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1. INDLEDNING

Grundejerforeningen Nørregårdsparken har anmodet Rambøll om, at yde teknisk bistand i forbin-
delse med overdragelse af veje og stier i Nørregårdsparken.

Lokalplan nr. 507 ”Boligområde i Andrup Nordvest” af 26. november 2007 fra Esbjerg Kommune
er gældende for området.

Denne tilstandsrapport skal belyse to spørgsmål:

Er vejanlægget udført i henhold til den gældende lokalplan?
Har vejanlægget en tilstrækkelig og rimelig tilstand, som kan forventes ved overdragelse til
grundejerforeningen?

Da Nørregårdsparken udstykkes i flere etaper, vil denne tilstandsrapport omhandle stamvej A-G,
boligvej C-D og G-H, sti a-b, h-i, j-H, c, d-e og f-h.

Se desuden oversigtskort fra lokalplan nr. 507 på næste side.

2. LOKALPLAN NR. 507

Følgende punkter er uddrag fra lokalplan nr. 507 fra Esbjerg Kommune.

2.1 Stamvej

Stamvej A-B etableres som stillevej1 med kørebanebredde på 6 meter med træer og grøfter i
begge sider. I område IV og V etableres vejen i en samlet bredde på 18 meter inklusiv hovedsti.
I område I etableres vejen i en samlet bredde på 21 meter eksklusiv hovedsti.

2.2 Boligveje

Boligveje C-D, E-F, G-H, I-J, K-L, M-N og O-P etableres som lege- og opholdsområder2 i en bred-
de af 10 meter med træer i den ene side og grøfter i begge sider. Boliglommer etableres med
asfalt, græsarmering og græs.

Indkørsler til de enkelte ejendomme udføres i græsarmering.

2.3 Stier

Hovedstierne a-b, h-i og j-k etableres som fællesstier med belysning
med udlæg i 5 meters bredde og fast belægning i 2,5 meters bredde. Sti j-k etableres 3 meter
fra skel.

Stikstierne c, d-e, f-h etableres som fællesstier i 3 meters bredde med fast belægning og belys-
ning. Sti g-g i område III etableres som intern sti i 3 meters bredde belagt med stenmel. Sti
langs vestlig afgrænsning etableres som fællessti i 3 meters bredde belagt med stenmel. Der skal
etableres trafikdæmpning ved krydsning mellem veje og stier.

1 Stilleveje afmærkes med tavle E53 ”Område med fartdæmpning”, og angiver et område, hvor kørebanen er indrettet således, at den
ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne. Stilleveje afmærkes typisk med 30 eller 40 km/t.
2 Lege- og opholdsområder afmærkes med tavle E51 ”Opholds- og legeområde”, og angiver et område hvor særlige færdselsregler
gælder: 1) Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde. 2) Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed
(normalt under 15 km/t). 3) De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. Hvor kørendes færd-
selsretning skærer gåendes, skal de kørende holde tilbage for de gående. 4) Når der på vejen opholder sig eller leger personer, der
kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse
personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dig ikke unødigt hindre de kørende i at
komme frem. 5) Parkering i opholds- og legeområder må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke for
cykler, knallerter og tohjulede motorcykler. 6) Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra et opholds- og legeområde.
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Figur 1: Tegning LP507-2. Kilde: Lokalplan 507 af 26. november 2007.
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3. SAMMENFATNING

Generelt fremstår vejanlægget i god stand i forhold til alderen (ca. 3-5 år), dog med enkelte be-
mærkninger som bør afklares inden en overdragelse til grundejerforeningen finder sted.

Belægninger er i hele området udført acceptabelt med korrekte fald og hældninger. Længdesam-
linger er udført ordentligt, og vejen fremstår jævn og ensartet i overfladen. Der er dog enkelte
steder, hvor der har været foretaget krydsninger med ledninger, som skal udbedres.

Vejbump vurderes til, at overholde tolerancer som er angivet i kataloget for typegodkendte
bump. Såfremt grundejerforeningen ønsker en mere detaljeret vurdering, kan bl.a. Rambøll udfø-
re præcisionsnivellement af bump, og Vejdirektoratet kan udføre måling af den lodrette accelera-
tion med servoaccelerometer, som kan måle opfyldelsen af funktionskravet i forhold til kataloget
for typegodkendte bump. Et forsigtigt skøn på måling af bump med servoaccelerometer er esti-
meret til 25.000 kr. Det skal dog bemærkes, at enhver tilretning af eksisterende bump vil medfø-
re et ”ar” i asfalten (slidlaget), som over årene kan danne tværgående revnedannelse. En repara-
tion vil også være meget svær at udføre, så den ”kosmetisk” er tilfredsstillende – det vil altid
være synligt, og overgangen mellem ny og gammel asfalt ville kunne ses og mærkes ved over-
kørsel.

