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Vejbede på Langelinie
Vi anlægger grønne vejbede på Langelinie 
og sænker hastigheden til 30 km/t

Juni 2014
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Hvorfor vejbede på Langelinie? Sådan er vejbedene opbygget

Vi anlægger vejbede på Langelinie som 
led i den gennemgribende  renovering 
af kloaksystemet i området. Vejbedene  
er en  grøn og bæredygtig metode til at 
håndtere vejvand. 

Et vejbed er et beplantet bed med sær-
lig jord, som tilbageholder forurenende 
stoffer. Vejvand ledes ind i vejbedet og 
siver herfra ned gennem jorden. Målet 
er dels at forebygge oversvømmelser og 
aflaste kloakken - dels at forhindre for-
urening i at sive ned til grundvandet. 
På Langelinie erstatter vejbedene de  
eksisterende riste på vejen.

Med klimabriller på
Vejbedene bidrager til at ruste byen 
til fremtidens klima med større og 
kraftigere regnskyl, som kloakkerne ikke 
kan rumme alene.

Grøn vej - og max 30 km/t 
Vejbedene bliver beplantet med stauder 
og kommer til at give vejen et grønnere 
udtryk. Bedene anlægges som vejchika-
ner, og hastigheden sættes til 30 km/t, 
hvilket vil give et roligere miljø på vejen.  

Hvis det viser sig nødvendigt med flere 
fartdæmpende foranstaltninger (vej-
bump), vil de blive etableret inden for en 
2-års periode. 

Tidshorisont
De første vejbede bliver anlagt ultimo 
juni 2014. Bedene anlægges i takt med, at 
de forskellige kloakarbejder på Langelinie 
skrider frem. Vi forventer, at alle bedene 
er færdige i  starten af 2015.

Vandhåndtering i tre lag
I de øverste cm af vejbedet ligger en 
grusblanding, som holder ukrudt væk.

Under gruset ligger 30 cm speciel filter-
muld, som ”fanger” forurenende tung-
metaller og oliestoffer fra vejvandet. 
Filtermulden udskiftes efter ca. 15 år. 

Under filtermulden ligger en faskine, 
- dvs. et materiale, som kan indeholde 
meget vand. Fra faskinen kan det ren-
sede vejvand sive ned i undergrunden. 

I bedet planter vi stauder, der er hårdføre 
over for vejsalt. Det kan eksempelvis se 
ud som på billedet herunder.

Test af forskellige faskiner 
Vi anlægger bedene med forskellige 
typer faskiner -  nogle af sten og sand, 
andre af plastic - for at finde frem til den 
mest effektive løsning og udvikle tekno-
logien. 

Vejbede har længe været anvendt til grøn 
nedsivning iTyskland og USA, men meto-
den er relativt ny i Danmark. Langelinies 
vejbede er nogle af de første og største 
på Fyn. 

 

Hvem står bag?

Vejbedene anlægges af VandCenter 

Syd, men ejes og drives fremadret-

tet af Odense Kommune. 



Herunder kan du se, hvordan vejbedene 
bliver placeret. Placeringerne er et resultat af 
mange hensyn, som skal spille sammen:

•	 Trafikregler i en 30 km/t-zone stiller krav til chikaners størrelse og indbyrdes afstand
•	 Vejbedenes placering skal tage hensyn til eksisterende indkørsler
•	 Bedene placeres i vejens lavpunkter, så vandet naturligt kan løbe ind i dem
•	 Bedene placeres, så de ikke konflikter med kabler og rør under vejen 
•	 Bedene er også placeret ud fra æstetiske hensyn og bestræbelser på at skabe et  

harmonisk og regelmæssigt forløb på vejen
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Placering af vejbede

Mellem Kastanievej og Hannerupgårdsvej:

Parkering
Når vejbedene er anlagt, vil der fortsat være 
plads til ca. 105 kantstensparkeringer på 
strækningen fra Kastanievej til Tietgens Allé. 
Det forventes ikke at give anledning til større 
parkeringsproblemer.
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Placering af vejbede mellem Hannerupgårdsvej og Tietgens Allé:
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Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker 
mere information.

Om vejbede:
Kurt Søstrøm (Envidan), kss@envidan.dk.  

Om kloakrenoveringen i Langelinie generelt:
Projektleder Signe Vestergaard Gudiksen (VandCenter Syd), 
sgu@vandcenter.dk.

Web og nyhedsbrev 

På vandcenter.dk/langelinie kan du læse mere om 
projektet og tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Vil du vide mere?


