Hinnerup 6. januar 2012

Vedligehold af private fællesveje i foreningens område for kalenderåret 2012

1. Indledning og baggrund
Klegod Grundejerforening vil i 2012, indenfor foreningens område, skulle forestå vedligehold af de
private fællesveje Fladsbjergvej, Klitsvinget, Stormkløven samt Havklitvej 1 - 27 med tilhørende
stikveje. Alle omfattet af lokalplan 53. Vedligeholdelsen omfatter de veje der i dag er grusveje.
Vedligeholdelsen vil blive fortaget af Ringkøbing-Skjern Kommune.
De pågældende veje er vist på bilag 1 - oversigtkort i målestok 1:500
Sort angiver overfladebehandlede vejstykker, der ikke skal vedligeholdes.
Blåt angiver primær strækninger med maks. vedligehold 4 x år.
Grønt angiver sekundære veje med vedligehold 1 x år.
Magenta angiver p-pladser med grusbunker + et område i Klitsvinget.
Gult angiver Vestkyststien, der vedligeholdes af RKSK - helst i samme standard som
vore veje.
Før/efter cyklestier er etableret bump – der ikke fjernes ved vedligehold.

2. Beskrivelse af vedligeholdelsen
Vedligeholdelsen vil omfatte følgende aktiviteter, der udføres i omfang, beskrevet i nedenstående
tidsplan:
1. Vejafhøvling
Afhøvling af eksisterende grus belægning for opretning af ujævnheder samt opfyldning af
huller. Profilet skal afleveres som et tagprofil med tilstrækkelig hældning. Der skal anvendes
ler blandet grus med stenstørrelse 0/22 mm. Entreprenøren har i sit tilbud angivet, hvilket
materiel til vedligehold af tagprofil, der vil blive anvendt
2. Supplerende grus
Levering og udlægning af supplerende grus i passende kvalitet for sikring af tagformet profil
samt god jævnhed. Udgangspunktet er stabiliseret grus 0/22 mm velgradueret med passende
andel af knuste materialer. Der må ikke anvendes genbrugsmaterialer eller materialer
skadelige for miljøet. Entreprenøren har i sit tilbud angivet, hvorfra gruset agtes leveret
med angivelse af kornkurve.
3. Overfladekomprimering
Afsluttende komprimering af vejoverfladen med passende lettere vibrationsmateriel.
Entreprenøren har i sit tilbud angivet, hvilket vibrationsmateriel, der vil blive anvendt.
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4. Støvdæmpning
Støvdæmpning ved ud sprøjtning af egnet produkt, eksempelvis opløst klorkalcium i
passende koncentration. Entreprenøren har oplyst nærmere specifikationer på det produkt,
der vil blive anvendt. Støvdæmpning omfatter Fladsbjergvej 29 til 55 og Fladsbjerg 112 til
160. I alt 740 m.
5. Vejkanter
Bevoksning i vejarealerne (hyben – fyr – pil m.m.), der er til gene for trafik – oversigt m.m.
klippes 1 gang årligt jvn. profil-vejledning fra Ringkøbing-Skjern Kommune .
Entreprenøren har oplyst hvilket materiel, der vil blive anvendt.
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3. Tidsplan 2012
Arbejdet skal tidsmæssigt udføres i følgende omfang og efter nedenstående foreløbige terminer, idet
de endelige tidspunkter for udførelse beror på aftale med foreningen og vil være afhængig af
vejrliget:

Sted: Primære strækninger
1. Vejafhøvling
2. Supplerende grus
3. Overfladekomprimering
4. Støvdæmpning
5. Vejkanter

marts/april
x
x
x

juni
x
x

august
x

Okt./nov.
x

x

Sted: Sekundære strækninger

1. Vejafhøvling
2. Supplerende grus
3. Overfladekomprimering
4. Vejkanter

marts/april
x
x
x

juni

august

x

side 3

Okt./nov
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