Frederiksberg Kommune

A/B Julius
Solbjergvej 3
2000 Frederiksberg

Information om Skybrudsprojekt på P. G. Ramms Allé

J.nr.: 05.01.02-G01-4-17

De eksisterende bytræer i den sydlige side, hvor regnbedet vil blive anlagt, har
større skader på grenene, og derved modtagelige overfor sygdomme. Det vurderes at de 4 træer ikke er bevaringsværdige, og vil derfor blive fældet. Der vil
blive plantet 5 nye træer af samme art, således at allé udtrykket bevares. På
den nordlige side, mangler der et træ, dette vil blive genplantet. Den resterende
beplantning i regnbedet, vil bestå af en lav beplantning, som gerne må tiltrække
insekter og bier.

Telefon: 3821 4292
Mail: vpm@frederiksberg.dk

Projektet ændre ikke på udformningen af kørebanerne, eller antallet af parkeringspladserne. I den sydlige side med regnbedet, vil cykelstien vil blive gennemgående på 2 meter i bredden, og fortovet på 1,6 meter i bredden.

89810276

23. marts 2018

Projekts formål er at lede skybrudsvandet på denne strækning til det forsinkelsebassin, som er ved at blive etableret i skolegården på Langevangsskolen. Projektet omfatter strækningen fra H. Schneekloths Vej frem til Dalgas
Boulevard. Langs den sydlige side af P.G. Ramms Allé vil der blive etableret et
sammenhængende regnvandsbed, som skal hjælpe med at føre vandet frem
til forsinkelse bassinet.

Regnvandet vil fra det omkringliggende område ledes til regnbedet på P.G.
Ramms Allé. Regnbedets beplantning, træer og stauder, vil anvende regnvandet til vanding, er derved vil vækstbetingelserne forbedres, samtidig vil regnbedet sikre en høj fordampning og medvirker til at mindske varme-ø-effekten. Fra
regnbedet vil regnvandet ledes til forsinkelsesbassinet inden i skolegården. Det
samlede forsinkelsesbassin svare til 1500 m3, og på denne måde mindskes
risikoen for vand i kældrene under kraftig skybrud.
Efter anlæggelsen af skybrudsprojektet vil der efterfølgende blive udlagt asfalt
på vejen, således at vejen vil fremstå ensartet og uden asfaltlapninger.
Hvis du har kommentar til projektet, er du velkommen til sende din kommentar
til os inden fredag d. 6. april 2018 på vpm@frederiksberg.dk
Du kan læse mere om skybrudsprojekterne på Frederiksberg på: www.frederiksberg.dk/skybrudsprojekter og se filmen ”hvad er en klimaveje” ved at trykke
her.
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Nyt træ plantes
Indløbsbrønd til skolegården
- håndtere regnvand fra P.G. Ramms Allé
og H. Schneekloths Vej (Nord for P.G. Ramms Allé)

Vil blive fældet
Vil blive fældet
Er fældet
Vil blive fældet
Regnbed B: 2,2 meter
- I regnbedet plantes der nye træer,
og en under beplantning.

Vil blive fældet

Afvande til skolegården.
fx ved at anvende de eksisterende vejriste,
og koble dem fra kloaksystemet og til den nye
brønd ved indgangen til skolegården.

