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Haver

Eksempler på regnbede, faskiner og nedsivning på græsplæner på Lindevang



Vej
Afklaret:

- synlige vejbede 
(begrønning af bybilledet, trafi kregulering)
- udtryk og design
- overordnet dimensionering
- overløb / Plan B sikring

Illustration af Orbicon

Visualiseringer af vejbede til nedsivning og rensning af vejvand på Lindevang

Uafklaret:

- endelig indplacering
- drift og vedligeholdelsesparametre
- myndighedsgodkendelse
- beplantning (borgerinput)
- målinger på renseeff ekt af vejvand



Plan-B

Illustration af Orbicon

-Plan-B løsning (droslet overløb fra faskine til kloak i bed 3 + 6 og eventuelt bed 2 hvis 
nødvendigt – derudover er plan-B i bedes bassinvolumen og vejens bassinvolumen.
-På sigt føres overløb evt. til Rønnebækrenden –forundersøgelser i gang.
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Vej
- 6 vejbede (navngivet 1 fra syd til 6 mod nord)
- Dimesionering: 5års-hændelse med sikkerhedsfaktor 1,3
- Bede opfylder dimensioneringskrav (så vidt som muligt) 
 plan-B og drosling ligger derudover
- Hastighedsbegrænsning på 30 km/t giver afstand på 75 m. mellem bede 
 (Hæfte 7: indsnævring til 1 spor)  



Opbygning vejbede
- Beplantning ca. 60-80 cm ?
-  Hvid betonkantsten som afslutning
- 15 cm indre lysning på kantsten (10 cm ydre)
- 40 cm fi ltermuld (vækstmuld blanding 4 fra RGS90 eller tilsvarende fra Noreco iblandes aliminiumoxider for transport af organisk stof )
- 120 cm*200 cm kassette (Wawins engelske model hvis trafi kbelastning er et problem alternativ leverandør)



Vejbede 1:1 test
- Max. længde og anbefalet længde



Tidsplan

Foreløbig Tidsplan

rev.dato:20/03-2012 Juni Juli August September
Uge Nr.

Forundersøgelser

Projektering

Orienteringsmøde kommune/drift

Adm. Myndighedsbehandling

Politisk behandling

Borgerorientering

Planteplaner

Anlæg

Måleprogram

Designworkshop Kommune

Kommunikation

Rejsegilde

BIV møder

Februar Marts April Maj
1913 147 9 10 20 218

Lindevang Vejbede

15 16 17 1811 12

Milepæle:
- Projektering af vejbede: forår 2012
- Myndighedsbehandling: forår 2012

- Færdiggørelse haver forår 2012
- Anlæg af vejbede sommer 2012
- Anlæg af plan B: forår 2013



Projektorganisation Brøndby BIV

Ansvarlig      Aktivitet

SCA/Brøndby Kloakforsyning A/S:   Projektejer, projektledelse, fi nansiering

Orbicon:      Rådgiver, forundersøgelser, projektering

Aarsleff  :      Udførelse til costpriser, prisoverslag, konstruktion

Wavin:       Levering af spulbare faskinekassetter til reducerede priser

KU-Life/GEUS/DTU/TI:    Målinger på renseeff ekt af vejvand, plantevalg, dokumentation



Skolegårde Brøndbyvester Skole
Grå Skolegård



Skolegårde Brøndbyvester Skole
Grøn Skolegård


