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 Lindevangs 3 faser - demonstrationsprojekter
Fase 1: Tagvand i villahaver

- færdigetableret forår 2012
- 19 af 28 deltagende matrikler

Fase 2: Vejbede

- anlæg forår 2012

Fase 3: Plan B

- anlæg fra efterår 2012 
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Figur 4.3 Vand på terræn i den nuværende situation. OBS Figuren viser kun FORELØBIGE resultater – 
ikke for den endelige modelberegning!!! 

 Plan B kortlægning
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 Lindevang haver



Renovering af 2 skolegårde 

illustrationer udarbejdet af thing & wainø og



Vejvand på 
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 Rensekvalitet af vejvand

- Målinger og dokumentation af vandkvalitet og renseeff ekt igennem BIV

- Bede til rådighed for målinger klar fra sommer 2012

- Skalerbarhed til øvrige veje (industriveje, grøfter, boulevarder mfl .)

Hensigten har hele tiden været at få foretaget konkrete målinger på vandkvalitet, der 
kan fungere som argument overfor kommunernes miljømyndigheder i hele oplandet. 
Hensigten med målinger på fi ltermuld handler om skalerbarhed. Der er ønske om 
at kunne bruge netop denne lavteknologiske metode andre steder i oplandet i for-
estående projekter.



  
 Projektstatus

Afklaret: 
 - fi ltermuldsopbygning med kassetter (ca. 6 bede)
 - synlige vejbede (begrønning af bybilledet, trafi kregulering)
 - overordnet dimensionering  
   

Uafklaret: 
 - overløb / Plan B sikring
 - udtryk og design 
 - beplantning 
 - målinger på renseeff ekt af vejvand
 - organisationsstruktur i BIV
 - innovativt i BIV 
 



Ansvarlig                                                Aktivitet

SCA/Brøndby Kloakforsyning A/S:  Projektejer, projektledelse, hovedfi nansiering
Orbicon:      Rådgiver, forundersøgelser, projektering
Aarsleff :      Udførelse til costpriser, prisoverslag
Wavin:      Levering af spulbare faskinekassetter + monitering
KU-Life/GEUS/DTU/TI:     Målinger på renseeff ekt af vejvand, plantevalg,
      Blå-grønne strukturer, Dokumentation  

 Potentiel projektorganisation Brøndby BIV:

Milepæle:

- Arbejdsmøde ml. delprojekt Brøndby og København:  december 2011  
- Plan B kortlægning:       december 2011
- Designworkshop af vejbede for Brøndby Kommune:   januar 2012
- Masterplanworkshop for Brøndby Kommune:    februar 2012
- Projektering af vejbede:      vinter 2012
- Anlæg af vejbede       forår 2012
- Anlæg af plan B:        efterår 2012


