm, det er 0,5 liter/m2 på et minut. 
En hændelse på 15 mm over 30 minutter giver ikke sam-
fundet problemer overjordisk, da kloaksystemet godt kan 
håndtere denne hændelse. Problemet opstår hvis rens-

ningsanlæggets kapacitet er optaget i forvejen, for så vil 
regnvandet og spildevandet blandes og blive ledt via af 
et overløb fra rensningsanlægget ud i Øresund, søer eller 
vandløb, og derved kan det biologiske kredsløb ødelæg-
ges.

Der har været flere eksempler på, at skybrudshændelser-
ne har haft en langt højere nedbørsintensitet end 0,5 liter/
m2/min. Den 2. juli 2011 har rekorden for den højeste in-
tensitet, 3,1 liter/m2 på et minut, hele nedbørshændelsen 
gav 135,4 mm i botanisk have i København, og kostede 
for- sikringsselskaberne 6,2 mia. kr. Nedbørshændelser 
som denne giver altså overjordiske skader, hvor kældre 
og lavt liggende butikker får vandskader, men de biologi-
ske kredsløb bliver også medtaget.

Regnvandet falder altså forskelligt, og det er intensiteten, 
der er den afgørende faktor.

Hverdagsregn. Når hverdagsregnen er på sit højeste vil regnvan-
det kun stå i plantebedet

Hverdagsregnen starter Skybrudet starter

Hverdagsregnen på sit højeste Skybrudet på sit højeste

Skybrud. Når skybrudet er på sit højeste vil regnvandet stå op 
vej, cykelsti og plantebed.
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Vand der overrisler plantebedet

Regnvandsflowet	og	bytræet
Regnvandet har 3 forskellige veje i plantebedet. Plante-
bedet skal designes ud fra de varierende regnvandsflow. 
De 3 regnvandsflow er:

• Vand der overrisler plantebedet
• Vand der tilbageholdelses i et vandreservoir
• Vand der ledes til skybrudssystemet

Ved alle nedbørshændelser vil regnvandet overrisle plan- 
tebedet. Når intensiteten er for høj, eller vækstmediet 
har nået markkapacitet, vil vandet løbe videre til vandre-
servoiret. Når der ikke er mere kapacitet i vandreservoiret 
ledes vandet videre i skybrudsanlægget/LAR-anlægget. 
De 3 vandveje i plantebedet bliver uddybet i de næste af-
snit.

Vand der overrisler plantebedet
Ved alle nedbørshændelser vil det opkoblede opland lede 
regnvand over til plantebedet, da plantebedet har den 
laveste kote i oplandet. Regnvandet overrisler plantebe-
dets vækstmedie oppe fra og ned, således at træets fin-
rødder vil få mulighed for at optage regnvandet, og da 
intensiteten fra en hverdagsregn ikke er specielt høj, får 
træet glæde af langt det meste vand fra en hverdagsregn.

Langt de fleste nedbørshændelser kan karakteriseres 
som hverdagsregn, og som det er i dag, bliver langt det 
meste vand herfra ledt videre til kloaksystemet. Ledes 
hverdagsregnen i stedet over til plantebedet, kan det 
gøre en forskel for bytræernes vandbehov.

Regnvandsflow 1 - Regnvandet overrisler 
plantebedets vækstmedie oppe fra og ned, 
og når intensiteten fra en hverdagsregn ikke 
er specielt høj, får træet glæde af langt det 
meste regnvandet. 
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faldsprodukter med ned i overløbet. Overløbet kan udfø-
res med et PVC-rør med dimensionen Ø80-Ø110. Overlø-
bets topkote skal være under det øvrige terræn. Det skal 
være muligt at komme ned i vandreservoiret, således det 
kan rengøres.

Vandingen af træet fra vandreservoiret skal dimen- sio-
neres således at træet kan få mest muligt ud af den tilba-
geholdte regnvand. Dette kan gøres med et mindre rør, 
som fører regnvandet langsomt ud af vandreservoiret til 
træets rødder, fx et rør på Ø20. Vandreservoiret skal di-
mensioneres ud fra træets vandbehov.

Når kapaciteten er nået i vandreservoiret, vil vandet blive 
ført videre til skybrudssystemet.

Vand der tilbageholdelses i et vandreservoir
Ved nedbørshændelser hvor intensiteten er så høj, at 
regnvandet ikke kan nå at sive gennem vækstmediet, 
eller at vækstmediet har nået markkapacitet, vil det op-
stuve på overfladen af plantebedet. Når dette sker, vil et 
overløb føre regnvandet ned i et vandreservoir.

