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INFORMATION OM JORDFORBEDRINGSPROJEKT I BYPARKEN 

 

Hvad? 
Genopretning af græsarealer i Byparken 

 

Hvorfor? 
Der har siden anlæggelsen af Byparken været problemer med vandlidende græs- og plantearealer. Vandet 

trænger ikke hurtigt nok ned i jorden, da der ligger et tykt lerlag under muldjorden. Det betyder, at der er 

våde og ubrugelige arealer efter almindelige regnperioder, og meget hårde og tørre overflader efter tørre 

perioder. 

 

Hvornår? 
Juni 2012 til juni 2013 

 

I uge 26 startes der op på drænings- og jordforbedringsarbejder i Byparken. I juli måned vil arbejderne 

foregå med en lavere bemanding, og der er kortere perioder, hvor der muligvis ikke arbejdes på grund af 

ferie.  I august og september bliver der arbejdet på højtryk, så der kan blive sået græs, der kan nå at spire i 

efteråret. Arbejderne med maskiner, der støjer og støver, forsøges færdiggjort inden 1. oktober 2012. 

 

Arbejderne kan kun foregå i tørre perioder, da jorden ”klasker” sammen, hvis der arbejdes på den, når den 

er for våd. Det giver en risiko for, at arbejderne må ligge stille i perioder med meget regn, og at tidsplanen 

ikke kan holdes, og græsset ikke kan sås i efteråret. 

 

Efter græssåning skal arealerne have fred til at etablere sig, og græsset kan derfor først tages i brug i 

sommeren 2013. Det vil sige, at selv om græsset er grønt og bliver klippet i efteråret 2012 og foråret 2013, 

kan det ikke tåle færdsel.  

 

Områderne må i hele perioden ikke betrædes. Vi håber meget på, at I alle vil respektere dette og hjælpe 

med til at håndhæve dette. 

 

Hvor?  
Arbejderne bliver opdelt i flere etaper, der gøres færdige enkeltvis. Der startes i den midterste sydlige del 

af Byparken foran City Husene og Sejlhuset. Vedlagte tegning angiver omtrentlige etaper. Når arbejderne er 

påbegyndt kan der ske nogle justeringer af etapernes præcise omfang, da der tages hensyn til lokale 

jordbundsforhold. 
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Hvordan? 
Arbejderne består af flere processer, der skal sikre, at græsset kommer i god vækst, og at jorden kan dræne 

vandet væk.  

 

Først graves der dræn ned, som tilsluttes det eksisterende drænsystem. I græsarealernes laveste punkter 

sættes drænbrønde op, som vandet kan løbe til, også i perioder hvor der er frost i jorden, og der kommer 

et stort regnskyl. Der tilføres ca. 10 cm sand, som blandes op med muldlaget, samtidig med at jorden 

bearbejdes så jordens iltindhold bliver større og mere drænende. Græsarealerne profileres/reguleres, så 

der er fald bort fra bygningerne, og vandet kan løbe til de lavest liggende arealer med drænbrønde.  

Arealerne tilsås med græs, og der gives gødning. 

 

Når græsset er ca. 10 cm højt klippes græsset første gang. I løbet af foråret og sommeren 2013 vil der blive 

givet ekstra gødning til arealerne, der også klippes efter behov. 

 

Der opsættes en markering af, hvor der er nyetableret græs, og der opsættes infoskilte på udvalgte steder, 

som informerer om genopretningen og om, at afmærkningen bedes respekteret. 

 

Hvem? 
Bygherre:  

Grundejerforeningen Ørestad City   

 

Anlægsgartner:  

P. Malmos A/S 

 

Rådgiver/tilsyn:  

Opland Landskabsarkitekter 

 

Kontakt: 

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad  

Christian Andersen, mail: can@orestad.net, telefon: 51 91 70 19 

Anne Rask Vendelbjerg, mail: arv@orestad.net, telefon: 20 75 53 49 
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