
Referat  KVF møde broer    (NV) 27, maj 2021 
  

 
Punkt 1:Velkomst. 
 
Velkomst ved Lea Liv Pedersen Mariagerfjord kommune. 
 
Punkt 2: deltagere. 

Petrine H Andersen Holstebro 

Lea Liv Petersen Mariager 

Jens R Jeppesen Mariager 

Niels Henriksen  Mariager (Ny) 

Kristian Hedver Brønderslev 

Jens M Vestergaard Viborg 

Johnny Andersen Frederikshavn 

Karsten Højmark Frederikshavn 

Irene Thomasen Vesthimmerland 

Peter Nielsen  VD 

Arne Henriksen  KVF (konsulent)  

 

Punkt 3: 

Holstebro kommune: 

2 nye Kompositbroer etableret (stibroer), Fiberline broer, se bilag. 

For 2 år siden besøgte vi en større ny stålbro i bymidten, 

der er stadigvæk uafklarede problemer i forbindelse med rustdannelser på denne bro.   

 

Mariager kommune:  

Generaleftersyn 750 kr./ stk. 

Alle bygværker med en fribredde større end 0,5 m efterses, 

Driften tager sig af underføringer med fribredder under 0,5 m 

 Natur & Miljø har opført stibroer i 2020 Atkins 

Større diskussion om ledningsejere, nye krav? 

 



 

Brønderslev kommune: 

Udfører selv generaleftersyn 

1/3 del af de ringeste broer er gennemgået. 

Heicon broer? og Viacon stålrør anvendt ved udskiftning af broer 

 med spænder op til 4-5 m 

 

Frederikshavn: 

Diskussion om ansvar og arbejde på private og private fællesveje. Se notat i bilag 

Brønderslev/Hjørring. Eventuelt inddrage jurister.  

Har nedlagt et stemmeværk. der er etableret stryg i stedet, betales via puljer til vandløbsregulering. 

 Vester Mariendalbro er ikke fredet selv om dele af den er fra 1923. ( men bevaringsværdig) 

Større dækudskiftning planlagt. 

 

Vesthimmerland: 

Større ådals projekt i området omkring Halkjær Å større vådområde. I den forbindelse skal større 

 rør underføring udskiftes og vej / brobredde øges. budget 900.000 kr. 

 

Viborg: 

350 broer, 1milion om året, 750 kr. pr. eftersyn. 

Der er lavet en efterslæbsanalyse (25.000 kr.) der angiver det fremtidige økonomibehov ved forskellige 

investeringer, se bilag. 

Forslag er fremlagt for teknisk udvalg / byrådet. 

Kellinghøj:  natur og vand i voldgiftssag. 

Kaj Bech, ny stålgitterbro spænd 37m over Gudenåen.4,300.000 kr. december 2020 

Bladt Industries Ålborg, produktion i Polen Se bilag. 

 

 

Vesthimmerland: 

Der er afsat penge til at skifte 2 broer i 2020. 

Meget lave priser ved anvendelse af lokale entreprenører 



VD  

Information om det kommende forvaltningssystem. 

Peter og Jette VD kan hjælpe i forbindelse med brug af Danbro. 

KTC Arne: 

Vejdirektoratets nye drift- udbud se bilag: 

Arbejdsbeskrivelser for de forskellige arbejder kan anvendes som grundlag (oversigt og anbefalinger) for 

kommunale drift arbejder  

Generelt, husk at opdatere Systemer når broarbejde er udført. Peter og Jette VD kan hjælpe her.  

Husk tilbagehold / vente med at nedskrive sikkerhedsstillelse til ”således udført” er modtaget. Skitse til 

standard beskrivelse af dette er bilag under broforvaltning. 

Danbro Web, forsvarets tegninger mm. og rigtig mange brobestyreres tegninger er lagt ind i Danbro. 

Registreringsnumre er i første omgang tildelt af forsvaret. Senere har Vejdirektoratet overtaget denne 

opgave. 

 

 

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 Fredensborg torsdag d. 12. marts 2020 kl. 10.00 til 14.00 herudover vil der blive 

forsøgt afholdt Temamøde om fiberbroer hos Fiberline foråret 2020. 

Punkt 5) Ingen besigtigelse udover den fantastisk flotte vandmølle, hvor mødet blev afholdt. 

 

Referent:  Arne 
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