2.0
1.0

A081025-145
NOTER:
Materialer:

Geotekstil anvendes mellem klitskråning og filtersten. Geotekstilen skal være nålet, ikke-vævet
og UV bestandig polypropylen svarende til Fibertex eller tilsvarende.
Filterstenene skal enten være sprængsten eller sø- eller bakkemateriale. Sprængsten skal
bestå af sund og stærk granit, gnejs eller basalt og må ikke indeholde mer en 10% (vægt) kalk,
skifer eller andre let forvitrende eller skøre og porøse materialer. Sø- og bakkemateriale må
indeholde maksimalt 10% (vægt) let forvitrende eller skøre sten og mineraler, herunder porøse
kalk-, mergel- eller sandsten samt lys flint. Stenmaterialer skal være fri for begroning.
Dæksten skal enten være sø- eller bakkemateriale eller sprængsten. disse skal bestå af sund
og stærk granit, gnejs eller basalt, og må ikke indeholde kalk, skifer eller andre let forvitrende
eller skøre og porøse materialer.

Udførelse:

ej

tsv
Kvar

Eksist. dæksten optages og klitten afrettes. Herefter udlægges geotekstilen med sin
længdeakse ned af skråningen. Folder i geotekstilen skal undgås for at sikre bedst
mulig kontakt mellem geotekstilen og skråningen. De enkelte baner af geotekstil skal
overlappe med mindst 1 m bredde. Der skal ikke udlægges geotekstil under
ral/håndsten foran trappen.
Efter udlægning af geotekstilen udlægges efterfølgende filtersten (5-40 kg) og
slutteligt dæksten (~0,3-1 t). De enkelte stenlag skal opbygges enkeltvis og afrettes
fra bunden, og udlægning af sten skal udføres med forsigtighed således, at
færdigudlagte og færdigbyggede, underliggende lag ikke ødelægges.
Stenopbygningen skal foretages således, at mindre sten ikke kan udtrækkes
gennem hulrummet mellem større sten.

SIGNATURER:
Dæksten genbrugt, evt. suppleret nye dæksten 0,3-1 t
Trædesten
Skråningssikring 0,3-1 t

Eksist. dæksten
optages og
genindbygges med
suppl. dæksten

~ kt. +4,5
Foden af
skrænten er
i ~ kt. +3,0

~4 m

~2 m

~8 m

~4 m

Bunden af trappen er ca.
i kt. +2,0

Trædesten, 1 lag store, tætpakkede
dæksten, nedgravet og udlagt med
flade sider op med udbredelse på ca.
1,5 m omkring bunden af trappen

Skråningssikring
for beskyttelse mod
tilbagerykning af
klitten
Eksisterende sten
optages og
genindbygges
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A081025-146
NOTER:

Mål:

Der må ikke måles på tegningen.

Materialer:

Se tegning A081025-145.

Udførelse:

Se tegning A081025-145.
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