Orientering om anlægsarbejdet med klimaprojektet
Kære Ejere
Vi har sammen med Frederiksberg forsyning meldt den 3. april ud som opstartsdato,
da dette er dato for entreprisestart jf. entreprisekontrakten. Entreprenøren har dog
brug for lidt mere tid til at detailplanlægge det praktiske arbejde, før de kan ses ’i
marken’. Entreprenøren mener at arbejderne fortsat kan udføres indenfor den
overordnede tidsplan.
Der vil blive varslet og markeret når biler skal flyttes fra bestemte parkeringspladser.

Den overordnede tidsplan er som følger
1. SØ-område. Forventet anlægsperiode 03.04 til
27.07.2018.
P-plads lukket til 25.05.2018
2. MIDT-område. Forventet anlægsperiode
14.05. til 03.07.2018
3. SV-område. Forventet anlægsperiode 28.05. til
14.09.2018.
P-plads lukket 28.05. - 24.08.2018
4. NV-område. Forventet anlægsperiode 27.08.
til 21.12.2018.
P-plads lukket 25.08. til 28.09.2018
5. NØ-område. Forventet anlægsperiode 02.01.
til 29.03.2019.
P-plads lukket 02.01. til 01.03.2019

Beskrivelse af projektets dele
Som lovet på generalforsamlingen følger her en
opsummering af projektets dele:
Fra de allerede etablerede nedløbsrør føres vandet ned i
et sandfang og derefter videre i et rør til renderne. Det
føres i rør dels fordi hældningen er forkert en del steder
og der på dialogmødet stemning for ikke at have åbne
render på tværs af stierne, hvor man kunne slippe for det.

Renderne

Renderne føres så langs hver anden sti (se oversigt på sidste side) med
regnvandskassette i bunden, filtermuld over og afsluttet med græs øverst. Renderne
vil fremstå som en lavning med græs langs stakitterne.

Regnbede

Der etableres to regnbede. Det ene mellem Lærkeskellet 14 og 16, det andet
mellem Birkeskellet 10 og 12. Øverste lag består af 40 cm filtermuld og beplantes
med planter, der er egnet til at være i regnbede, dvs. planter der både kan tåle
meget vand, meget tørke og har små trævlerødder.
Bassiner

Under hver af parkeringspladserne vil der blive etableret bassiner. I bassinerne
forsinkes regnvandet som udgangspunkt, men nedsives også i det omfang
jordforholdene tillader det. Parkeringspladserne genetableres med asfalt. Arbejdet
er planlagt til kun at inddrage en hel parkeringsplads af gangen. Der vil dog være
opstillet skurvogne på andre parkeringspladser.

Overfladebassin på plænen

Der anlægges et bassin under en del af plænen. Størstedelen af volumen anlægges
som et underjordisk kammer, mens resten af volumenet opnås ved at etablere en
forsænkning af det sydøstlige hjørne af plænen.
Kastanjetræerne berøres ikke. Der bliver gravet ud til det underjordiske bassin ved
siden af træerne, og når jorden bliver lagt tilbage ovenpå det underjordiske bassin,
bliver overfladen nænsomt formet så plænens bløde kurver afsluttes ved foden af
de 3 trin der bliver etableret ved plænens sydøstlige hjørne. Selve forsænkningen er
beskeden – svarende til knæhøjde – og trappen bliver en meget flad trappe med 3
trin på hver 15 cm.

Oversigt

Herunder er en oversigt over ca. placering af render og bassiner. Som beskrevet
tidligere er ”små render” primært ført som rør under jorden.

