Utterslev, den 8. november 2012

Fra tilsynet Utterslevhøj Grundejerforening (UG)
Indsigelser som bedes medtaget i dagens notat fra afleveringsforretning og gælder generelt for de
4 private fællesveje der er omfattet:
1. Fugesand: Der er anvendt læggegrus og ikke fugesand til fugning og overskuddet er ikke
efterfølgende affejet (AAB Brolægning 2.10 og 3.10)
2. Fuger: Alle fuger skal være tætte. Retableringen er med åbne og ikke tætte fuger og uden
forbandt på lange strækninger (AAB, brolægning 3.7).
3. Fliser: Er optaget med gravemaskine med alm. gravkoskovl (uden ekstraudstyr). Det har
medført stødskader på mange fliser, som skal udskiftes. Flisebelægningen i den række, som
ikke er opgravet, har med den tonstunge belastning under gravearbejdet og arbejdskørslen
fået skader og sætninger. De genlagte fliser ligger ofte ude af niveau med højdeafvigelser
til chaussebord og asfaltbelægning og uden oprunding på tværfaldet. Lunker optræder
jævnligt (AAB, brolægning, funktionskrav 1.2 og 3.1.2).
4. Asfaltbelægning i fortov langs kantsten: UG kan ikke godtage afleveringen af en
asfaltbelægning, som ved opgravningen med gravko er trykket til et ujævnt forløb, som
fliserne efterfølgende er søgt tilpasset. Asfaltbelægningen, der før opgravningen klæbede
til mod fliserne, er deformeret og afskallet. Forsegling mod fliserne er brudt og der er
efterfølgende åben fuge.
5. Chaussebord: Ligger uensartet og deformeret. Hvor omlægning er forsøgt uden at optage
chaussestenene, er disse trykket af gravemaskiner og ligger efterfølgende trykket skævt og
med højdeafvigelser. Gravearbejdet er ikke gennemført med afsatte banketter og
gravekanter, som AAB anvisninger. Chaussestenene ligger visse steder med store
mellemrum og der er under arbejdet, konstateret bortkørsel af et større overskud af disse
sten.
6. Komprimering: Utterslevhøj Grundejerforening kan først forholde sig til afleveringen
endeligt, når der foreligger dokumentation med komprimeringsprøver, hvis resultater lever
op til gældende bestemmelser og regelsæt. Tilsynet fra UG har løbende observere, at
komprimeringen ikke fulgte AABs retningslinjer (AAB, jordarbejder 5.2.3 og AAB i
ledningsgrave) samt DS 475 m.v.

