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1 ORIENTERING OM PROJEKTET 

Følgende beskrivelse udgør sammen med det tilhørende tegningsmateriale myndighedsprojektet for Peder 
Breths Parken. 

Det samlede anlæg Peder Breths Parken består af de to delområder ’Parken’ og ’Haven’. De to delområder 
ligger i forlængelse af hinanden som en del af den grønne kile, der løber langs Skærup Å og deler Børkop i to.  
Mellem delområderne Parken og Haven løber Peder Breths Vej og Ågade der fungerer som kobling mellem de 
to områder. 
I delområdet Parken etableres 3 nye vandstationer; Udsigtsplateauet, Søterrassen og Åoasen knyttet til 
henholdsvis hvert af regnvandsbassinerne og åen. Eksisterende legepladser, stier og jordformationer bevares 
og understøttes med en supplerende sti. Derudover synliggøres Parkens tilknytning til åen ved at tynde ud i 
beplantning og etablere visuel kontakt.   
Delområdet Haven omlægges så arealet fremstår med et mere naturligt præg i tråd med Parken og med større 
forbindelse til de tilstødende grønne arealer mod sydøst. Den eksisterende bro omdannes til en ny 
vandstation; Biblioteksbroen, der styrker forbindelsen til Børkop Bibliotek. Terrænspringet mellem åens 
henholdsvis østlige og vestlige brink udlignes i forbindelse med etableringen af den nye bro. I forlængelse af 
broen anlægges en ny sænket boldspilsplads samt en ny stiforbindelse gennem Haven.  
Asfaltplads, sti og terræn udformes med reference til de eksisterende elementer i Parken, så der skabes en 
overordnet sammenhæng i hele anlægget. Den nye sti føres over Ågade ved det eksisterende fodgængerfelt 
og slynger sig herefter langs åen bag parkeringspladsen. Her etableres Havens anden vandstation; 
Ankomstdækket langs åbrinken. 
 
2 MATRIKULÆRE FORHOLD 

Projektet omfatter følgende matrikler: 

16d - Gauerslund by, Gauerslund 
4g, 7000o, 7000f, 2ct, 2cv, 1o  – Børkop By, Gauerslund 
Derudover er en del af vejarealet mellem Skærup Å og Peder Breths Vej også omfattet af projektet. 
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3 PLANMÆSSIGE FORHOLD 

Området er ikke omfattet af nogen lokalplanbestemmelser og rummer umiddelbart ingen fredninger, 
beskyttelseslinjer eller andet der kræver særlig opmærksomhed. 

4 PROJEKTETS DELE 

4.1 NYE STIER 

Nye stier udføres som tilgængelige stier i sort asfalt med en bredde på 2m og dobbeltrettet sidefald. Stier 
dimensioneres efter trafikklasse T0. 

Forbindelsesstier til vandstationer udføres som tilgængelige stier i anden overflade end asfalt. 

4.2 VANDSTATIONER 

Vandstationerne udføres som trædæk med forskellige vinklede former og bræddebeklædning i skiftende 
retninger. Ramper, værn, bænke og ryglæn udføres som integrerede dele af de enkelte konstruktioner. 

Konstruktioner iht. ingeniør. 
 
Bræddebeklædning på dæk, ramper, værn, bænke og ryglæn samt fodlister og andre detaljer udføres i 
furfyruleret træ - skovfyr behandlet med biobaseret væske, der sikrer en lang holdbarhed og øget hårdhed. 
Endeflader forsegles med klar træbeskyttelse. Øvrig behandling undlades for at opnå en naturlig patinering af 
træet, der over kort tid bliver sølvfarvet.  
Bræddebeklædning fæstnes ved topskruning med to skruer pr. strø. Underkonstruktioner på dæk afdækkes 
med kantbræt. Værnkonstruktioner udføres i 90 graders vinkel på dæk, mens ryglæn udføres i 100 graders 
vinkel. Fodlister udføres med opkant på 48 mm. 

4.2.1 Udsigtsplateauet 
Udsigtsplateauet består af et dæk i to niveauer med en indbygget siddeplint, trappetrin og værn. 
Højdeforskellen udlignes af en rampe på plintens ene side.  
Værnkonstruktionen beklædes med brædder på både yder- og indersiden. Beklædningen på ydersiden 
udformes som større flader med forskellige vinkler der giver vandstationen er karakteristisk diamantlignende 
form set udefra.   