Vejafvandingen vurderes til, at være tilstrækkelig og ved besigtigelsen (efter regn) blev vandet
ledt fra veje og stier. Det må dog bemærkes, at enkelte steder er rabatter opkørt, hvorfor der i
disse områder står vand. Disse områder bør udbedres med påfyldning af muld, afretning og
græssåning. Derudover er stort set alle overkørsler udført med fast belægning til kørebanekant
(asfalt), og uden at der er etableret trug mellem kørebanekant og skel. Dette bevirker, at vandet
ikke kan strømme tilstrækkeligt i længderetningen, hvorfor der flere steder står vand ved over-
kørslerne. Rådgiver har ikke kendskab til overkørselstilladelserne, men dette bør udbedres for at
sikre en tilstrækkelig afvanding.

Vejbelysningen vurderes til, at være tilstrækkelig og er i god stand, dvs. master og lyskilder. Der
er dog ikke kendskab til de lystekniske beregninger, som viser om vejen er tilstrækkelig belyst.
Grundejerforeningen bør få afklaret om der forefindes separat måler, såfremt grundejerforenin-
gen skal betale for forbruget.

Vejens udstyr (skilte, kørebaneafmærkning m.m.) vurderes til, at være tilstrækkelig og i god
stand. Enkelte steder bør kørebaneafmærkningen genmarkeres, da der er begyndende afskal-
ning. Tavler med husnumre skal skiftes til grønne tavler, da veje er private fællesveje.
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4. VEJANLÆGGETS TILSTAND OG ANBEFALINGER

Rambøll har foretaget en besigtigelse og fotoregistrering af stamvej A-G, boligvej C-D og G-H, sti
a-b, h-i, j-H, c, d-e og f-h lørdag d. 25.07.2015. Besigtigelsen blev foretaget efter endt regnvejr.

4.1 Stamvej A-G

4.1.1 Belægninger

Belægningen på stamvejen fremstår i god stand. Enkelte steder er der ”mærker” i asfalten som
er af kosmetisk karakter. Mærkerne syner af indtryksmærker fra fx containere og lignende.

Bump er sandsynligvis udført som modificerede cirkelbump (på frie strækninger) og trapezbump
(ved kryds) til 30 km/t. Bump er målt med tommestok og vurderes, at opfylde kravene til type-
godkendte bump.

Neden for ses kravene til et modificeret cirkelbump til 30 km/t.

Figur 2: Typegodkendt modificeret cirkelbump - 30 km/t. Kilde: Katalog over typegodkendte bump, sep-
tember 2013, Vejdirektoratet.
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Neden for ses kravene til et trapezbump til 30 km/t.

Figur 3: Typegodkendt trapezbump - 30 km/t. Kilde: Katalog over typegodkendte bump, september
2013, Vejdirektoratet.

4.1.2 Vejafvanding

Vejafvandingen er udført som trug med trugbrønde, og der blev på besigtigelsen ikke observeret
stillestående vejvand. Ved enkelte bump og hævede flade bør rabatten afhøvles så vandet kan
strømme frit fra vejbelægningen til rabat og trug.

Figur 4: Rabat bør afhøvles så vandet kan strømme frit fra vejbelægningen.
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Grundejerforeningen har foreslået, at trugbrønde udføres med chaussésten omkring for at forhin-
dre tilgroninger og for at markere trugbrøndene som ofte bliver påkørt af græsklippere. Rådgiver
medgiver at en sådan løsning er driftsmæssig at foretrække, men set i det lys at der ikke er stil-
let krav i lokalplanen er det vurderet at den udførte løsning er acceptabel. Dog bør de kuppelriste
som er placeret meget lavt i græsset føres op til terræn.

Figur 6: Kuppelriste bør føres op til terræn.

4.1.3 Vejbelysning

Vejbelysningen, herunder master og lyskilder, på stamvejen er udført med ca. 25 meters mel-
lemrum, hvilket vurderes at være inden for hvad man normalt udfører. Der er dog ikke kendskab
til de lystekniske beregninger, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte om vejen belyses tilstræk-
keligt.

Der er enkelte belysningsmaster som står en smule skævt, og bør rettes op.

4.1.4 Vejens udstyr (skilte, kørebaneafmærkning m.m.)

Enkelte steder er kørebaneafmærkningen afskallet, hvilket bør udbedres inden overdragelse fin-
der sted.

Figur 7: Bemærk afmærkningen i venstre side.

Der er ingen bemærkninger til skilte.

Figur 5: Eksempel på trugbrønd
med chaussésten.
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4.2 Boligvej C-D

4.2.1 Belægninger

Belægningen på boligvej C-D fremstår i god stand. Enkelte steder er der ”mærker” i asfalten som
er af kosmetisk karakter. Mærkerne syner af indtryksmærker fra fx containere og lignende.

