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IDENTIFIKATION:

Vejnavn: Præstevænget 8 - 10
Husnr 8
:Frakørsel:

- 20

0

Stationering

-

Bekrivelse af gravested:

5

/

-

0

/

Evt. rutenr.
0,30

Bredde; længde; dybde:

Postnr.

;

0,60

29

Distrikt

19007

Adm.vejnr.

; 0,50

Udførselsmetode:

Yderrabat

Langs

Ingen belægningsoplysninger fundet
Højre

Kørebane

Langs

Ingen belægningsoplysninger fundet
Højre

Yderrabat

Langs

Ingen belægningsoplysninger fundet
VARIGHED:

Påbegyndes:

27-03-2018

Afsluttes:

10-04-2018

Ledningsnetdel:

Privat fællesvej, By
1890145

- 2

Gravning

Fra: 30m. Grav langs Præstevænget ud for nr. 8, herfra skyd under vej frem til nr. 20.
Trækhul i vejbane ud for nr. 20 pga. gas. Se tegning.,Til: Kass 447392

Venstre

SPECIFIKATION:
Arbejdets art:

3500

Prøvehul

Ledningstype

Hovedledning

Er det muligt at koordinere gravearbejdet med andre gravearbejder
-

BESKYTTELSESNIVEAUER:

Nej

Tele
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AFMÆRKNING:

Vejnavn: Præstevænget 8 - 10
husnr:

8

20

-

stationering:

0

/ 5

til

0

/

29

B0102 + B0301

Afmærkning:

RETABLERINGS ANSVAR

har ansvaret for reetablering af
Retableringsmetode:

Asfaltbærelaget udlægges til overside slidlag, så jævn overflade opnås. Et af de
følgende år affræses området med en overbredde på min. 100 mm i hver side og nyt
slidlag udlægges.

TILLADELSE:
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Sagsbehandler:

EMND
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VILKÅR:
Kommunale træer

Entreprenøren skal, ved arbejder i nærheden af kommunale træer, være særligt opmærksomme på, at træer eller
rødder ikke beskadiges ved gravearbejdet. Som udgangspunkt skal der indenfor kronen (drypzonen) ikke graves. Skal
der forbindelser gennem drypzonen, skal rørene skydes i gennem. Hvis gravearbejde i drypzonen er nødvendig for
projektet, skal vejmyndigheden kontaktes. Hvis der ikke forlægger en aftale med Vej- og parkafdelingen, er skydning
eneste mulighed.
Rødder Ø >30 mm må ikke beskadiges, og arbejdet omkring disse rødder må ikke foretages med gravemaskine. I
tilfælde af skader på rødder Ø >30 mm, skal Vej- og Parkafdelingen kontaktes, hvorefter skaden skal besigtiges af
Vej- og Parkafdelingen.
Ved arbejder, der ikke påbegyndes og afsluttes samme dag, skal rødderne beskyttes. Denne beskyttelse kan bestå
af tildækning med våde sække, fiberdug, halm eller jord. Ved arbejder i vejareal må rødder ikke tildækkes med
organisk materiale.
Generelt

Denne tilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets "Standardvilkår
for ledningsarbejder i og ved veje, december 2011". Nedenfor er de væsentligste af disse bestemmelse gengivet.
Standardvilkår DS475 med tillæg (DS), Vejregler "Udbudsforskrifter" (U&A) og den lille gule (rigtig retablering)
samt Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) og Paradigma for særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P)
Norm for etablering

Retableres således, at der opnåres egenskaber der svarer til de oprindelige overfladelag.
Afviges fra Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, kontakt Kommunens tilsyn.
Furesø Kommunes tilsyn

Furesø Kommunes tilsyn kan kontaktes på mobil nr. 72 16 51 79
At sikre diverse opgravninger

At sikre diverse opgravninger hurtigt afdækkes og retableres i takt med arbejdets udførelse.
Uhindret adgang

at der til enhver tid er uhindret adgang for såvel kørende som gående i hele arbejdsperioden, dette gælder også for
adgang til de berørte parceller.
Privat fællesvej - beboerinformation

Vejen er en privat fællesvej. Det er ledningsejerens ansvar at informere de berørte grundejere inden arbejdet
påbegyndes.
Metode 4 Sep - April

Metode 4 Sep - April:Asfaltbærelag udlægges til overside slidlag, så jævn overflade opnås. Følgende år affræses
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området med en overbredde på min.100 mm på hver side og nyt slidlag udlægges. Veje 65 kg/m PA. Stier 45 kg/m
PA
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