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Side 2

1

INDLEDNING
Projektet omfatter færdiggørelse af Margrethegårdsvej i Løjt Kirkeby.
Vejen har en samlet længde på ca. 150 m. Vejtilslutningen til Løjt Nørregade og den
første strækning på ca. 40 m blev udbygget i 2007, så der på det tidspunkt blev bedre
vejforbindelse til den kommende byggemodning øst for vejen. Denne byggemodning
er i dag afsluttet, og samtidig er der udført en ny privat fællesvej i forlængelse af
Margrethegårdsvej, som giver adgang til 5 nye parceller.
Den resterende oprindelige del af Margrethegårdsvej på ca. 110 m henligger i dag
som en ældre vej med ca. 3,5 m bred kørebane uden kantsten og vejeafvanding.
Vejudlægget er 10 m.
Vejen forudsættes på hele stækningen anlagt med 6 m kørebane, vejafvanding,
kantsten og fortov i den vestlige side. Endvidere etableres ny vejbelysning.
I projektforslaget er beregnet et overslag over de anlægsudgifter, der må forventes
for at anlægge den nye vej.

2

PROJEKTBESKIRVELSE

2.1

Vejens tracé.
Vejen vil blive anlagt med en svag kurve og højdemæssigt, så så den følger de eksisterende skel, og tilpasses de eksisterende overkørsler til parcellerne vest for vejen.
Vejen gives et tagformet profil med hældning på 25 o/oo.

2.2

Vejens tværprofil
Vejen udføres med følgende udlæg bestående af
6,0 m belægning
2 x 2,0 m rabat
Kørebanen opbygges af
70 kg/m2 AB slidlag
180 kg/m2 grusasfaltbeton (GAB I)
25 cm stabilt grus, kvalitet II
30 cm bundsand
Fortov langs den vestlige side udføres af
2 x 50 cm fliser og 2 række mellemliggende granitchaussésten
På rabatter og skråninger udlægges 10 cm muld, som tilsås med græs.
Der etableres ny vejbelysning
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2.3

Afvanding
I forbindelse med 1. etape er der anlagt nye regnvandsledninger på hele strækning.
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ØKONOMI
På baggrund af normalt prisgrundlag er der udregnet følgende anlægsudgifter
Priserne er ekskl. moms.
Færdiggørelse af Margrethegårdsvej:

4

Samlede anlægsudgifter for udførelse af vej - entreprenørudgifter
Landinspektør, afsætning
Uforudseelige udgifter
Projekt, udbud, tilsyn
Administrationsbidrag 5 %

705.000
15.000
75.000
80.000
45.000

I alt til ekskl. moms

920.000

TEGNINGSBILAG:
Tegning nr. 1
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