
Dræning og praktik.
GAD seminar 2019.

Af Bugge Ericsson.



Bugge 
Ericsson.

• 3. generation i SM Entreprenørfirma A/S.

• Matematisk student 1996.

• Agrarøkonom 1998 fra Hammerum 
Landbrugsskole.

• Entreprenørmæssig erhvervserfaring med 
dræning siden 1984 – godt og vel 30 år. Man 
suger jo til sig som 6 årig.

• Gift og har 3 børn.



Agenda.

• Præsentation af SM Entreprenørfirma A/S.

• Hvorfor dræne?

• Projektering af nydræning.

• Placering af dræn i terrænet.

• Pakning af dræn.

• Materialevalg ved dræning.

• Gravemetode.

• ”Dræn i dag – spil i morgen”.

• Vedligehold af drænsystemer, brønde.

• Vedligehold af drænsystemer, ledninger.

• Kvalitetssikring og indmåling med GPS.

• Hvad kan man med fordel købe ”i byen”.

• Konklusion.

• Tid til YouTube.

Spørgsmål – kom bare.



Præsentation af SM 
Entreprenørfirma A/S.

Dræning af grønne områder, SM Entreprenørfirma A/S

• Beliggende i Salling, nord for Skive.

• Startet i 1948 som Salling Maskinstation af Ove 
Ericsson (svenskeren). Hovedsagelig landbrug.

• Bo Ericsson køber halvpart i 1975, hvor 
entreprenørsiden vokser, og han overtager resten i 
1987.

• Omdannet til aktieselskab i 1990.

• Bugge Ericsson kommer med i firmaet i 2008 og har 
i dag 90 % af aktierne.

• Købte den første kædegraver til dræning i 1984.

• Fra 2006 beskæftiger vi os udelukkende med 
entreprenørarbejde. ½ er almindelig 
entreprenørarbejde lokalt og resten er 
kædegravning og dræning af en eller anden form i 
hele DK.

• Råder i dag over 4 stk. kædegravere i forskellige 
størrelser.

• Køber i 2012 udstyr til dræning af grønne områder.

• Har egen kort- og landmålingstekniker til at sikre 
kvaliteten på udført arbejde.

• Beskæftiger 17 – 22 mand og vil ikke være større. 
Dette giver god kontakt med de enkelte kunder.



Hvorfor dræne?

• Lavere grundvandsstand giver 
bedre rodnet.

• Bedre udnyttelse af 
næringsstoffer.

• Planter som er stærkere overfor 
ukrudt.

• Længere sæson.

• Mere rationel drift.

Dræning af grønne områder, SM 
Entreprenørfirma A/S



Projektering af nydræning.

Dræning af grønne områder, SM Entreprenørfirma A/S

• Planlægning forud for udførsel.

• Lovgivning – bl.a. §3 og 
okkerområder.

• Grav huller. For at vælge rigtigt 
drængrus er det vigtigt at kende 
jordbunden.

• Undersøgelse af eksisterende 
forhold så som fremmede 
ledninger og eksisterende rør som 
skal bevares.

• Afledningsmuligheder.

• Opmåling af terræn og 
projektering af fald og dimension.

• Udarbejdelse af dræntegning til 
de udførende medarbejdere.



Placering af dræn i terrænet.
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Placering af dræn i terrænet.
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Placering af dræn i terrænet.

Dræning af grønne områder, SM Entreprenørfirma A/S



Pakning af dræn.

Pakning af dræn har 3 
hovedfunktioner:

• Filterpakning – skal hindre jorden i at 
trænge ind i rørene.

• Hydraulisk pakning – for at øge vandets 
tilstrømning ved at øge den ydre omkreds.

• Støttepakning – som en beskyttende 
funktion så rørene ikke beskadiges.
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Materialevalg ved dræning.

• Drængrus. • Rørvalg.

Dræning af grønne områder, SM 
Entreprenørfirma A/S



Gravemetode.
Der findes alternativer til den lokale minigraver:

Dræning af grønne områder, SM 
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”Dræn i dag – Spil i morgen”.
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Vedligehold af 
drænsystemer, brønde.
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• Der skal være brønde.

• Dæksler skal være synlige og 
nemme at tage af.

• Brønde tømmes for 
bundfald hvert år.

• Inspiceres for utætheder så 
evt. rødder og dyr ikke kan 
komme ind i brøndene.



Vedligehold af 
drænsystemer, ledninger.

Dræning af grønne områder, SM Entreprenørfirma A/S

• Spules hvert år indtil man 
har overblik over behovet.

• Lavt tryk, stor vandmængde. 
Ej kloakspuler.

• Inspektion for okker- og 
sandudledninger.



Kvalitetssikring og 
indmåling med 
GPS
• ” Som udført” tegning laves altid, 

også på spulearbejde.

• Tegninger gemmes, så de kan 
findes frem igen. Det er banens 
brugsanvisning og servicebog.
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Hvad kan man 
med fordel 

købe ”i byen”.

• Det afhænger helt af den enkelte situation og 
organisation.

• Man skal kende sine egne og sine 
medarbejderes begrænsninger.

• Råder man over den rigtige viden og de rigtige 
kompetencer.

• Har man det rigtige udstyr eller mulighed for at 
leje det.

• Pris og kvalitet sammenholdt med budgetter.



Konklusion.
• Forvirret????????

• Dræning i sig selv er specialviden.

• Dræning er ikke en uddannelse på lige fod 
med groundsman eller greenkeeper 
uddannelserne.

• Drænarbejde kræver mange års erfaring, 
det rigtige materiel og medarbejdere som 
”brænder for det”.

Derfor kontakt os gerne. Det koster ikke 
noget.

Dræning af grønne områder, SM 
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Afsluttende 
spørgsmål?

Se mere på sm-
entreprenorfirma.dk eller
kædegravning.dk

Og så skal vi se film på vores 
YouTube kanal.
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