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Partshøring vedr. vejens stand 
 

 

Vejnavn: Vangeledet 

Navn/Vejnr. Partshøringsbemærkninger: Vejmyndighedens bemærkninger: 

Lars Christophersen 

Vangeledet 20 

Hvorfor er der ikke repareret alle steder 

med markeringer? 

For at være sikker på at alle forhold på vejen blev 

inddraget i forbindelse med overleveringen, blev 

der foretaget en række markeringer af 

observationer med henblik på at vurdere, om disse 

forhold krævede udbedringer. Det blev vurderet, at 

det ikke er alle markeringer på Vangeledet, der 

krævede yderligere vedligeholdelse inden 

overdragelsen af vejen. Dette har ikke ændret sig. 

Jeanne og Peter Fitzwilliams 

Vangeledet 60 

Mange lunker og revner efter 

reparationer. 

Der bør udlægges ny belægning. 

Vejen er gennemkørselsvej for andre 

veje. 

Kommunen har i forbindelse med overdragelsen af 

vejen udbedret slaghuller, revner og lunker, som 

blev vurderet til at være trafikfarlige. Det betyder, 

at f.eks. mindre huller og lunker fortsat kan ses. 

Kommunen har ikke observeret forhold på vejen, 

der kan føre til et nyt påbud om vedligeholdelse. 

Kommunes rådgiver har vurderet, at en vej kan 

være i god og forsvarlig stand med en restlevetid 

på 2,5 år. Men der er truffet politisk beslutning om, 

at alle vejene med vedligeholdelsesordning skal 

have en restlevetid på min. 5 år, når ordningerne 

ophører. Derfor har kommunen udlagt nyt slidlag 

på de veje, hvor restlevetiden er vurderet til at 

være under 5 år. På Vangeledet er restlevetiden 

vurderet til at være 7,5 år, og derfor udlægger 

kommunen ikke et nyt slidlag, men i stedet 

udbedrer kommunen trafikfarlige skader. 
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At vejen opfattes som en gennemkørselsvej indgår 

ikke i vurderingen af vejens stand. 

Vibeke og Henrik Tholle 

Vangeledet 62 

Vejen er ikke i god stand. 

Foto af revner og belægning samt fortov 

med revnede fliser 

Om kørebanens stand, se ovenfor. 

 

De fremsendte fotos af vejens stand er efter 

kommunens opfattelse ikke udtryk for, at vejen er i 

dårlig stand. 

 

Kommunen udbedrer fortove, når fortovsfliserne 

ligger med et opspring på over 3 cm. Hvis dette er 

tilfældet, bliver forholdet repareret evt. med nye 

fliser. At fliserne er knækkede eller forvitrede, som 

vist på de fremsendte fotos, fører ikke til, at disse 

skiftes, da dette ikke har indflydelse på, om 

fortovet er i god og forsvarlig stand. 

 

Sanshui Xiao 

Vangeledet 64 

Foto af knækkede fortovsfliser og revner 

i vejen. 

Om kørebanens og fortovet stand, se ovenfor. 

 

De fremsendte fotos af knækkede fortovsfliser og 

revner i vejen ændrer ikke kommunens opfattelse 

af, at vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til 

færdslen på vejen. 

 

 


