DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

BGreen-it® Living Wall

BGreen-it® Living Wall er en levende væg, der har brug for vedligeholdelse for at fremstå flot og frodig gennem hele levetiden.
Væggens tilstand
For at forebygge og undgå skader på den grønne væg og sikre de bedste vækstbetingelser for planterne bedes du gennemlæse denne drift- og vedligeholdelsesplan.
En grøn væg varierer meget gennem årstiderne, men generelt skal nedenstående være opfyldt:
Beplantningen skal være tæt og sammenhængende. Inden for en 1 x 1 meter ramme skal planterne som
minimum dække ca. 80 % af vegetationsfladen. Sporadisk ukrudt accepteres, mens større sammenhængende
områder af ukrudt ikke opfylder tilstandskravet.
Professionel drift
BG Byggros, som producerer BGreen-it® Living Wall, henviser gerne til samarbejdspartnere, der kan forestå
driften. Det er trænede specialister som kender systemet, og de medbringer naturligvis alt, der skal bruges, så
du er sikret en flot sund grøn væg året rundt. Du kan kontakte os på tlf. 5948 9000 eller info@byggros.com.
”Gør det selv”
Du er også velkommen til selv at forestå driften. Du skal bare huske at bruge de rigtige materialer og følge vedligeholdelsesplanen for BGreen-it® Living Wall. Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis du har spørgsmål.
BEMÆRK
Adgang til væggen
Alt arbejde på plantevæggen skal foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke stilles stiger eller
lignende op ad væggen. Arbejdet bør foregå fra enten stillads eller lift.
Der må ikke stilles andre genstande, som f.eks. borde, stole eller cykler op af væggen.

Kemi
Der må aldrig anvendes ukrudtsmidler, salt/urea eller lignende på plantevæggen, tagflader hvorfra der
tappes vand eller på tilstødende arealer.
Står væggen udsat for saltpåvirkning i vinterperioden, skal den beskyttes.
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Vedligeholdelsesplan
Aktivitet

Udførsel

Hyppighed

Visuelt tilsyn/overvågning af vandings-app.

Fugtighed i væggen skal følges på ugebasis via vandings-app og/eller visuelt.

Ugentlig

Tagrender og vandtyv

Tagrender og vandtyv skal efterses, og om nødvendigt renses omhyggeligt for løvfald, småsten og
andre fremmedlegemer, så udløbet er helt rent.

April og september

Vanding fra tagrende

I tørre perioder skal der tilføres supplerende vand
til væggen. Vandet tilføres langsomt i den øverste
række, og væggen er fuld, når der sker afløb fra den
nederste række. Væggen har vandkapacitet til perioder på 2-3 uger uden regn. Vær opmærksom på at,
væggen også skal vandes i vinterperioden.

Periodevis

Automatisk vanding
fra vandpost

Batteri i fugtsensorer skiftes. Sensorens måling verificeres ved visuel vurdering af fugtigheden i jorden.
Vær opmærksom på, at væggen også skal vandes i
vinterperioden.

April

Gødskning med automatisk gødningstilførelse

Ved hver vanding
Der skal anvendes en gødning indeholdende både
makro- og mikronæring. Sammensætning og ammoniumprocent skal tilpasses råvandets kvalitet. Der
skal vandes med et gødningsniveau, der sikrer, at der
ikke opstår uønsket saltophobning i vækstmediet.

Gødskning - manuel

Der tilføres en 6 måneders Multicote, jævnt fordelt i
vandreservoiret i toppen og for hver 15-20 rækker.
Der tilføres Multicote svarende til 25 gram/plantekasse = 320 gram/m²

Beplantning

Døde planter udskiftes, medmindre ”nabo planten”
April og september
har overtaget arealet. Visne blade og stængler fjernes
efter behov.
Hyppighed fastsættes efter plantesammensætning
og bygherres forventninger. Dog min. 2 gange årligt
(april og september).

Ukrudt

Væggen efterses for uønsket vegetation og ukrudt.
Ukrudt over 5 cm og/eller større områder skal fjernes.
Hyppighed fastsættes efter plantesammensætning
og bygherres forventninger. Dog minimum 2 gange
årligt (april og september).

Mininum april og september

Vækstmedie/jord

Hvis der ved gennemgang konstateres manglende
vækstmedie i plantekasserne, skal disse efterfyldes
med samme vækstmedie fra Byggros. Det frarådes
at anvende andre jordtyper, da disse kan kompromittere vækstbetingelserne i systemet.

1 gang årligt

April
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Aktivitetsjournal
Udførende

Sagsoplysninger

Navn ______________________________________

Antal vægge _______________________________

Adresse ___________________________________

Vandingssystem ____________________________

Postnr./By __________________________________

Antal årlige besøg __________________________

Tlf. nr. ______________________________________

Bygherre

E-mail ______________________________________

Adresse ___________________________________
Postnr./By _________________________________

Produkt:

Tlf. nr. _____________________________________

BGreen-it® Living Wall

Kontaktperson ________________________

E-mail _____________________________________

Byggeår______________________
Antal m2______________________
Eftersyn første gang___________

Aktivitet

Ja

Forår, dato

Efterår, dato

Noter

Kontrol og rensning aftagrender og vandtyv, samt
afløb.
Gødskning med Multicote langtidsvirkende gødning
Fjernelse af uønsket vegetation (ukrudt)
Etablering af manglende beplantning
Udbedring af manglende vækstmedie
Kontrol af fugtmåler og udskiftning af batterier
Andet

Den ansvarlige udførende (blokbogstaver) ___________________________

Okt. 2018

_______________________________________
Underskrift
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