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1. Sammenfatning 

Teknologisk Institut har i 2015 gennemført en omfattende tilstandsvurdering af grundejerfor-

eningen Fuglevangens vejbelægninger. Der henvises til TI-rapport nr. 1504-002, juni 2015. 

I forbindelse med grundejerforeningens planlægning af kommende belægningsarbejder, har 

grundejerforeningen fremsat ønske om, at Teknologisk Institut gennemfører en ny tilstands-

vurdering af belægningerne på selve fordelingsvejen, Fuglevangen. Baggrunden er, at grund-

ejerforeningens belægninger i det daglige kun udsættes for let sommerhus-trafik, men det 

oplyses, at fordelingsvejen også på daglig basis udsættes for tung lastbilstrafik (slamtrans-

port) fra det kommunale rensningsanlæg, placeret på en sidevej for enden af Fuglevangen. 

Fuglevangen er således markant mere trafikbelastet end de øvrige veje. Teknologisk Institut 

har på denne baggrund fredag den 28/10 gennemført en tilstandsvurdering af Fuglevangens 

vejbelægning. 

Ved første øjesyn fremtræder Fuglevangens vejbelægning ikke umidelbart kritisk nedbrudt. 

Hvis man nærstuderer belægningen ses dog, at der generelt i stort omfang forekommer 

langsgående revner og krakeleringer, specielt i belægningens yderkanter og ved vejbumpene, 

hvor tunge køretøjers passage giver uheldige dynamiske påvirkninger (slageffekt før/efter 

bumpet). Endelig forekommer mere omfattende revner/krakeleringer i forbindelse med de på 

vejen etablerede chikaner, hvor trafikbelastningen øges som følge af trafik i begge retninger 

i samme spor, kombineret med vridpåvirkningen når specielt tunge køretøjer passerer chika-

nen. Den i terrænet lavtliggende belægning er særligt følsom for tung trafik i vintermåne-

derne, hvor rabatterne ofte er vandfyldte, men hvor den normale sommerhustrafik til gen-

gæld er minimal. 

På baggrund af de konstaterede skader må det anbefales at Fuglevangens belægning istand-

sættes og påføres nyt heldækkende slidlag i forbindelse med de øvrige, af grundejerforenin-

gen planlagte belægningsarbejder, som p.t. planlægges igangsat i 2018. 
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2. Indledning 

Grundejerforeningen Fuglevangen varetager vedligeholdelsen af vejene i et sommerhusom-

råde beliggende tæt ved Dronningmølle strand. Vejnettet består af en fordelingsvej, Fugle-

vangen, samt en række sideveje/stamveje, med blinde stikveje (se kort nedenfor). Fuglevan-

gen fungerer som adgangsvej for grundejerforeningens sommerhuse og benyttes desuden af 

en nabogrundejerforening. Fuglevangen er desuden adgangsvej til et lokalt, kommunalt rens-

ningsanlæg under Gribvand (se markering) og er derfor markant mere trafikbelastet end det 

øvrige vejnet, som kun trafikeres af sommerhusejere/-gæster og en renovationsbil. 

           

Grundejerforeningen konstaterede i 2015, at den gamle asfaltbelægning på en større andel 

af vejnettet lider af omfattende revner og nedbrydning. Teknologisk Institut har derfor for 

grundejerforeningen i 2015 udført en omfattende tilstandsvurdering med forslag til vedlige-

holdelsesstrategi for vejene. Der henvises til TI-rapport nr. 1504-002, juni 2015. 

Grundejerforeningen har på baggrund af TI-rapporten planlagt omfattende belægningsarbej-

der og har i denne forbindelse i 2016 anmodet TI om at udføre en ny, supplerende tilstands-

vurdering af Fuglevangens belægninger, hvilket er gennemført ultimo oktober 2016. 

Fuglevangen

 

Rensningsanlæg 
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3. Baggrundsoplysninger 

Topografi og grundvand: 

Grundejerforeningens område er placeret i et kystnært og lavtliggende område, med meget 

højtstående grundvand. Ved en tidligere besigtigelse i februar 2015 blev der konstateret vand 

langs vejene, især langs den lavtliggende fordelingsvej Fuglevangen. 

Vejnettet er topografisk placeret i et lavtliggende område, dog er området syd for fordelings-

vejen Fuglevangen skrånende opad mod syd. 

Fordelingsvejen Fuglevangen er ca. 1.000 m lang, med en bredde på 6 m, sv.t. 6.000 m².  

Trafik: 

Det er af grundejerforeningen oplyst, at Fuglevangen foruden ”egen” trafik til sommerhusene 

også fungerer som forbindelsesvej til en nabogrundejerforening, Grundejerforeningen Dron-

ningmølle Strandpark I-III, samt udsættes for ca. 8 store lastbiler ugentligt, som kører fuldt 

lastede fra rensningsanlægget, som ligger for enden af Fuglevangen. Rensningsanlægget dri-

ves af det kommunale selskab Gribvand. 

