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Pkt Dagsorden og referat .
1
Godkendelse af sidste mødereferat ->
Ref.
Ref . Bjarne Frølund ønsker sig at få indflydelse på den kommende stiplan .
Arbejdet vil naturligt passe ind i vej -og belysningsgruppen.
Tonny: Der er forslag om Kløversti i ramløse - med udgangspunkt i hallens
parkeringsplads. Spørger til om kommunen ved noget.
2
Vintervedligeholdelse efter den ny vejlov. v. Torsten Forsberg
Ref.
Ref . Meldinger fra vintertjenesten kan ses på vintertrafik .dk.
Kommunen har et regulativ som beskriver serviceniveauet. Vejnettet er
opdelt i 3 kategorier:
 primære veje (tidligere amtsveje)
 sekundære veje ( byveje og større boligveje )
 private fællesveje
Der kører en vagtordning fra 15/10-15/4. På primære veje laver man
glatførebekæmpelse hele døgnet - man arbejder præventivt. Det matcher
serviceniveauet i nabokommunerne. Vejdirektoratet passer dog
motortrafikvejen gennem Hillerød Kommune med en lidt højere
serviceniveau. Trafikken i sig selv 'smelter' sneen - så jo mere trafik jo
mindre frost og sne.
På de sekundære veje bekæmpes glatføre kun i dagtimerne. kl. 6-18. På
institutioner og skoler sørger vi for indsats inden kl 7/8 om morgenen.
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På private fællesveje har grundejerne selv ansvar for glatførebekæmpelse .
Erik Larsson spørger om kommunen har truffet beslutning om
vintervedligeholdelse i sommerhusområder? og spørger om de overhovedet
har en pligt hertil.
Bjarne oplyser, at han bor helårs i et sommerhusområde, hvor man klarer sig
gennem vinteren uden rydning. Og når det bliver for slemt sender
grundejerforeningen en snerydder til at køre vejen igennem, så man kan
komme frem.
Jf. §79 kan kommunen sætte regler for snerydning. Men i §80 og 81 fremgår
hvad grundejer skal gøre. Erik Larsson mener at 80 og 81 kun gælder, hvis
kommunen har truffet afgørelse, og ikke gælder generelt.
I sommerhusområder er der dårligere fremkommelighed om vinteren - det
går ud over hjemmepleje, postvæsen, renovation m.v.
De sidste par år har vintrene været milde.
Vintertjenesten er fordelt på 45 ruter. Længden på en rute er bestemt af
kapaciteten på en saltspreder. Udbud kørte i 2013. Mange af ruterne køres af
lokale entreprenører.
Bekæmpelse sker med befugtet salt, som binder bedre til vejen. Snerydning
med skraber sker, hvis der er mere end 4-5 cm sne. Der fejes ikke, da det er
relativt dyrt.
Vej- og belysningsgruppen er tilfredse med vinteregulativet .
3

Slidlagsarbejde i Gribskov Kommune v. Jan Levring
 Trafikafvikling ved asfaltarbejde
 Samarbejde mellem GribVand og Kommunen- Ny Mårumvej m.fl.
 Græstedvej (Den store leverance)
 Fælles kommunalt udbud af vejvedligeholdelse
Ref.
Ref . Asfaltarbejde har været i udbud for 2015 og 2016.
Ud over de normale budget er der afsat ekstra 5 mio kr til at lægge asfalt på
nedslidte strækninger.
Colas gav et godt tilbud og vandt entreprisen.
Vi har også givet entreprenøren indflydelse på planlægning af arbejdet .
Priser for asfaltering følger oliepriserne . Vi har fået en god pris, som er Ca.
25% mindre end tidligere.
Det betyder, at vi kan få udført mere arbejde for det afsatte budget. En ny sag
om prioritering skal derfor lægges op politisk .
Mange steder står der nu fine veje med frisk nylagt asfalt. Vi mangler at få
lavet striber på de nyasfalterede veje. Men den entreprenør, som står for
afstribning, er gået konkurs. Så vi er i gang med at finde en ny entreprenør
hurtigst muligt.
Colas roser trafikanterne i Gribskov Kommune for deres fleksibilitet .
Asfaltarbejdet har været annonceret i ugeposten og skiltet.
Det har givet færre klager og problemer.
Vi har fået udvidet vores samarbejde med Gribvand om reetablering efter
ledningsarbejder. F.eks. Ny Mårumvej. Det giver en god synergi.
Også private veje kan rette henvendelse til forsyningsselskaberne om at
koordinere gravearbejder.
På Græstedvej (mellem Helsinge og Dønnevælde) har vi asfalteret i 2015.
Der har været nogle overvejelser om hvordan man skulle gennemføre
arbejdet. Vi valgte at lukke vejen helt. Og gennemføre arbejdet på én dag.
Alternativt skulle man have lavet arbejdet med delvis afspærring over flere
dage.
Vej- og belysningsgruppen foretrækker den valgte metode. Det giver bedre
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kvalitet af arbejdet, som kan udføres med færre samlinger.
4
Parkering - Nye regler jf. færdselsloven (Videreført punkt) pkt. 4 sidste møde
Ref.
Ref . Sagen kommer på Teknisk Udvalg 25/11-15.
5
Eventuelt
Ref.
Ref . Holløselundvej
Niels spørger til om den nye afvanding på Holløselundvej virker efter
hensigten. Jan oplyser, at det virker upåklageligt.
Niels oplyser, at tilstødende grundejere er plaget af vandproblemer. Denne
sag håndteres af Kommunen som vandmyndighed.
Jan Levring oplyser at lokal nedsivning af vand har fungeret på vejarealet og måske også kan bringes til at fungere på private grunde.
Søkrogvej
Tonny spørger til Søkrogvej. Jan oplyser, at den p.t. ikke er på listen over
veje som skal asfalteres men at han er vidende om at vejens tilstand er
ringe.
Forskelsbehandling
Vej - og belysningsgruppen påpeger igen, at der er forskelsbehandling for
grundejerne ift. om man har kommunale eller private veje.
Mødeplan 2016
Skal ligge hensigtsmæssigt ift. GKU-møderne. Som planlægges 10/12-15.
Gerne 3 uger før. Gerne torsdag - som passer godt med eventuelt besøg i
sommerhuset fsva. landliggerne.
6
Uafsluttede punkter .
Ref.
Ref . Gruppens arbejde omkring drift og vedligehold af private fællesveje .
7
Er der stadig behov for rapporten om hvordan man vedligeholder private
fællesveje.
Erik Larsson beklager at ministeren ikke har lavet en ny lovbekendtgørelse af
privatvejsloven.
Jan Levring mener at Gyldendal har lavet en sammenskrivning .
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Ref .
8
Ref.
Ref .
9
Ref.
Ref .
10
Ref.
Ref .
(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen )
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