ENREGIS®/Reference

Tivoli Hjørnet/København (DK)
Færdigsvejsede moduler til opstuvning af regnvand
Tivoli Hjørnet etableres i centrum af København. Der skulle kunne
opstuves 74 kubikmeter regnvand omkring det nye byggeri på hjørnet af Bernstorffsgade og Vesterbrogade – et område, hvor der i forvejen er et stort pres på kloaknettet. Da pladsen er meget trang på
stedet, var det ikke muligt at bruge traditionelle runde tanke.
Skræddersyet tank-løsning
ENREGIS ® leverer 10 færdigsvejsede moduler, opbygget af
ENREGIS/X-Box® regnvandskassetter. Opbygningen af regnvandsbassin tilpasses arealerne hvor udfordringen i Tivoli var 2 smalle gader som besværliggjorde standard tanke. Som præfabrikeret bassin
af moduler med 2 mm PE folie og 2 lag geotex samt en trykprøvning
fra fabrikken kunne disse moduler installeres direkte i hullerne
uden problemer.
Tæt tank med fabriksgaranti
Området er befæstet og har et højt grundvandsspejl med ringe vilkår
for, at jorden kan absorbere vand. Der må kun udledes 10 liter vand
i sekundet. ENREGIS® tankene installeres med en vandbremse, så
regnvandet kan udledes kontrolleret til kloaknettet, når der er mulighed for det og leveres med garanti fra fabrikken på, at de færdigsvejsede tanke er helt tæt.
Oplysninger/fakta
Materiale: 350 stk. sammenkoblede ENREGIS®/regnvandskassetter
i 2 områder med i alt 10 moduler m. 400g/m2 geotekstil og en 2 mm
tyk PE-folie. Modulerne har ind- og udløb samt udluftning.
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Kapacitet: Den færdige løsning kan opstuve 74 m3 regnvand fordelt
på 10 moduler.
Dimensioner: Modulerne er specielt tilpassede og blev leveret med
følgende mål (H x B x L):
4 stk. á 1,2 x 1,2 x 6,6m
3 stk. á 1,2 x 1,2 x 6,0m
3 stk. á 1,2 x 0,6 x 5,4m
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