BRAMMING SKØJTESØER - RENOVERINGSFORSLAG
Eksisterende forhold
Jordartskortet fortæller, at der midt gennem søerne er en ferskvandsdannelse og smeltevandssand
og –grus på begge sider. Arealet ejes og driftes af Esbjerg Kommune, Børn & Kultur.

Ishockeysøen

Skøjtesøen

Søerne er §3 søer, hvilket betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af søerne. Det
er ikke nødvendigt at søge tilladelse til rydning af opvækst pr. håndkraft, men hvis fx søerne ønskes
oprenset, skal der søges tilladelse ved Miljøafdelingen i kommunen.
Der kan ikke konstateres yderligere bindinger eller restriktioner på området.

Nedenstående overslagspriser er indhentet fra Entreprenør.
Renoveringsforslag 1 – Vedligeholdelse som i dag med ekstra udtyndning.

Der foretages en yderligere udtynding af træer og
buske rundt om skøjtesøen, der skal give mere luft
og lys til søen. Udtyndingen skal særlig foregå i det
orange område. Ellers vedligeholdes som før, dvs. på
parkniveau.
- stien, løs belægning, fx ingen vandsamlende lunker
- sø, parkniveau
- lund sydøst for søen, parkniveau, fx frodig tilstand
- randplantning, parkniveau, fx frodig tilstand
- 3 trapper, parkniveau, fx ingen huller og lunker
- renhold, parkniveau, fx maks. 2 stk./m2
Renoveringspris/engangspris: 82.500 kr.
Herefter pris pr. år: 35.000 kr.

Renoveringsforslag 2 –
Vedligeholdelse som i dag med ekstra udtyndning samt renovering af sti og trapper rundt om
skøjtesøen.

Der foretages det samme som i forslag 1. Derudover
omlægges trapperne (gul pil) og trappen mod øst (orange
pil) nedlægges. Stierne gøres bredere og omlægges med
nyt grus. Broen afrenses og genbehandles. Bænke
afrenses og genbehandles. Vedligeholdelsesomfang
justeres. Skal dog stadig være på parkniveau, som
ovenfor i forslag 1.
Renoveringspris/engangspris: 145.000 kr.
Herefter pris pr. år: 35.000 kr.

Renoveringsforslag 3 –
Vedligeholdelse som i dag med ekstra udtyndning, renovering af sti og trapper rundt om skøjtesøen
samt totaloprensning af søerne, kraftig udtynding af beplantning mellem søerne og omkring
ishockeysøen samt etablering af sti og bænke omkring ishockeysøen.

Der foretages det samme som i forslag 2.
Derudover oprenses skøjtesøen og ishockeysøen
(skraveret areal), og herefter hvert 5. år.
Randplantningen om ishockeysøen udtyndes som
rundt om skøjtesøen, men især mellem søerne
(orange område). Stien om ishockeysøen anlægges
som smal sti i grus. Der opsættes 4 bænke omkring
ishockeysøen, af samme type som ved skøjtesøen.
Vedligeholdelsesomfang justeres. Skal dog stadig
være på parkniveau, som ovenfor i forslag 2.
Renoveringspris/engangspris: 182.000 + 1 mio
(søoprensning, 470.000 hvis det kun er Skøjtesøen)
Herefter pris pr. år: 39.000 + 200.000 (søoprensning hvert 5. år)