Vandreservoiret er et lukket system, som kan tilbagehol-
de regnvandet fra kraftige  nedbørshændelser,  og tilfø-
re træet regnvand over en længere periode. De kraftige 
nedbørshændelser bidrager sjældent positivt til vandin-
gen af bytræer, da intensiteten er for høj, og regnvandet 
blot vil løbe væk fra plantebedet. Men hvis plantebedet 
har et overløb til et vandreservoir, vil regnvandet løbe ned 
i dette, og bidrage positivt til vandingen af bytræet.

Regnvandet vil komme ind i vandreservoiret via et over-
løb, som er ca. 4-6 cm over terræn. Overløbet skal sikres 
med rist, så der ikke kommer blade, grene og andre af-

Vand der tilbageholdelses i et vandreservoir

Regnvandsflow 2 - Ved nedbørshændelser hvor in-
tensiteten er så høj, at regnvandet ikke kan nå at 
synke gennem vækstmediet eller at vækstmediet 
har nået markkapacitet, vil det opstuve på over-
fladen af plantebedet. Når dette sker vil et overløb 
føre regnvandet ned i et vandreservoir.
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Overløbet skal have en kuppelrist eller lignende, som sik-
re at blade, grene og andre affaldsprodukter ikke kommer 
med ned i systemet. Det der skulle komme igennem øver-
løbet skal fanges i en sandfangsbrønd.

Den anden måde kunne være, at regnvandet fylder 
vækstmediet til markkapacitet og fylder vandreservoiret 
op. Derefter ledes regnvandet ud af plantebedet og vide-
re til skybrudssystemet, som fx kunne være den nærlig-
gende vej.

Vand der ledes til skybrudssystemet
Når kapaciteten er nået i vandreservoiret, og der ikke kan 
tilbageholdes mere regnvand, skal det ledes videre til sky-
brudssystemet. Dette kan gøres på to overordnede må-
der, det afhænger meget af, hvordan skybrudssystemet 
er opbygget. Denne projektfase afklares sammen med en 
hydraulisk ekspert.

Den ene måde kunne være, at implementere et overløb i 
plantebedet, som er 3-6 cm over overløbet til vandreser-
voiret. Dette overløb vil føre regnvandet ned til skybruds-
systemet, og vil først blive anvendt ved de mest ekstreme 
nedbørshændelser. Derfor skal røret dimensioneres ud 
fra dette, det vil oftest betyde et rør på ca. Ø300mm. Det 
er vigtigt her at rådføre sig med en hydraulisk rådgiver fx 
fra Frederiksberg Forsyning.
 

Vand der ledes til skybrudssystemet

Regnvandsflow 3 - Når kapaciteten er nået i 
vandreservoiret, og der ikke kan tilbageholdes 
mere regnvand, skal det ledes videre til skybruds-
systemet.
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Vækstmedie og opbygning

Dette afsnit har til formål at forklare hvordan plantebedet
kan opbygges ud fra de 3 regnvandsflow.

Overflade	på	plantebedet
Overfladen på plantebedet er afgørende i forhold til at få 
vandet rislet ned igennem vækstmediet, og derfor skal de 
valgte overflades materiale have en vis permeabilitet.

Overfladen kan udformes på mange måder, og hvilket 
materiale der vælges vil være en æstetisk vurdering og 
afhænger af stedets placering. De muligheder man kunne 
vælge ud fra, kunne fx være:

• Riste
• Permeable belægning fx Chaussesten
• Løsnet lergrus
• Under beplantning
• Flis 
• Åbent til vækstmediet

 
Overfladen må også forholde sig til den komprimerings-
grad, der kan ske ved fx cykler, biler og anden færdsel. 
Det er specielt biler og lastbiler, der ved første opkørsel 
i et plantebedet; vil skade jorden betydeligt, og det vil 
være bekosteligt at genetablere. Dette skyldes at tryk-
ket fra køretøjet er så højt, at jorden bliver komprimeret i 
en sådan grad, at luften er bliver trykket ud, og derfor vil 
rødderne have svært ved at finde vand og næring i disse 
områder.

Det er hensigtsmæssigt at reducere trykpåvirkning af 
vækstmediets overflade (traktose). Dette kan gøres fx 
med en kantsten eller en stålkant. Ved at anvende en stål-
kant, kan man også skabe mere plads til vækstmediet, da 
en stålkant ikke kræver samme beton opbygning som en 
kantsten.

