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Arborraft system til eksisterende træer. Revitalisering 
og beskyttelse af asfalt i samme løsning.

Beskrivelse:

For Odense Kommune, var vi i 2018 med til at levere en 
løsning til nye parkeringspladser i byen, og i samme moment, 
beskytte de 2 store plataner.
Konventionelt ville rødderne være blevet gravet over, men i 
denne løsning, blev højest liggende rod angivende for 
slutkoten. Dermed blev hele løsningen bygget ovenpå, uden 
at grave én rod over.
Metoden kan også anvendes, som decideret 
revitaliseringsløsning.

Medregnet træernes værdi, endte metoden i samme 
økonomi, som den konventionelle. Til gengæld havde man 
bevaret de store træers funktion, og beskyttelsen af asfalten.

Fordelene ved den nye metode:

-Bibeholdt områdets værdi og æstetik
-CO2 omsætning
-vandoptag og skybrudssikring
-lavere fremtidige driftsomkostninger på nye slidlag
-revitalisering af træerne.

Projekt:
Kragsbjergvej Parkering

Sted:
Odense Kommune

Udførelsesperiode:
Forår 2018

Produkt:
Arborraft 85mm kassetter
Basis FLL type 2

Formål:
At sikre træerne de rette 
vækstbetingelser under den nye 
belægning.
At sikre belægningen mod 
fremtidige rodhævninger, og 
dermed nedsat vedligehold på nye 
slidlag i fremtiden.
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Når man skal finde plads til nye parkeringsmuligheder 
i en by som Odense, så leder man vanen tro efter de 
lavest hængende frugter først. 

Man kigger efter nye måder at omfordele vejmatrikler 
på, som kan fremskaffe P-plads. 

Opkøb af private parkeringspladser, som kan gøres 
offentlige. 

Grønne områder, som kan inddrages helt eller 
delvist. 

Netop dette var årsagen til, at man i 2018 fandt et lille 
grønt hjørne på 400 m² med to store 60 år gamle 
platantræer, som kunne give 9 nye p-pladser. 

Odense Kommunes parkforvalter foreslog at kigge 
efter alternativer til den traditionelle anlægs- og 
opgravningsmetode, for at sikre træernes levevilkår 
og bevare idyl, æstetik, den grønne ro og 
afstressende effekt træerne bidrager med til 
nærområdet. 

Det blev et pilotprojekt for Sweco og Odense 
Kommune, inden for arbejder med rodvenlige 
befæstelser. 

Efter at have undersøgt flere forskellige løsninger til 
opbygning og belægning faldt valget på en 
kassetteopbygning omkranset af armeret, 
forureningsfiltrerende geotekstil under grus og asfalt. 

Da denne tekniske løsning var ny for både Sweco, 
Odense Kommune og entreprenør, havde det den 
ulempe at projekteringen foregik ”live” i takt med 
kortlægningen af træernes rodnet – for at sikre at 
løsningen blev tilpasset bedst muligt til de 
eksisterende forhold. 

Dertil kom, at løsningen også var en væsentlig større 
omkostning end traditionelt set. 

Løsningen var dog med til at sikre minimal 
opgravning og påvirkning af rodnet, og den innovative 
tilgang har været med til at sikre træernes fortsatte 
eksistens, uden at grave rødder over. 

Vækstvilkårene for træerne er fuldt ud bibeholdt, og 
endda forbedret ved udlægning af vækstegnet 
afretningsjord. 

Løsningen sikrer et lavere jordtryk fra 
parkeringsarealet, og danner en iltbarriere mod 
opadsøgende rødder. 

Samtidig er laget med til at sikre der ikke kommer 
punkttryk på asfalten fra neden, og derved undgås at 
der opstår revnedannelser. 

Derudover er afvandingssystemet projekteret med 
mulighed for opstuving så hele kassettelaget udnyttes 
til vandreservoir under asfalten ved kraftige skybrud –
og derved mindsker belastningen på byens 
afvandingssystem. 

Efter projektets udførsel er træernes værdi blevet 
udregnet vha. VAT19 i samspil med en amerikansk 
analysemodel. 

Medregnes de to Plataners værdi til projektet, bliver 
totaløkonomien den samme som hvis man havde 
fældet træerne, frigravet hele arealet, plantet to små 
nye træer og anlagt parkeringsarealet med en 
traditionel opbygning. Den fordyrende tekniske 
løsning bliver derfor opvejet af værdien på de afledte 
effekter fra træerne. 

Det har derfor været en fantastisk løsning for Odense 
Kommune at beholde træerne. 

Specielt når man tænker på de afledte klimaeffekter 
af træer i bybilledet::

• Større CO2 optag i vækstoptimerede planter og
træer

• Afkølende effekt fra træer og planters
fordampning

• Rensning af luftbårne partikler

• Øget livskvalitet i nærområdet

• Øget vandoptag og fordampning

Det klimavenlige Pilotprojekt – Bevarelse af Infranatur i en 
storby

Dennis Høyer, Ingeniør, Sweco Danmark
Transportation & Mobility – Odense
Sweco Danmark A/S 
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