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Udførelse af asfaltarbejde  - Hovedvejen km. 6.400 – 12.260

Notat af Helle Westphal den 15.09.2017

Udførelse af asfaltarbejde på Hovedvejen km. 6.400 – 12.260

14. juni: OB-belægning udlagt 

15. juni: Reklamation fremsendt til DOB

19. juni: OB-belægningen blev fejet og suget, DOB reparerede enkelte strækninger 

23. juni: OB-belægningen blev fejet og suget.

29. juni: OB-belægning fejet og suget om morgenen. Skilte med Hastighedsbegræns-

ning og risiko for stenslag fjernet omkring kl. 22.

3. juli: Ved besigtigelse om formiddagen var der meget få løse sten på kørebanen 

på strækningen. Der lå sten i kanten af kørebanen og på rastepladser og 

buslommer.

4. juli: Rastepladser, buslommer og overkørsler mellem vej og cykelsti blev fejet.

5. juli: OB-belægningen blev fejet og suget om morgenen inden vejafmærkning.

6. juli: Kantgrus udlagt.

5. sept.: OB-belægning fejet og suget. Meget få sten blev suget op.

Ud over ovennævnte har Hedensted Kommunes materielgård fejet sten af kørebane, 

buslommer og rastepladser 3-4 gange i perioden 4. juli – 12. september. Tidspunkterne 

kan ikke oplyses, da der ikke er lavet særskilt registrering for Hovedvejen.

Mandskab fra materielgård kører på strækningen ca. 2 gange ugentligt i forbindelse med 

andre driftsopgaver. 



2

16.10. 2017 Notat fortsætter – Knud S. Hansen

Fejning:
20. Sept. Fejning udført.

6. Oktober: Der modtages adskillige klager over stenslag. Kloster Rekvireres til at feje – 
opsamling ca. 5 spandfulde.

9. Oktober: Dan Sweep fejer – Opsamling ca. 2 spandfulde.

9. Oktober: Hovedvejen besigtiges – Det konstateres, at der flere steder er slidt rød OB 
af ned til asfaltslidlaget. Ingen læse sten, da fejning blev udført inden besig-
tigelse

13. Oktober:Massiv pressedækning, hvor trafikanter klager over usædvanligt mange 
stenslag på bilerne. Pressedækningen omfatter bla. Horsens og Vej-

le Folkeblad, TV Syd. P4 Trekanten og Jyllandsposten.

Dan Sweep fejer. Aftalt at fejning indtil videre udføres en gang om ugen.

Advarselsskilte med løse sten sættes op på strækningen.


