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Noter fra Vejsyn, Pugdalvejs forlængelse 

A.1 Project Data 

Project number: A111959 

Field note: 2018_08_08_LTMU 

Date of field note: 8 Aug 2018 8:20:34 GMT 

Field notes by: ltmu 

Report generated date: 8 Aug 2018 8:50:42 GMT 

Total number of observations: 6 

A.2 Noter 
 

 

Observation number: 1 

Observation(s): 

 
Foto placering, foto taget mod vest. 
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Observation number: 1 

Notes1: Fotoet viser den østligste tilslutning af den nye 
vejforlængelse. Der skal på området foretages en del 
rydning af beplantning ifm. entreprisen. 

 

Observation number: 2 

Observation(s): 

 
 
 

Notes1: Der konstateres værende I omegnen af 10 beton 
rendestensbrønde på Bødkervej og Pugdal, hvor der 
skal graves ny kloak. 
Det aftales ifm. synet, at der I udbuddet medtages 
udskiftning af rendestensbrøndene for Herning 
Kommune. 

 

Observation number: 3 

Observation(s): 

 
 
 

Notes1: Vejbredden konstateres værende ca. 10 meter. Den 
generelle regel er, at hvis der graves I veje på over 7 
meters bredde, vil kommunen ikke kræve, at der 
foretages udskiftning af den del af asfalten der 



 

 

 
 FIELDNOTES REPORT 3

http://projects.cowiportal.com/ps/A111959/Documents/03 Projektdokumenter/Udbudsmateriale/Bilag/Bilag C - Referat fra vejsyn/Referat fra vejsyn.docx

Observation number: 3 

overstiger de 7 meters bredde, hvis samme ikke er 
beskadiget ifm. entreprisen. 
 
Det aftales, at der I projekteringen skal påregnes total 
udskiftning, da der skal nedgraves store ledninger I 
stor dybde. Det forventes derfor, at vejen vil blive 
strækt medtaget. 
 
Hvorvidt der skal skiftes I fuld bredde afhænger, af 
hvor meget der er ubeskadiget ifm. anlægsarbejderne. 

 

Observation number: 4 

Observation(s):  

Notes1: Det blev oplyst, at der kan forventes tre lags 
vejopbygning, som GAB0, ABB og slidlag. 
 
Herning Kommunen returnere med krav til 
vejopbygningen som helhed. 
 
Der skal I kloakentreprisen udelukkende medtages 
reetablering til og med GAB. Reetablering af ABB, 
slidlag og stribning foretages af Herning Kommune 
efterfølgende efter nærmere aftale med Herning Vand. 

 

Observation number: 5 

Observation(s): 
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Observation number: 5 
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Observation number: 5 

 
 
 

Notes1: Det oplyses, at Herning kommune muligvis har tanker 
om, at omstrukturerer krydset Park Alle/Bødkervej til 
enten rundkørsel eller signalregulering. Der foreligger 
ikke endelige planer for same endnu, hvorfor der ikke 
kan tages højde for de til entreprisen. 
 
Heller anlæg mv. skal derfor reetableres. 

 

Observation number: 6 

Observation(s):  

Notes1: Herning kommune vil oplyse, ønske til lysning på 
udlagt GAB. 

 
 


