Hej Mads
Metoden er stadig at erstatte det yderste lag under skuldrene med stabilgrus, således at slaggeren er
dækket af asfalt og det yderste asfalt er understøttet af stabilgrus.
VH
Kasper

Fra: Kasper Anias Møller
Sendt: 22. juni 2020 15:31
Til: Mads Boie Pedersen <mabope@guldborgsund.dk>
Emne: SV: § 19 Ansøgning om anvendelse af slagger og knust asfalt under cykelstier
Hej Mads
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål om asfalten er lige så stabil ud over skuldrene, for så burde man jo bare
kunne gøre det alle steder. Jeg har forelagt dit spørgsmål for de vejprojekterende, og de svarer:
”vi har endnu ikke lagt os fast på en løsning, men vi har flere i spil. Men fælles for dem er, at den asfalt der
dækker skuldrene, vil have lige så lang levetid som den asfalt, der dækker selve cykelstien.”
Jeg har spurgt lidt mere ind til det, så jeg vender tilbage senere
VH
Kasper

Fra: Mads Boie Pedersen <mabope@guldborgsund.dk>
Sendt: 22. juni 2020 13:39
Til: Kasper Anias Møller <kaam@vd.dk>
Emne: SV: § 19 Ansøgning om anvendelse af slagger og knust asfalt under cykelstier
Hej Kasper,
Tak for dit svar.
Jeg er enig i at en rabatbredde på 2m sikrer slaggerne imod køretøjer, så flueben ved den.
Jeg skal til gengæld lige forstå hvad du mener når du skriver ’inden for OSD området, med skuldre med
fast belægning’. Betyder det at i lægger asfalt ud over skulderne, og vil det ikke betyde at den vil gå i
stykker over tid?
Med venlig hilsen
MADS BOIE PEDERSEN
GEOLOG
MILJØ
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

DIR +45 54732008
MOB +45 25181885
MABOPE@GULDBORGSUND.DK

GULDBORGSUND KOMMUNE
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
WWW.GULDBORGSUND.DK

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af
personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten

Fra: Kasper Anias Møller <kaam@vd.dk>
Sendt: 22. juni 2020 12:53
Til: Mads Boie Pedersen <mabope@guldborgsund.dk>
Emne: SV: § 19 Ansøgning om anvendelse af slagger og knust asfalt under cykelstier
Hej Mads
Jeg beklager, jeg har været meget optaget i den seneste tid. Men i dag gik min PC i udu da du ringede ☹
…ja, matrikelgrænserne opdateres således at vejens nye forløb bliver udlagt som vejmatrikel.
Det er korrekt forstået, at vi i den ene vejside ønsker slagger i hele cykelstiens længde:


uden for OSD området, med skuldre uden fast belægning



inden for OSD området, med skuldre med fast belægning

Som vist nedenfor, udføres tværsnittet med en 2 m bred ubefæstet rabat mellem cykelsti og kørebane, som
effektivt modvirker at køretøjer kører ind på cykelstien:

Bemærk, at cykelstibelægningen kan er vist principielt og hverken med skuldre eller materialer.

Venlig hilsen
Kasper Anias Møller

Miljø- og naturansvarlig
Vejplan og miljøafdelingen

Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V.
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 3682
Mobil +45 2931 1324
kaam@vd.dk
vejdirektoratet.dk
Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.
Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger.