4.2.2 Åoasen 
Placeret cirka ved st. 5590-5630 jf. regulativet for Skærup Å. 

Åoasen er placeret ved åbrinken med tilgang fra den eksisterende sti. Åoasen udformes i to niveauer for at 
skabe tæt kontakt til åen. Højdeforskellen udlignes af trappetrin samt en rampe, der ligesom ryglæn og bænk 
integreres i konstruktionen. Bagsiden af ryglænet kan fungere som en infovæg med sin orientering mod stien. 
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Den nedre del af dækket laves som en udkragende konstruktion og funderes i brinken, så åens 
regulativmæssige bredde på 2m fritholdes. Alle søjler med direkte forbindelse til vandmiljøet udføres som 
stålsøjler. 

4.2.3 Søterrassen 
Søterrassen kobles på det eksisterende stisystem med en nyanlagt sti, der løber rundt om den eksisterende 
asfaltplads. Dækket er i et niveau og har integreret bænk og ryglæn. Liggenettet fæstes i stålprofiler fastgjort 
til underkonstruktionen. For nærmere beskrivelse se pkt. 7 Inventar. 

4.2.4 Ankomstdækket 
Placeret cirka ved st. 5309-5397 jf. regulativet for Skærup Å. 

Ankomstdækket etableres i forbindelse med den eksisterende parkeringsplads.  
Dækket udformes i et plan om en hævet stiforbindelse med fodlister. Stien er en del af det nye 
sammenhængende stiforløb, der løber fra Biblioteksbroen over det eksisterende fodgængerfelt ved Ågade og 
følger åens forløb videre hen mod Parken.   
 
Dele af dækket laves som en udkragende konstruktion og funderes i brinken, så åens regulativmæssige bredde 
på 2m fritholdes. Det vurderes at åen er skyllet bredere siden der er foretaget opmåling som grundlag for 
projektet. Derfor tilpasses den endelige konstruktion efter de faktiske forhold ved anlæg. Ingen søjler funderes 
i vandløbsbund og søjler med direkte forbindelse til vandmiljø udføres som stålsøjler. 

4.2.5 Biblioteksbroen 
Placeret ved st. 5225-5228 jf. regulativet for Skærup Å. 

Biblioteksbroen erstatter den eksisterende bro. Vandstationen udformes som et brodæk med fodlister og 
placeres i højde med brinken på bibliotekssiden af åen. 
Asfaltpladsens cirkelslag spejler det eksisterende formsprog i Parken, mens boldspilsvæggen giver nye 
aktivitetsmuligheder. Omkring pladsen reguleres terrænet op til eksisterende niveau med reference til Parkens 
halvåbne jordvolde.  
 
Den nye bro søges funderet på fundamenterne på den gamle bro. Broen behandles ikke i denne ansøgning. 
 

4.3 BOLDSPILSPLADS 
Pladsen sænkes cirka 120-140 cm i forhold til omkringliggende terræn, og ligger således nogenlunde i niveau 
med Biblioteksbroen. Fladen udføres i asfalt med afvanding mod midten. Boldspilsmur fungerer dels som 
terrænmur, dels som værn. Muren udføres i beton. 
Omkring pladsen reguleres terrænet op til eksisterende niveau med reference til Parkens halvåbne jordvolde.  
Skråninger udføres med anlæg 1:3 og 1:4. Ved regulering af terræn omkring Biblioteksbroen bevares den 
eksisterende åbrink i videst mulig udstrækning.  
På muren monteres en basketkurv med vandalsikkert net og der påmales mål i forskellig størrelse. På selve 
pladsen laves målfelt og andre mønstre i termoplast. 
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4.4 INFOVÆGGE 
Infovægge med integrerede bænke er fritstående elementer og placeres jf. tegningsmateriale. De udføres i 
samme materialer som vandstationer. Konstruktioner er på nogle vægge synlige bagfra. 

Konstruktioner iht. ingeniør. 