Der kan også opsættes pullerter eller steler, som gør at 
bilister får langt sværere ved at køre op i plantebedet og 
skade træet. Et problem ved en pullert er dog, at folk er 
hurtige til at sætte sin cykel op af den, hvorved de træder 
rundt i plantebedet. 

En anden måde at undgå komprimeringen på, er ved at 
etablere plantebede med plastkassetter som fyldes op 
med et vækstmedie. Hvilken løsning der er optimal, bliver 
en vurdering af stedet og økonomien.

Underbeplantning af Geranium (storkenæb).

Grus. På N. J. Fjords Alle er der anvendt et grusmateriale på 
overfladen, samt en asfalt belægning, som giver plads til cykel-
parkering. 

Chaussésten med riste. Risten sikre at træets vækstmedie for 
tilfør ilt og vand, og derved forbedres træets vækst.
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Plantebedet
Et træ kan i det optimale miljø, fx som skovtræ, stræk-
ke sin rødder vandret ud i samme længde, som træet er 
højt. Et træ på 12 meter kan således have rodzone i en 
diameter på 24 meter. Da byen har mange funktioner, er 
der mange, der kæmper om pladsen, og derfor kan det 
ikke lade sig gøre at skabe et plantebed til træets optima-
le forhold. Men da træets rødder er underjordiske, vil der 
være mulighed for at udnytte arealer som fortov, cykelsti 
og veje til træets rødder.

Grunden til at træet skaber så lange rødder er for at for-
syne sig med vand og næring, og for at forankre sig. Ved 
at tilføre træet mere vand fra et større opland end tidlige-
re, og ved at fastholde en vis vedligeholdelses og beskæ-
ringsniveau, er det ikke nødvendigt med så store forhold. 
Men som minimum burde man sikre sig, at rødderne har 
mulighed for at vokse i et område på 12-15m2, men jo 
større jo bedre. Tyske standarder forskriver, at et bytræ 
skal have 12 m3 vækstmedie at leve i, dette er inklusiv 
grubning af det omkringliggende jord.

Plantebedet skal sikre, at der er optimale vækstbetingel-
ser for træet. Plantebedet kan opbygges på forskellige 
måder, og hvilken en der skal vælges, afhænger af de for-
hold træet er placeret i. Det vil altid være mest optimalt 
for træet, at der ikke er andre funktioner/ledninger eller 
lignende i plantebedet. Dette er dog sjældent muligt, og 
derfor må man oftest udvide plantebedet ind under andre 
funktioner i byen.

Der er flere måder at udvide et plantebed på ind under an-
dre byfunktioner/elementer, men fælles for dem alle er, 
at de skal have en vis bæreevne, da arealet bliver brugt af 
bilister, cyklister eller fodgængere. Opbygningen kaldes 
for et rodvenligt bærelag. Det vil også være at fortrække, 
at den overliggende overflade er permeabel, så det rod-
venlige bærelag kan blive fugtet igennem.

De næste sider viser fem eksempler på opbygninger af 
plantebede, som på nuværende tidspunkt anses for at 
være optimale at implementere i, i forhold til håndtering 
af regnvand. Alle fem løsninger kan kobles på vandreser-
voir og det store skybrudssystem.

Plantebed med udnyttelse af et rodvenligt bærelag

Plantebed uden rodvenligt bærelag
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Plantebedets vandreservoir og overløb
For at kunne håndtere regnvandet med bytræerne,  er 
der et behov for at tilbageholde regnvandet i et vandre-
servoir. Det sikrer, at træet ikke får alt for meget vand, og 
samtidig sikres det, at træet ikke tørrer ud. Det optimale 
produkt er endnu ikke på markedet endnu.

Plantebedets vandreservoir - Når regnen når 
regnvandsflow 2 ledes regnvandet over i vandre-
servoiret, hvorfra vandet tilbageholdes og afledes 
langsomt til træets rødder. Det vil sikre, at træet 
også vil have mulighed for at få vand i tørkeperi-
oder.
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Golfprincippet
Golfprincippet består af to lag, et vækstlag og et gruslag. 
Når disse lag er udført korrekt, vil der opstå et hængende 
vandspejl, som regnvandet bliver tilbageholdt i. Denne 
løsning tilbageholder regnvandet i vækstlaget, og kan fri-
give det til træet når træet, har brug for det.

