Firskovvej, Lyngby
Opdateret 4.1.2019
A

B

Store buske og træer
plantes i marts/april 2019

Buske og træer plantes
i marts/april 2019

C

Store buske og
træer plantes i
januar/februar 2019

Nye vejtræer plantes i midterrabatter og
rundkørsel i efteråret 2019

A. Nye, større buske ved huller i beplantning

Driftsplads*

Eksisterende
beplantning

B. Nye, mindre buske og foryngelse af risikotræer

E Foqus A/S*

* Nye plantninger marts-april 2019:
Der plantes enkelte nye højstammede træer
ved indkørslen til driftspladsen.
Langs hegnet mod E Foqus A/S plantes ny
buskplantning.

C. Nye, større buske ved huller i beplantning

Nu:
Huller i beplantning

Marts/april 2019:
Plantning af nye større buske

Nu:
Risikotræer med kappede rødder

Starten af 2019:
Foryngelse ved styning

Fremtidige træer

Nu:
Huller i beplantning

Starten af 2019:
Plantning af nye større buske

Nu:
Huller i beplantning

Fremtidigt udtryk:
Tæt plantebælte

Nu:
Kraftigt beskåret beplantning

Forår 2019:
Plantning af nye mindre buske

Fremtidigt udtryk:
Fremtidigt levende hegn

Nu:
Huller i beplantning

Fremtidigt udtryk:
Tæt plantebælte

Hvor der er opstået huller i den eksisterende beplantning plantes
der nye større buske og træer i 1-1.75 meters højde. Dette sikrer et
tæt plantedække og levende hegn langs vejen, ligesom det skærmer
af mod bilernes lyskegler. Denne beplanting er planlagt udført i
marts/april 2019.

I forbindelse med udgravning til den nye vej har �lere træer fået uundgåelige skader
på rødderne, hvormed der er risiko, for, at de vælter i kraftige stormvejr. Disse træer
bevares, men vil blive skåret ned, så de kan forynge sig, dvs. skyde på ny og danne
lave, tætte bevoksninger uden risiko for stormfald. Foryngelse sker ved styning i
starten af 2019.

Hvor eksisterende beplantning er kraftigt beskåret eller beskadiget, suppleres der
med mindre buske for at sikre et tæt og sammenhængende levende hegn langs
vejen. Denne beplanting er planlagt udført i foråret 2019.

Hvor der er opstået huller i den eksisterende beplantning, plantes
der nye store buske, som lukker hullerne og bidrager til et tæt
levende hegn langs vejen. Denne beplanting er planlagt udført i
starten af 2019.

