Referat

KVF møde broer

(S)

19. september 2019

Punkt 1:Velkomst.
a. Velkomst ved Steen Risum, Holbæk kommune.
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Kort over p-muligheder vedlagt

Punkt 2:

15 deltagere, deltagerliste opdateret

Punkt 3:
Holbæk:
Lars anlæg, Steen Vedligehold / drift 300.000 /år
12 millioner anlægsmidler over 4 år fra 2018 til renovering. Detaljer kan ses i PowerPoint der bliver lagt på
kvf.dk.
Drift midler på 300.000,- blandet andet skiftet egetræsplanker, 12 stykker om året. Mere fokus på drift ved
broer, så skader på broer grundet vejr m.m. kan minimeres.
Sorø:
1,2 millioner i år til renovering. Der renoveres på 3 beton broer og der skiftes 4 rør, det største er Ø1000.
VD:
Har droslet ned på renoveringsarbejder i år og næste år. 20 stykker i år.
Slagelse:
Klapbro (Korsør havn) tager stor del af budgettet, ca. 300-400.000 kr. Er 30 år gammel, så der er efterslæb
på den, ser på belægning. Skal have skiftet lejre. Bomme for broen er dårlige.
Der søges om årlig bevilling på3,5 mil kr.
Grundet duesnask giver låseriller tit problemer. 1 million til drift. Søger om yderligere midler. Cykelsti over
fredet bro giver bekymringer.
Banedanmark:
Små broer, små 3 millioner til renoveringer.
Diskussion om betonreparationer, eksempel på BDK udbudsmateriale i bilag

Storstrømsbroen, der er udført en sonar - scanning, der er væsentligt billigere end sidste gang. Under
200.000 mod 2 millioner sidst, hvor der blev lavet dykker inspektion.
Forslag til magneter til låse riller, som herved nemmere kan låses.

Faxe:
8 millioner i år. Fået gennemgået hele bro-massen, og har skiftet 4 broer er totaludskiftet. Der var en
uventet vandledning ved en fredet bro.
Elementer blev dyrere i forhold til tilbud, 300-400.000 kr. Der blev fundet en anden løsning med spuns og
påstøbt plade.
Der blev fundet nogle egetræspæle i en udgravning. De var fra 1924, og det gav ikke væsentlig forsinkelse
grundet god kontakt til museum.

Arne:
Generelt, husk at opdatere Systemer når broarbejde er udført, Peter og Jette VD kan hjælpe her.
Eksempler på kommunale vedligeholdelses projekter.
1. Odder udskiftning af brodæk, (til ”standard brodæk”) Se billag
a. Kompliceret med mange ledningsejere
b. Ønske om større gennemstrømningsareal
c. Kunststofbelægning
d. Præfabrikeret dæk leveret i 3 dele
2. Halsnæs
a. Fredet bro i Halsnæs lokalreparation mv. projekt godkendt af SLKS
b. Ny belægning på tungt trafikeret bro på havneområde.
Punkt B)
Danbro Web, forsvarets tegninger mm. og rigtig mange brobestyreres brotegninger mm. er lagt ind i
Danbro. Registreringsnumre er i første omgang tildelt af forsvaret. Senere har Vejdirektoratet overtaget
denne opgave.

Punkt C) Visning af trafikkort, se bilag PP-præsentation

Punkt D) Erfaringskatalog for broudbud.

Vi nåede ikke meget vedrørende dette emne; men se bilag.
Skulle i eller jeres rådgivere have materiale, der kan indlægges her bedes det fremsendt til reni@soroe.dk ,
Rene Nielsen eller henriksenarne@hotmail.com Arne Henriksen.
Punkt E) Forhold til myndigheder

Punkt 4 Næste møde i Slagelse tirsdag d. 25. marts 2020 kl. 10.00 til 14.00 herudover vil der blive forsøgt
afholdt Temamøde om fiberbroer hos Fiberline foråret 2020.

Referent: Rene / Arne