Testfelt: Holger Danske Vej

Golfprincippet - Består af to lag, et 
vækstlag og et gruslag. Når disse lag er 
udført korrekt, vil der opstå et hængende 
vandspejl, som regnvandet bliver tilbage-
holdt i.
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FLL type 1
FLL type 1 er opbygget med et vækstmedie i det øverste 
150 cm, under vækstmediet udlægges et singelslag på ca. 
20 cm. Ved at føre et drænrør fra overfladen af plantebe-
det og ned i singelslaget fordeler man ilten i hele vækst-
mediet, og derved forbedres vækstvilkårene.

Testfelt: Mariendalsvej, Ærøvej og Holger Danske Vej

FLL type 1 – er opbygget med et vækst-
medie i det øverste 150 cm, under vækst-
mediet udlægges et singelslag på ca. 20 
cm. 
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FLL type 2
FLL-type 2 kan anvendes under en belægning, da vækst-
mediet indeholder et mindre antal silt- og lerpartikler, og 
dermed har en langt grovere struktur. Dette betyder, at 
FLL type 2 kan modstå et tryk fra cykler og fodgængere.

Testfelt: Holger Danske Vej

FLL type 2 – er opbygget med et 
vækstmedie som også har en bærerne 
effekt, og derfor kan anvendes som et 
bærelag. Under vækstmediet udlægges 
et singelslag på ca. 20 cm.
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Plastkassetter med FLL type 1
Der findes efterhånden flere produkter hvor vækstmediet 
indarbejdes i plastkassetter. Disse plastkassetter har en 
høj bæreevne, der gør det muligt at give træet nogle langt 
bedre vækstbetingelser under fortove, cykelstier, pladser 
og veje, end man hidtil har kunnet give træet. Det er dog 
vigtig at huske på, at vækstbetingelserne først bliver op-
timale, hvis det sikres, at der kommer vand og luft   ned 
i vækstmediet. Vækstmediet i hele plantebedet er FLL 
type 1.

Testfelt: Holger Danske Vej og Nordre Fasanvej

Plastkassetter med FLL type 1 - Disse 
plastkassetter har en høj bæreevne, der 
gør det muligt at give træet nogle langt 
bedre vækstbetingelser under fx fortove, 
cykelstier, pladser og veje, end man hidtil 
har kunnet give træet. Som vækstmedie 
anvendes FLL type 1. 
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FLL type 1 og drænstabil
Drænstabilen har en hulrumsprocent på 30 %, og dermed 
har det mulighed for både at tilføre plantebedet vand og 
ilt. Derfor burde man med fordel kunne have en fri pas-
sage mellem FLL type 1 og drænstabilen. Det er endnu 
uvist, hvad pH-værdien er på drænstabilen.

Testfelt: Mariendalsvej

 

FLL type 1 og drænstabil – Ved at bruge 
drænstabil kan man udvide plantebe-
det og derved tilføre mere regnvand til 
plantebedet.
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Under plantebedet
Under vækstmediet ligger råjorden, der oftest vil have 
været udsat for et stort pres ved udførelsen af anlægget
så at de øverste 10 cm er blevet komprimeret. Derfor skal 
råjorden under plantebedet grubes, så vandet og træets 
rødder for at sikre gode vækstforhold.

Ved skybrudsprojekter vil der også implementeres et af-
værgedræn. Dette rør er gravet ned i en rende i råjorden 
eller lagt oven på råjorden. Afværgedrænet skal sikre, at 
regnvandet ikke kan skade fundamenter på de omkring-
liggende bygninger eller sive ind i kældre.

Det er vigtigt, at sikre at træets rødder ikke har mulighed 
for at vokse ind i  afværgedrænrøret, da  træets rødder 
vil nedsætte den hydrauliske ledningsevne i røret eller i 
yderste konsekvens risikere at stoppe røret helt til. I nogle 
projekter vil det være muligt, at placere røret i en sådan 
afstand at træets rødder ikke vil have mulighed for at vok-
se ind i det, f.eks. ved at lægge røret i midten af køreba-
nen. Her må man rådfører sig med en fagperson der har 
kendskab til det specifikke træs rodvækst.

Hvis det ikke er muligt at placere drænrøret langt nok væk 
fra træets rødder, må man lægge en rodbeskyttelses-
membran omkring røret, i det omfang det er nødvendigt i 
forhold til det specifikke træs rodvækst.

Forsyningen skal godkende, at røret ikke er dækket for 
meget til af en rodbeskyttelsesmembran.

Afværgedræn på Ærøvej

Afværgedrænet på Mariendalsvej skifte vis permeabelt og imper-
meabelt, det vej er delt op i sektioner således at kapaciteten bliver 
udnyttet fuldt ud. Samme løsning kunne man anvende, hvis af-
værgedrænet løber gennem et plantebed.  
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