4. Besigtigelse og tilstandsregistrering  

Teknologisk Institut har, v/ faglig leder Ole Grann Andersson, fredag den 28. oktober 2016, 

sammen med grundejerforeningens kontaktperson, Bent Guldborg, foretaget en viseul besig-

tigelse og tilstandsvurdering af Fuglevangens vejbelægning. Besigtigelsen blev om eftermid-

dagen i optørrende vejr og solskin. Tilstanden er belyst i det efterfølgende: 

 
Foto 1: Fuglevangen set fra Vingerødvej mod øst. Den første højere liggende del af vejen 

synes knap så nedbrudt. Bemærk dog den generelle langsgående krakelering i vejens venstre 

side (forårsaget af udadgående trafik). 
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Foto 2. Ved Fuglevangens chikaner kanaliseres trafikken til ét snævert spor. Den gamle vej-

belægning revner og krakelerer i køresporene, specielt i vejens yderside hvor flere parallelle 

revner forekommer. 

 

 
Foto 3: Revner og krakeleringer ved chikanerne. Bemærk, at rabatten også opkøres, øjen-

synligt af store køretøjer, som har sværere ved at manøvrere igennem chikanen. 
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Foto 4: Langsgående revner og krakeleringer forekommer i stort omfang på vejen. Bemærk 

også de systematiske tværgående revner, som kunne tolkes som begyndende svindrevner 

grundet den gamle asfalts hårdhed, som er så sprød, at den er følsom for trafikbelastningen 

 

 
Foto 5: Nærbillede af revnen på ovenstående foto. Åbentstående revner giver anledning til 

vandnedsivning og efterfølgende intensiveret nedbrydning. 
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Foto 6: Hyppige krakeleringer og langsgående revner. Bemærk endvidere, at vejens midter-

samling på store dele af strækningen er revnet. 

 

 
Foto 7: Krakeleringer og sporkøring på den østlige ende af Fuglevangen, ud for indkørslen til 

Blåmejsevej, hvor rensningsanlægget er placeret. 
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Foto 8: Revner på Blåmejsevej. 

 

 

 
Foto 9: Rensningsanlægget for enden af Blåmejsevej. 
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5. Vejbelægningens tilstand 

Som det fremgår af forrige afsnit, er Fuglevangens asfaltbelægning endnu ikke skadet på et 

så  kritisk niveau, at der er risiko for fremkommelighedsproblemer. Det skal dog stærkt an-

befales, at der følges op på den konstaterede nedbrydning af belægningerne med vedlige-

holdstiltag i tide, inden kraftig accelereret nedbrydning vil forekomme. 

Belægningen lider konsekvent af langsgående revner og krakeleringer i vejens ydersider i 

kombination med en ofte åben midtersamling. Endvidere ses nedbrydning omkring de etab-

lerede bump, hvor belægningen før/under/efter bumpene ikke synes at forstærket i ”ned-

slagszonen”, som således giver uhensigtsmæssige dynamiske påvirkninger. Særligt udsatte 

er områderne omkring de etablerede chikaner, hvor den indsnævrede og vridende trafikpå-

virkning forårsager mere udbredt krakelering og revnetendens i køresporene. Endelig ses 

flere steder tegn på at belægningskanter og rabatter i forlængelse af chikanerne køres i styk-

ker. 

Det må derfor anbefales, at grundejerforeningen i forbindelse med generelle asfaltarbejder 

på sidevejene også foretager partielle reparationer og ny forstærkende, heldækkende slid-

lagsudlægning på Fuglevangen. Den eksakte nødvendige lagtykkelse kan f.eks. fastlægges 

på baggund af faldlodsmålinger før udlægningstidspunktet. Det anbefales grundet den topo-

grafiske placering, at faldlodsmålingen i givet fald foretages i det tidlige forår, hvor problemer 

med belægningsopfugtning er størst. Det bør ved samme lejlighed overvejes, om afdræning 

af vejen kan forbedres. 

 

6. Trafikbelastning og vejslid 

Ud over almindelig, sæsonbaseret personbilstrafik til/fra sommerhusene, samt en renovati-

onsbil, forekommer der ikke tung trafik på vejene. Fuglevangen er dog en undtagelse, som 

følge af trafikken fra rensningsanlæggets placering ved den østlige ende af Fuglevangens 

blinde afslutning.  

Det er oplyst af grundejerforeningen, at der forekommer ca. 8 fuldt læssede slamtransporter 

om ugen. Antallet er naturligvis ikke stort, men ser man på vejsliddet, skal man erindre tom-

melfingerreglen om, at én lastbil slidder lige så meget på vejen som 10.000 personbiler. Den 

omtalte lastbils-/tankvognstransport vil derfor slitagemæssigt udgøre den overvejende del af 

vejens samlede trafikbelastning. 

I forbindelse med ovennævnte overvejelser om vejens vedligeholdelse kan opmærksomheden 

i øvrigt henledes til Privatvejslovens §58, stk. 3, som angiver, at hvis den gennemgående 

motorkørende trafik på vejen udgør mere end 50% af den samlede motorkørende trafik, skal 

kommunalbestyrelsen optage vejen som offentlig, jf. §15 i lov om offentlige veje, eller gen-

nemføre færdselsregulering, der nedbringer den almene færdsel på den private fællesvej, så 

den kommer under 50%. 
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Bilag 1, Beregning af vejslid fra lastbiler (kilde ”Ingeniøren”) 

 