4.5 BEPLANTNING 
I Parken bevares den eksisterende randbeplantning i videst mulig udstrækning. Eventuel nyetableret 
beplantning fx langs skel sker med arter, der allerede forekommer. Den parkprægede buskbeplantning i Haven 
ryddes, mens træbeplantning bevares så vidt det er muligt i forhold til terrænregulering.  
I hele anlægget tyndes der ud i bevoksning langs åen for at synliggøre åens forløb samt vandstationer knyttet 
hertil.  
 
I hele anlægget tilstræbes en robust beplantning med et lavt driftsniveau. Bredzoner på regnvandsbassiner 
anlægges ved forudgående terrænbearbejdning efter aftale i råjord. Beplantningsstrategien for bassiner og 
bredzoner udarbejdes således med udgangspunkt i den i mellemtiden selvgroede vegetation. 
 
5 TERRÆNREGULERING OG JORDBUND 

Ved boldspilspladsen samt sti til Biblioteksbroen reguleres terræn ned til 120-140 cm under eksisterende 
niveau. Skråninger udføres med anlæg 1:3 og 1:4.  På den ene side optages niveauforskellen af en 
betonstøttemur, der også fungerer som boldspilsvæg og værn i min. 120cm højde hvor faldhøjden er over 60 
cm. 

 I forbindelse med Ankomstdækket, Biblioteksbroen og Åoasen er det nødvendigt at regulere åbrinken over 
mindre strækninger. Ved Ankomstdækket sker dette i forbindelse med anlæg af tilgængelige stier, mens der 
ved Åoasen udformes et vadested. 

Alle fundamenter iht. ingeniør. 

6 TILGÆNGELIGHED 
Alle stier udformes som tilgængelige stier med en maksimal stigning på 40 o/oo samt dobbeltrettet sidefald på 
20 o/oo. Alle stier er 2m brede.  

Til vandstationer i terræn anlægges tilgængelige forbindelsesstier i anden overflade end asfalt. 

Fodlister udføres med 48 mm opkant 

Vandstationer i flere niveauer udføres med integrerede ramper med stigning på 50 o/oo og skridsikring. Øvrige 
vandstationer udføres med tilgang i niveau fra forbindelsessti. Hvor der ikke er værn eller ryglæn afsluttes med 
en fodliste langs kanten. 

7 BELYSNING 
Langs eksisterende sti og asfaltplads i delområdet Parken bevares eksisterende master og armaturer. I Haven 
belyses den nye boldspilplads med master med spotbelysning. Nye stier i begge delområder påregnes ikke 
belyst. 
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8 INVENTAR 

8.1 LIGGENET SØTERRASSEN 
Nettet udføres som flet med maskestørrelse 7 x 7cm i 4-slået legepladstaifun 16 mm, højre krydsslået formlagt 
og ståldugter oversnøret med PP multi. Brudstyrke: 21,6 kN. Montering iht. ingeniør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 HÆNGEKØJER 

Udendørshængekøje i 16 mm flettet taifun uden plastikknuder. Længde 180 cm, bredde 80 cm. Faldhøjde 50 
cm over græsflade. Sikkerhedsareal 4x6,45 m 

Hængekøjer monteres på robiniestolper med ophæng. Stolper funderes i min 80 cm dybde. 

8.3 ØVRIGT INVENTAR 

Trædestubbe udføres i robinie og med maksimal faldhøjde på 45 cm over græsflader samt sikkerhedsafstand 
på 150 cm til faste genstande. Stubbene funderes i min 60 cm dybde. 

Stammer fra træer fældet i området i forbindelse med projektet udlægges som siddeelementer på en måde 
der sikrer maksimal faldhøjde på 60 cm over græsflader. Fastgøres ikke. 

Eksisterende træningsudstyr i Parken forventes at blive sat i depot under anlæg og genplaceres i relation til ny 
sti. Udgifter hertil er ikke indeholdt i dette projekt.  

Diskussion vedrørende genanvendelse af eksisterende og eventuelt nye bænke i hele parken pågår.  

9 AFVANDING – UDLEDNING TIL Å 
Fra boldspilspladsen etableres regnvandsafløb til åen. Det forventes af pladsen samt stien fra Ågade til 
Biblioteksbroen ikke glatførebekæmpes ligesom det forventes at der umiddelbart kun færdes fodgængere og 
cyklister.  Der er i forbindelse med hovedprojektet meddelt tilladelse. Udløb skjules under biblioteksbroen. 
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