Fra: Mads Boie Pedersen <mabope@guldborgsund.dk>
Sendt: 22. juni 2020 10:19
Til: Kasper Anias Møller <kaam@vd.dk>
Emne: SV: § 19 Ansøgning om anvendelse af slagger og knust asfalt under cykelstier
Hej Kasper,
Jeg har forsøgt at ringe til dig. Vi er åbne for at give en tilladelse som du efterspørger nedenfor, men har
i den forbindelse en række spørgsmål.
Kan du som det første svare på, om matrikelgrænserne opdateres således at vejens nye forløb bliver
udlagt som vejmatrikel?
Som det andet læser jeg i din mail, at i ønsker slagger i hele cykelstiens længde, med uafdækkede
skuldre uden for OSD området, altså hvor skuldre inden for OSD området er opbygget af et andet
materiale - er dette korrekt?
Jeg ønsker derudover en dialog omkring hvordan vi sikrer slaggerne imod tunge køretøjer der trækker ud
i rabatten. Hvor bred er rabatten mod vejen, og er det f.eks. muligt at overdække slaggerne med
geotekstil eller andet?
Med venlig hilsen
MADS BOIE PEDERSEN
GEOLOG
MILJØ
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

DIR +45 54732008
MOB +45 25181885
MABOPE@GULDBORGSUND.DK

GULDBORGSUND KOMMUNE
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
WWW.GULDBORGSUND.DK

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af
personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten

Fra: Kasper Anias Møller <kaam@vd.dk>
Sendt: 15. juni 2020 12:46
Til: Mads Boie Pedersen <mabope@guldborgsund.dk>
Emne: SV: § 19 Ansøgning om anvendelse af slagger og knust asfalt under cykelstier
Hej Mads
Tak for redegørelsen. Jeg har snakket med vejingeniørerne og det er stadig aktuelt at bruge slagger i
skuldrene uden for OSD-området. Således at slagger kun indbygges under fast belægningen indenfor OSD,
men bruges i skuldrene uden for OSD. Kan du på baggrund af det tilsendte materiale, udarbejde en § 19 til
”uafdækkede” skuldre på strækningen uden for OSD-området?
VH
Kasper

Fra: Mads Boie Pedersen <mabope@guldborgsund.dk>
Sendt: 15. juni 2020 11:49
Til: Kasper Anias Møller <kaam@vd.dk>
Cc: Flemming Lehnert Johansen <fljo1_k@vd.dk>; Jan Aagaard <jaag@vd.dk>; Michael Behrens
<mbeh@guldborgsund.dk>; Thomas Jørgensen <thjr@guldborgsund.dk>
Emne: SV: § 19 Ansøgning om anvendelse af slagger og knust asfalt under cykelstier
Hej Kasper,
Hermed fremsendes Guldborgsund Kommunes udtalelse omkring jeres ansøgning om tilladelse efter MBL
§ 19 af 21. april 2020.
Du er velkommen til at kontakte mig hvis der er spørgsmål eller kommentarer.
Med venlig hilsen
MADS BOIE PEDERSEN
GEOLOG
MILJØ
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ

DIR +45 54732008
MOB +45 25181885
MABOPE@GULDBORGSUND.DK

GULDBORGSUND KOMMUNE
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
WWW.GULDBORGSUND.DK

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af
personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten

Fra: Kasper Anias Møller <kaam@vd.dk>
Sendt: 21. april 2020 11:25
Til: Mads Boie Pedersen <mabope@guldborgsund.dk>; Thomas Jørgensen <thjr@guldborgsund.dk>;
Michael Behrens <mbeh@guldborgsund.dk>
Cc: Flemming Lehnert Johansen <fljo1_k@vd.dk>; Jan Aagaard <jaag@vd.dk>
Emne: § 19 Ansøgning om anvendelse af slagger og knust asfalt under cykelstier
Hej Mads, Thomas og Michael
Jeg fremsender hermed en § 19 Ansøgning om anvendelse af slagger og knust asfalt under cykelstier ved
Vedby Vesterskovvej. Hvis der er uklarheder, kan vi evt. snakke om det ved mødet i morgen.

Venlig hilsen
Kasper Anias Møller
Miljø- og naturansvarlig
Vejplan og miljøafdelingen

Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V.
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 3682
Mobil +45 2931 1324
kaam@vd.dk
vejdirektoratet.dk
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på
vejdirektoratet.dk. Hvis du sender følsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller
virk.dk.