Ved enden af boligvej C-D er der anvendt opgravningsfri metode til krydsning med ledning, hvil-
ket har medført en mindre sætning i hele vejens bredde. Sætningen vurderes til at være omkring
5 mm dyb. Der var på besigtigelsen ingen synlige revner i tværsnittet, hvorfor levetiden af asfal-
ten ikke vurderes til at være nedsat. Rådgiver anbefaler ikke at sætningen udbedres, idet repara-
tionen vil forudsagde et ”ar” i asfalten (slidlaget), hvilket vil forværre tilstanden.

Der er observeret en tværgående revne som bør forsegles med revneforsegler eller andet egnet
materiale.

Figur 8: Tværgående revne som bør forsegles med revneforsegler eller andet egnet materiale.
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Bump er sandsynligvis udført som cirkelbump til 20 km/t, idet der ikke forefindes bump til 15
km/t (lege- og opholdsområder). Bump er målt med tommestok og vurderes, at opfylde kravene
til typegodkendte bump.

Neden for ses kravene til et cirkelbump til 20 km/t.

Figur 9: Typegodkendt cirkelbump - 20 km/t. Kilde: Katalog over typegodkendte bump, september 2013,
Vejdirektoratet.

4.2.2 Vejafvanding

Stort set alle overkørsler er udført med fast belægning til kørebanekant (asfalt), og uden at der
er etableret trug mellem kørebanekant og skel. Dette bevirker, at vandet ikke kan strømme til-
strækkeligt i længderetningen, hvorfor der flere steder står vand ved overkørslerne. Rådgiver har
ikke kendskab til overkørselstilladelserne, men dette bør udbedres for at sikre en tilstrækkelig
afvanding. Ved besigtigelsen blev der dog ikke observeret stillestående vejvand.

4.2.3 Vejbelysning

Vejbelysningen, herunder master og lyskilder, på boligvej C-D er udført med ca. 25 meters mel-
lemrum, hvilket vurderes at være inden for hvad man normalt udfører. Der er dog ikke kendskab
til de lystekniske beregninger, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte om vejen belyses tilstræk-
keligt.

4.2.4 Vejens udstyr (skilte, kørebaneafmærkning m.m.)

Tavler med husnumre skal skiftes til grønne tavler, da veje er private fællesvej.
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4.3 Boligvej G-H

4.3.1 Belægninger

Belægningen på boligvej G-H fremstår i god stand. Enkelte steder er der ”mærker” i asfalten som
er af kosmetisk karakter. Mærkerne syner af indtryksmærker fra fx containere og lignende.

Bump er sandsynligvis udført som cirkelbump til 20 km/t, idet der ikke forefindes bump til 15
km/t (lege- og opholdsområder). Bump er målt med tommestok og vurderes, at opfylde kravene
til typegodkendte bump.

Neden for ses kravene til et cirkelbump til 20 km/t.

Figur 10: Typegodkendt cirkelbump - 20 km/t. Kilde: Katalog over typegodkendte bump, september
2013, Vejdirektoratet.

I begyndelsen af boligvej G-H ser det ud til at den hævede flade er udført efter udlægning af
slidlag på stamvejen og stierne. Rådgiver vurderer at samlinger er udført tilfredsstillende.
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Figur 11: Hævet flade udført efter udlægningen af slidlaget på stamvejen og stierne?

Ved enden af boligvej G-H er der udført en vendeplads, og her er der afvandingsproblemer. Der
er udført støttemur mod parcelhus som forhindrer vandet i at strømme med rabat/trug. Dette bør
udbedres med tilstrækkelig afvanding.

Rådgiver har ikke kendskab til krav til udformningen af vendepladsen, men det er vurderet at en
almindelig personbil kan vende. Dog gør ulovligt parkeret varebil vendemanøvren vanskelig.

Figur 12: Vendeplads med afvandingsproblemer.
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4.3.2 Vejafvanding

Stort set alle overkørsler er udført med fast belægning til kørebanekant (asfalt), og uden at der
er etableret trug mellem kørebanekant og skel. Dette bevirker, at vandet ikke kan strømme til-
strækkeligt i længderetningen, hvorfor der flere steder står vand ved overkørslerne. Rådgiver har
ikke kendskab til overkørselstilladelserne, men dette bør udbedres for at sikre en tilstrækkelig
afvanding.

4.3.3 Vejbelysning

Vejbelysningen, herunder master og lyskilder, på boligvej CD er udført med ca. 25 meters mel-
lemrum, hvilket vurderes at være inden for hvad man normalt udfører. Der er dog ikke kendskab
til de lystekniske beregninger, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte om vejen belyses tilstræk-
keligt.

