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NOTE:

Alle chaussésten på gangområder lægges i halvstensforbandt
(tværsætning) med retning som vist på nærværende tegning.

På portoverkørsel sættes chaussésten i bueforbandt.

Mod nye kantstenslinjer og træbede anvendes kun hele fliser - der tilpasses med chaussésten som vist på
nærværende tegning.

Fliseretning på ex. fortov mod vest, er styrende for fliser på begge sider af portoverkørsel.

Betonplinte m. trælistesæde og affaldsspande er bygherreleverancer. Disse monteres i vater.
Plinte med overside i 430mm. over belægning - trælistesæde inkl. beslag, højde 50mm.
for en endelig siddehøjde på 480mm.
Inventar sættes i chausséstensfelt som vist på nærværende tegning.

Beplantning, opbinding og bundopbygning i træbede iht. tegn. : A-HP2.01 Træbede
Stålkanter etableres med 25mm lysning.
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Bordurbånd på tværs af portoverkørsel
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