
Møde ref€råt vedr. riernvårne arbeide i Hannedål vejforenings v€j€

Møde afholdt d. 3 Juni 20ls ved Marienbors Alle loil

Tilstedeværende:

{;ladsaxc ljcrnvårmcr v. Pclcr Thom

RåGivende ing.: Co$,i

Intrcprcnør: Kamco

Gladsaxe kommune: v. Ainalie l erdinansen os lvxn Cbristensen (ords\rer)

I{ånncdrl vcjforcDnrg: JcD\ Rahr, Stinc Sørcnsen, Jonas Christi rsen (ref.)

Mødc loLmålr Ang. skadcr på vctlorcninscn Hånncdåls veje hvor dcr udføres arbejde i forbindelse med

!ernvarme udbysning, med fokus pi genoprehing alvej og undgåelse åf ckstrå vcdligchold af\,cjcnc pgå.

arbcjdet i vejen.

Referåt:

- H LTed" I \ ej to-etuns

o Gennamgans af skadesryper på tilbageværende vej i form albeskådigelse åfvcjc, mdcrlag
af vej€ og kdntstene på&age afde tunge edreprenør maskner der udfører arbejdet i
fbrbindelse mcd ijcrnvarme arbejdet. Billeder havcs Aa både Marienborg Alle og Gustav

Esmans alle.

o Bekyfflng for udførslen afsenelablering afvejen:

l. Skadcr på undcrlag afvcj dcr ikkc cr gravcl op cr ganskc omfattcndc.

2. Vcd gcnctåblcring afvcjcn vil dcr værc 2 forskclligc undcrlag (lcr og grus)som vil
arbctdc fbrskclligt og gjvc anledDing til rcvDcr og buler i vejen soln vil opstå med

årstidernes skifte og medirrer at vand vil kunne rrænse ned og gn€ yderligere skade

på vejen.

- Entreprenør:

c Vejene vil senoprette efter sældende standårder og skader påført den resterende vej intl.
kantstene vil bljve genoprettet til sanme stand som før vejarbejdei. Dette arbejde i to tempi:

l. Gcnctablcring afvcj, rcparation afbeskadigct vej og kanistene.



2. Udbcdring afsiEt.ingcr mnca. 1 ar efter f&rdiggørelse af L

o Der er laget billeder afvejen t'ør igangsættclscn afarbeidel som dokuncntåtion for
nødvendis tilbaseførsel.

o Erfaringer fra andre vejarbejder sav ikt<e €ntreprenør anledning ril beky rins ornk g

bevægelser i vejen foradediset afde forskellise underlag, men der var til sengæld heller

ikkc crfarjrg lia drrcktc tilsvarcndc underlas.

- clådsaxe llcmvaflne:

o Gladsd\e temevarme har lia entrepreMr en 5 aris garanti på udførsler afarb€jdet. Denne
gåranti vi1 også gælddkunnc vidcrcførcs ti1 årbcjdcr udført i forhold til vcjbclægnrngcn ug

skader der opstrr frd de forskellise underias således at der er 5 åls garanti overfor
mcdlcmnnnc åt IlaDncdåls vcjlilrcning.

- Gladsaxe kommune:

o Cladsaxe kommune har udstedl glavetilladelse og har samtidigtjt gældende serviceaftale

mcd Hanncdal vcjforening tilsynspligt for vejene og vil derfor varetage Hannedal

vejibrenhss inreresser i forbindelse med llemvarme arbeidel.

Sanlctl

o Der er ingeD afpaferne der har interesse i at aflevere en vej i dårlisere stand end ved

påbegyndelsen al !ejårbejde1.

Beslutning:

lore.slået og vedtaget fremgangsm.ide i forbindelse med genetablering og godkendelse af det udførte arbejde:

1. lntrcprcnør lærdiggørc arbejde vcd at ctablere "govlag' lcd udgravning og udbedre relner i
tilMseværende vei os senopreile kantsten.

2. Ca. et år efter nrødes alle pafer igen og vurdere om underlagel har sat sig tilstrækkeligt, samt hvis
muligt vu.dcrc om dc to undcrlrg årbcjdcl ibskclligt. Aflrængigt !fvurdcring bcsluttcs dct om dct c.
muligt at ctablerc slidlag cller om dct cr nødvendjgt at afvcDtc ct år mcre.

L Når der er opnåc1 enighed on1 a1 der kan etåblcrcs slidlåg vil Gladsaxc Komnrne \,rrdcre dct

nødvendise omfang afslidlas og i det tilfielde at hele vejen skal have etableret ny slidlag, hvorvidt
Ha.nedal veilorenins kan lorvellres at bidrage lil den andel aI omhoslningene lor slidlåg dcr

vedrører den ikte opgravede del af vejene eller om det henfalder til reparation afrevner os shder
der er pådnget på vejen xnder srbejderne.