4.3.4 Vejens udstyr (skilte, kørebaneafmærkning m.m.)

Tavler med husnumre skal skiftes til grønne tavler, da veje er private fællesvej.
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4.4 Sti a-b, h-i, j-H, c, d-e og f-h

4.4.1 Belægninger

To steder er der udført krydsning med ledning efter udlægning af slidlag. Disse krydsninger bør
repareres med bortfræsning af asfalt (sandsynligvis GAB), udlægning af slidlag og forsegling i
samlingerne.

Figur 13: Krydsninger ved indkørslen til Nørregårdsparken 31-59 som skal udbedres.

4.4.2 Vejafvanding

Der er ingen bemærkninger til afvandingen på stierne.

4.4.3 Vejbelysning

Vejbelysningen, herunder master og lyskilder, på stierne er udført med ca. 35 meters mellem-
rum, hvilket vurderes at være inden for hvad man normalt udfører. Der er dog ikke kendskab til
de lystekniske beregninger, hvorfor det ikke er muligt at bekræfte om vejen belyses tilstrække-
ligt.

Der er enkelte belysningsmaster som står en smule skævt, og bør rettes op.

4.4.4 Vejens udstyr (skilte, kørebaneafmærkning m.m.)

Der er ingen bemærkninger til skiltningen på stierne.



Tilstandsrapport

Grundejerforeningen Nørregårdsparken

13 af 14

5. SPØRGSMÅL FRA GRUNDEJERFORENINGEN
Bump virker for høje.

Bump er umiddelbart udført som de skal. Bumpene i boliglommerne kan virke meget voldsomme,
men dette er også meningen i et ”lege- og opholdsområde”. Bumpene er udført i henhold Lokal-
plan nr. 507, og såfremt grundejerforeningen ønsker at nogle bump skal fjernes, skal der ansø-
ges om dette ved Esbjerg Kommune. Bemærk dog at hastigheden formentligt vil stige såfremt
nogle af bumpene fjernes – ønsker man dette i et område med bl.a. legende børn?

Der mangler lys for ender af boliglommer og ved sti til grønne områder.

Se tidligere bemærkninger til emnet.

Vendeplads ved nr. 73 og 75 virker for små.

Umiddelbart er vejen udført efter Lokalplan nr. 507. Se desuden tidligere bemærkninger omkring
vendepladser.

Trugene mellem nr. 70 og 84 hælder ikke rigtigt. Ved nr. 76 hælder truget decideret ind i haven.

Der må ikke afvandes fra vejmatrikel til privat grund eller omvendt. Punktet bør rettes op.

Mellem nr. 116 og 118 sidder afløbene forkert. Ligger for højt.

Se tidligere bemærkninger til emnet.

Vejen ud for nr. 70 – 74 flere steder været gravet op af forsyningen inden der blev lagt sidst lag asfalt.
Dette resulteret i at vejen nu er begyndt at synke. Revne i asfalt.

Se tidligere bemærkninger om emnet og nedenstående svar omkring garantier.

Ud for nr. 84 er der problemer med at få lavet indkørsel og sat postkassen rigtigt iflg. gældende regler
fra post.dk. Der er ikke plads nok. Afslutning af vejen virker forkert.

Umiddelbart er vejen udført efter Lokalplan nr. 507. Postkasse skal sættes i skel mod offentlig
vej, hvilket umiddelbart virker muligt?

Indkørsel til lomme del 4. Manglede afslutning af græsrabat med stenfyld ved græsrabat i sving.

Se tidligere bemærkninger til emnet.

Ved nr. 100 og 114 spørgsmål til vandafløb – afløbsdæksel.

Umiddelbart er græsarmeringsstenene ”kørt skævt”, hvilket har skabt en lokal lunke. Dette bør
rettes op, men spørgsmålet er hvem der har skabt skaden?

Manglende plantning af træer – iflg. Lokalplan 507 u. veje og stier side 5.

Ja, der mangler træer jf. Lokalplan 507. Træer er eventuelt udeladt pga. generelle smalle rabat-
ter og ledninger?

Div. hvide afmærkninger af bump og højtænder udbedres – garanti?

Se tidligere bemærkninger til emnet og nedenstående svar omkring garantier.

Plantegaranti – årstal?

Se nedenstående svar omkring garantier.

Evt. andre garantier?

Såfremt arbejderne er udført efter AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlægsvirksomhed) og Vejdirektoratets AAB’er (Almindelige Arbejdsbeskrivelser) er
der 5 års ”garanti” fra den dag arbejdet er afleveret fra entreprenøren til bygherren (fra sælger
til køber).

Gadelamper er det grundejerforeningen der står for vedligehold?

Ja.
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6. KONKLUSION

Rambøll vurderer at veje og stier er udført i henhold til lokalplan nr. 507. Veje og stier kan umid-
delbart overdrages til grundejerforening såfremt, at bemærkninger i forrige afsnit afkla-
res/udbedres.


