Signatur forklaring:
Eksisterende lysmast, stål

Nord

plankeværk
1,8m

Vendeplads

Parkering
24 stk.

5000

Dags
renovation

Storskrald

Hegn etableret til mindstehøjde af
1,8m over færdig belægning på højeste sted.
Skel
Terrassebelægning i fliser som IBF
500x500mm betonfliser, lys grå. Inkl.
opbygning i sand til gående trafik.

P-pladser i græsarmering

2500

1oa

Fælles adgangsarealer etableret i Bordur fliser
300x600mm lys grå, endelig udførsel aftales
med arkitekt og bygherre. inkl. opbygning i
sand og stabilgrus til let trafik.

1o

Eksist mur mod
nabo

plankeværk
1,8m

overkørsel

3500

overkørsel

4500
Cykler
9 stk.

Parkering
3 stk.

Cykler
9 stk.

Cykler
9 stk.

Parkering
2 stk.

Cykler
9 stk.

HC Parkering
2 stk.

Angiver kantsten i type som Albertslund
betonkantsten lys grå, tilpasses og
sammenbygges med eksisterende og nye
belægninger/kantsten. Overkørsler udføres
ligeledes i albertslund overkørsels sten. Alle
kantsten sættes i understøbning udført iht.
anvisning fra IBF.

Note.:
Alle mål er i mm.
4 stk cykelparkeringer af 9 pladser.
Cykelstativer leveres og monteres som Veksø
type Koda 25, lige, i galv. stål mont komplet iht.
Veksø´s anvisning. Der etableres i øvrigt 24
cykel parkeringspladser i kælderen.
Hegn mod nabomatrikler i 45x45mm
rombeformede trælister i varmebehandlet træ
monteret til 95x95mm trykinprægnerede stopler
i søjlesko, stolper pr. max 800mm cc.
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Mod skel mod nabo og offentlig vej og fortov
fotoregistreres alle arealer nøje inden arbejdets
opstart. Senest ved arbejdets afslutning
reetableres alle arealer.
Nye belægninger mod ved Hovedvejen
sammenbygges med den eksisterende
fortovsbelægning, også hvor dette er udover
skel.
Udformning af overkørslen til offentlig vej
aftales af entreprenøren med Glostrup
kommune.
Alle arbejder udføres efter gældende normer og
arbejdstilsynets regler.

Grønt areal. Beplantes med græs efter
forudgående grubning og udlægning af muld i
nødvendigt omfang. inkl. efterfølgende
gødskning og slåning.

Belægning etableret i IBF Coloc
belægningssten.
opdeling af P-båse med 2 striber mørk Coloc
belægningssten i 5m længde. Udføres inkl.
køreunderlag til middelsvær trafik.
Belægning etableret i IBF Coloc
belægningssten.
Udføres inkl. køreunderlag til middelsvær
trafik.
Nabobygning.

Eksist. offentlig belægning (fortov) der
bibeholdes og reetableres hvis det
beskadiges.

1500

Hovedgaden 90-92 i Glostrup
Bygherre:

Græs

Belægning
6000

Eksist. murværk mod nabomatrikel der
bibeholdes. Fuger og afdækning renoveres
og indvendige overflader
vandskurres/pudses i indfarvet skalflex
system

Tegning:

Offentlig fortov
Lysstander

Lysstander

Overkørsel til
Hovedgaden

tel.:

Bredgade 30, 1260 København K

web: info@jeudan.dk

Belægning- og
beplantningsplan

70 10 60 70

Tegning nr.:

T-A-99-X-1-BE

300mm drænrende med belægning i
elefantrist. For beskrivelse af opbygning
henvises til snit-tegninger.

Cykelsti
Hovedvejen

Jeudan A/S

Bøgehæk i 50-80cm planter med ca. 4
planter pr. lbm. plantes i min. 300x300mm
rende tilfyldt med egnet muldblanding.
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