
Projektbeskrivelse af Infrastruktur projekt for Haveforeningen 
Bredegrund, Rumæniensgade 3 – 5 – 7 – 9, 2300 København S. 

Indledning: 
Ejendommens adresse: Rumæniensgade 3 -9, 2300 København S. 
Matr. Nr.: 3487 Sundbyøster København 
Grundareal: 3848 m2 

Vejareal: 584 m2 

Ejendomsnummer: 904903 
Kommune: København 
Ejendomstype: Bygninger på lejet grund. 
Ejerforhold:  Københavns  kommune 
Anvendelse: Kolonihavehuse 
 
Forord: 
Matriklen er delt op i 22 selvstændige haver. 
Matriklen er ikke og har ikke tidligere været byggemodnet. 
Det vil sige der har aldrig været udlagt stikledninger til spildevand, og heraf har det aldrig været, 
vandskyllende toiletter på matriklen. 
Der er installeret en målerbrønd i det nordøstlige hjørne til drikkevandsforsyning, som har kunnet bruges 
om sommeren, ved at vandslanger og rør er trukket oven på jorden. 
Der er i 4-5 haver indlagt Elektricitet til disse haver, resten er uden elforsyning. 
Der forefindes ikke internet. 
Der forefindes ikke Kabel-tv eller andre former for TV mulighed.   
 
Projekt: 
Projektet består i at nedgrave et fælles ledningsnet for spildevand – drikkevand . 
 
Det graves i de fælles gangarealer for nr. 3 – 5 og 9 og her afsættes til hver matrikel en spildevandsbrønd  
og en målerbrønd for drikkevand 1 meter inde på matriklen. 
Der graves i en fælles grav fra nr. 5 til nr. 9 via nr. 7, med alle installationer for levering af forsynings 
enheder. 
For nr. 7 trækkes forsyningen til dette mellem nr. 5 og 9, her sættes så brønde og stander, i denne linie, 
hvor det er praktisk muligt og I samråd med ejer. 
Alle installationer føres i fælles grav og i rør frem til ca. 1 m inden for skel/ grundstykke grænse. 
Det er herefter op til den enkelte at viderefører installationerne frem til bygningerne. 
Kloakken på bores efter samråd med HOFOR 2 steder i midt af vej, en ud for nr. 3 og en ud for nr. 5. 
Vand hentes i den eksisterende vandinstallation i målerbrønden i det nordøstlige hjørne, iflg. HOFOR. 
Når projektet er færdigt har vi reetableret alle fælles arealer. 
Arealet i de enkelte haver jævnes til jord højde. 
Vi skal inden vi starter, blive enige om hvor den enkelte have ønsker placering af installationer, på hver 
deres grundstykke, og i hvilke omfang, der skal ryddes, hække og hegn. Der er ikke indregnet renovering i 
de enkelte haver, da der jo skal graves yderligere i haverne efterfølgende. 
Vand og spildevandsbrøndene har en synlig diameter af ca. 45 cm hver. 
Der reetableres efter lægning af hovedledninger til jord højde, samt monteres nedtagne hegnssektioner 
i det omfang det er muligt, hegnets beskaffenhed og lægges eksisterende fliser i det omfang det er muligt, 
flisernes beskaffenhed, der er ikke indregnet nye fliser i projektet. 
Det store træ mellem nr. 7 og 9 fældes og rodfræses. 
Det vil ikke være muligt at komme i de haver, i den periode vi graver i fælles arealerne. 
 
 


