
  

Referat KVF møde broer   Hovedstaden og Sjælland (H og S) 3.juni 2021 
  

1. Velkomst. Ved Cathrine Corfitzen Lejre kommune 

Skolevej 5 4330 Hvalsø 
 10:00 til 14.30  

  
 

KVF ønsker  

• at afholde lokale møder, hvor der er tid til at snakke om de prosjekter og udfordringer, 

de enkelte kommuner har.  

• at opnå bred vidensdeling med andre kommuner og samarbejdspartnere. 

  

Byggherre møder er vigtige:  

• Man lære hinanden at kende, hvem har ansvaret for bygværker hvor? 

• Vigtig erfaringsudveksling, både positive og negative er værdifulde. 

• Møderne giver et fagligt løft 

• Respekt hos entreprenører og rådgivere. 

 

 

2. Præsentationsrunde. 

a. Deltagere 

Trine  Lolland 

Dennis  Lolland 

Karl Johan, Albertslund  

Christian, Lyngby, Tårnbæk kommune 

Saad, Vordingborg kommune 

Søren, Guldborgsund kommune 

Asger, Gladsaxe kommune 

Henrik, Køge 

Steen, Holbæk 

Henrik, VD 

René, Sorø Kommune 

Arne, KVF 

Steen, Rudersdal 

Niels, Hillerød kommune 

 

 

b. Opdatering af regneark med kommunereferencer 

 

3. Dagens program. 

 

Alle deltagere 

 

a. Erfaringer fra reparationsarbejder og andet, gerne suppleret med illustrativt 

materiale.  

 

Rudersdal: Naboret, aftaler i forhold til andre myndigheder? Steen er ny på 

området, er ved at skabe overblik.  

Jernbanebro over vådområde til nabo kommune, Naturstyrelsen har ikke 

interesse i den. Ender med at alle 3 vil bidrage til den. Vandmølle???? 

 

Hillerød: Problematik med støtte mure, hvem ejer den. Ved en vandmølle, 

hvem lavede den for 700 år siden. Kommunen tager vedligeholdelsen, når der 



ikke er andre. En større renovering om året er der råd til.  

 

Lejre: Har lavet to sti broer. Fået påkørt rækværk på en fredet bro, som skal 

laves som det var. Problematisk da det ikke kan udføres med de gamle 

materialer, der er giftige. Det har taget et halvt år at finde en løsning. Fået lavet 

en bedre løsning, der er mere sikker. Renoverings projekt med Roskilde og 

Holbæk kommune.  

 

Roskilde: Bro projektet med lejre ligger i Roskilde på privat fællesvej på landet, 

og der er pludselig ingen brugere af vejen, så hvem betale?  

Naturfolkene mener projektet er vigtigt, og at vej afdelingen skal betale. 

 

 Oplysninger af ejerskab af broer over åer kan findes i vandløbs regulativet. Lim- 

træs bro er kørt ned. Den og er på vej op igen efter udbud. 

Broen blev ramt uheldigt, så den faldt sammen. Politiker forventede en ny bro, 

men forsikringen vil ikke give ny pris, da den er af ældre dato, så kommunen 

skal dække noget selv.  

 

Lolland: Været uden bro ansvarlig i et år. Rambøll laver generaleftersyn, fået 

en god pris. 1350 pr bygværk. Rambøll har lavet flere udbud. I gang med 2 

broer, hvoraf den ene er med slotsstyrelsen på sidelinjen. Udfordring med at 

finde en smed der kan lave rækværk, der er over 100 år gammel.  

 

Albertslund: Kunststofbelægningen er skiftet på to broer, den ene var kun 10 

år gammel. Lavet to stibroer og om isoleret en betonbro. Der var forretninger 

under, som havde tagrender grundet utæt bro.  

 

Lyngby Taarbæk: Fredet stibro er renoveret. Ny konstruktion under vandet. Nu 

10 m pæle mod 5 før. Udskiftning af træ broer, præfabrikeret fra Holland. Sejlet 

via en pram til stedet, da lastbil ikke kunne køre i mosen. Løftet på plads via 

hjælp af luftpuder. Understøtningen er nede i 25 m, for at have nok styrke. 

Udbud af rådgiver ydelser for de næste 4 år.  

 

Vordingborg: 1-2 projekter i 2020. For korte skruer i bro. Genereleftersyn på 

alle broer. Søger udbuds materiale.  

 

Guldborgsund: rør stål bro 50 år gammel, med rust skader. Kan sætte ny skal 

ind i røret, hvis vandmyndighed vil være med. Stenkiste fra sidst i 1700 tallet, er 

for det meste bevaringsværdigt. Ved ringe broer, kan der støbes betondæk inder 

over. Egetræs autoværn ved broer.  

 

Gladsaxe: om isoleret en bro med kobber tråd, men den er ikke tjekket i forhold 

til letbanen, om den virker. Uafklaret om hvem der har ansvaret.  

 

Køge: Stibro påkørt af kran, skal udbedres i sommerferien.  

 

Holbæk: I gang med nyt rådgiver udbud, hvor Rambøll for nuværende har gang i 

flere projekter. 8 millioner til bygværker. Dommersti broen, gammel stålbro over 

banen, som skal udføres i samarbejde med Bane Danmark. Bruger Smart og 

Danbro, afventer en fælles database.  

 

VD: Store og små bygværker, som kan ses på VD.dk hvilke der arbejdes med. 

Diverse rådgiver har pakker de udbyder. 

 

Sorø: Skiftet flere broer, som var i beton / stenkiste til plast rør. Har fået en 



halv mand i vej og park som kører rundt og vedligeholder broerne, som sit 

primære område.  

 

 Alle deltagere 

 

b. Broforvaltning generelt   

 

i. Registreringsnumre 

ii. Broforvaltningssystemer 

 

  

iii. Et kik i Danbro Web http://danbroweb.vd.dk/Danbro/  

 

iv. Arkivmateriale / Opdatering af brodata 

 

 

 

c. Trafikkort. 

 

 

d. Erfaringskatalog for broudbud, reparationer og nye bygværker. 

 

Tidligere bidrag til arkiv kan ses På KTC`s hjemmeside, kommentarer er 

velkomne. http://kvf.dk/netvaerk-for-broer-og-bygvaerker/ 2019 pkt. 6 F fil er 

udskiftet. 

 

Meget gerne nye bidrag til dette katalog fra alle deltagere.  

 

Nuværende opbygning af erfaringskatalog: 

 

1. Deltagerlister (uden mail adr.) og referater 

2. Næste møder 

3. Værtskommune præsentation 

4. Rørlægning og element tunneler beton 

5. Eksempler på udbud og projekter 

6. Trafikkort og bæreevner 

7. Miljøforhold natur og naboer 

8. Broforvaltning 

9. Andet 

  

e.   Forhold til myndigheder og naboer 

i. Vandløb 

ii. Fredning 

iii. Natur §3 

iv. Naboer 

v. Private veje og broer 

 

f. Generaleftersyn 

i. Udbud  

ii. Kvalitet 

iii. Kontrol 

iv. Udstyr 

 

 

 

http://danbroweb.vd.dk/Danbro/
http://kvf.dk/netvaerk-for-broer-og-bygvaerker/


 

4. Emner til næste møde. 

 

 

5. Næste møde / kommende møder  

 

 

6. Eventuelt. 

 

 

Rene Nielsen 
reni@soeroe.dk 

57876372 

 

Arne Henriksen, 
henriksenarne@hotmail.com,  
51916448 

mailto:reni@soeroe.dk
mailto:henriksenarne@hotmail.com

