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Vi skal have renoveret fortove og vej i vores område. 
 
Til medlemmerne i Grundejerforeningen Landagergård: 
 
Jeg er udpeget til at stå for informationen til medlemmerne i forbindelse med dette arbejde. I den anledning har 
jeg deltaget i et møde ved Gribskov kommune og disse informationer har jeg samlet i dette brev til jer. Det er en 
sammenskrivning af et referat, en præsentation med billeder og skemaer/skitser fra mødet samt mine notater. 
Mine notater og bemærkninger står med kursiv skrift (skråskrift). 
 
For vores grundejerforening bliver det i år Egebakken, Egevej og Askevej som bliver renoveret.. I vil også få de 
nødvendige tidspunkter m.v. når arbejdet skal udføres hos jer. I får længere tid til forberedelse og kan se hvordan 
arbejdet udføres. 
Inden arbejdet går i gang har kommunen været i kontakt med berørte forsyningsselskaber (kloak, vandværk, el, 
telefon, fjernvarme m.fl.) Det for at få evt. påtænkte udskiftninger/vedligeholdelse gennemført før renoveringen 
starter. 
 
Kommunens repræsentant præsenterede planen for istandsættelse af vejene, herunder kantsten og fortov. 
Kommunen anmoder om grundejerforeningernes opbakning til at sikre et højt informationsniveau for alle 
grundejere.  
Vi er opmærksomme på at arbejdet ikke kan gennemføres uden gener for grundejerne, men vi er også overbevist 
om at det bliver et stort løft af hele kvarteret, til glæde for alle der bor og færdes i området.  
Kommunen vil i samarbejde med entreprenøren gør alt hvad vi kan for at minimere generne og sikre en glidende 
gennemførelse af arbejdet.  
For at sikre et godt resultat er det nogle ting de enkelte grundejere skal være opmærksom på.  
 
Lov om offentlig vej: 
§ 87. Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse eller hensynet til færdslen gør det 
nødvendigt, kræve træer og anden beplantning på, over, ved og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller 
studset. 
Stk. 2. Vejmyndigheden kan lade arbejdet udføre for ejerens regning, hvis vejmyndighedens krav efter stk. 1, 
ikke efterkommes inden for en fastsat frist. 
 
Grundejerne skal være opmærksomme på følgende: 

 Beplantning klippes helt tilbage til skel, således, at asfaltfortovet kan istandsættes i fuld bredde.  

 Ukrudt i fortov og ved kantsten skal fjernes således at det ikke kommer op i den nye asfaltbelægning.  

 Private flisebelægninger, sten og andet som ligger ud over skel fjernes.  

 Privat belægning skal for grundejernes eget initiativ tilpasses det ny fortov.  

 Der skal drages omsorg for de nystøbte kantsten ”første døgn” da betonen er blød.  

 Vær opmærksom på den information der udsendes i forbindelse med arbejdet. Informationen udsendes via, 
SMS, digital post og informationssedler i postkassen.  

 
Overordnet proces for arbejdet:  
Hvis der på en adresse f.eks. skal fejres ”guldbryllup”, kan arbejdet tilrettelægges således det ikke kommer til at 
genere denne begivenhed og flyttes til en bedre periode. 
 
Bortfræsning af eksisterende kantsten.  
En fræsemaskine fræser i ca. 60 cm bredde den eksisterende kantsten bort. Fræsningen foretages ned til 
underkant ca. 30 cm under fortovet. Det fræsede materiale læsses på lastbil og bortkøres løbende. Fræsningen 
foretages i en vejside ad gangen. Der vil derved være mulighed for parkering i den modsatte vejside, og det er 
afgørende at der ikke er køretøjer placeret i de private indkørsler.  
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Støbning af ny kantsten.  
Ved at følge det link kan du se hvordan fræsningen/støbningen udføres: 
https://www.youtube.com/watch?v=CKmNjxkWKZ0 
Dagen efter fræsningen, udstøbes en ny kantsten. Den ny kantsten hæves så der bliver plads til et nyt slidlag på 
fortovet. Da kantstenen støbes på stedet, vil den i starten være blød og det er vigtigt at sikre at der ikke køres 
over, eller trædes i den nystøbte beton. Det forventes at der fræses og støbes omkring 600 meter pr. dag.  
Ved vendepladser, skarpe sving eller andre knudepunkter hvor maskinen ikke kan komme til, bliver kantsten sat 
på traditionel vis. Her bliver eksisterende kantsten opgravet og en ny sat i beton.  
 
Kantfyldning.  
To dage efter støbningen, kantfyldes med asfalt på begge sider at stenen og midlertidige ramper etableres. 
Herefter vil det igen være muligt at køre ind i egen indkørsel.  
 
Fortov. 
Der udlægges nyt slidlag på fortovet. Fortovet anlægges med et fald mod vejen, hvorfor det vil blive hævet i 
bagkanten mod de private indkørsler og adgange. Vi tilstræber at skabe en så lille ændring i bagkanten som 
muligt, men skal dog sikre at vandet løber ud mod vejen og ikke ind på de private grunde.  
Det er ikke kommunens pligt at tilpasse de private fliseindkørsler mv. til den nye kant ved fortovet, det må 
grundejerne selv sørge for. Kommunen vil dog gerne lægge en mindre asfaltrampe således at man kan færdes.  
 
Kørebane.  
Udlægning af nyt slidlag på kørebanen. Forud for dette kan der ske lokale reparationer og udskiftning af 
brønddæksler. I forbindelse med arbejdets udførsel vil det ikke være muligt at køre på de pågældende veje. 
(Se skema for hvad der udføres på de enkelte veje. (Gælder kun for det arbejdet der udføres i år)). 
 
 
Hvad betyder det for dig. 
Fræsning, støbning og kantfyldning tager 3 – 4 dag. Asfaltarbejde tager en dag. Så kan der også være perioder 
hvor en anden vej skal benyttes til og fra bopælen. 
 
 
Arbejde der skal udføres på  veje i år. (Der endnu ikke en oversigt over arbejdet på vore veje). 
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”Forvokset hæk”, meget smalt fortov Ukrudt i fortovet                    

 
       Niveau forskel mellem fortov og indkørsel Indkørsel ”groet” ud i fortovet 

 


