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Lemvig – Ny mand på posten i 4 mdr.  

VD – Indgået 4-årig driftskontrakt med Terra nord – Fjernstyring af 3 broer. 2 broer ved Limfjorden 
Aggersund og Vildsund og en på Sjælland. Stor lokal modstand. Folk flyttes ind på driftscentralen i Aalborg. 
Ligger sammen med vinterdriften. Kontaktperson ved VD - Lis Lassen.   

Udbud på 3 små broer som skal om isoleres.  Voldby – Lille bro hvor spærring er en udfordring. Rådgiver er 
Atkins. Fagprojektleder sender det i udbud. Vil gerne fremsende udbudsmateriale når licitation er afsluttet. 
A13 over skals år. Meget interesse fra museet pga. af gamle broer i området. Hjørringvej i Aalborg. 
Sænkning af vej for at øge fritrumsprofil. Bygger pt mange og høje, op til 9 m, støjskærme. Kigger på 
områder, hvor kystsikring bliver nødvendigt. Som alternativ til opgravning er det er muligt at presse nye rør 
igennem. Gennempresning kan være konkurrencedygtig med nedgravning af rør. 

Mariagerfjord – Opstartet systematisk generaleftersyn og opstart af renoveringer. 

Større ombygning af slusebro ved havnen i Hobro, når større havneplan er udarbejdet 

Frederikshavn – Udfører alm. driftsarbejder. Træbro over vandløb skal snart udskiftes. Landmand har kørt 
en stenkiste i stykker, har været i kontakt med kulturarv styrelsen. 900.000 kr. til årlig drift. Større 
Vandløbsprojekt 27 millioner, hvor bygværker indgår, er på trapperne.  

Forsvaret – Ønsker at vide hvordan kommunerne registrerer brooplysninger. Opfordring til at 
arkivmateriale ligges i Danbro, da det bl.a. bliver arkiveret i Rigsarkiver hvert 5. år. Materialet vil også være 
let tilgængeligt for andre interessenter.  

Ønsker fremover samme tilgang til deres brodata som i dag. 

Brønderslev – Renovering af bro sammen med Aalborg Kommune. Renovering af stor bro, 3,5 mill til 
omisolering. 

Vesthimmerland – Penge til renovering af mindre bro. Udfordringer med fugtisoleringer på et par større 
broer. Ældre jernbanebroer som er blevet til stibroer, trænger til ny belægning. Gyllevogn gik gennem en 
bro. 

Banedanmark – 600 broer i nord. Brovedligehold. Mindre reparationer. Renoveringer. Lejer og maling af 
limfjordsbroen. Løser akutte opgaver og almindelige renoveringsopgaver, udbud i april. Større 
omisoleringer udføres af anlægsorganisationen.  

Thisted – Udfører generaleftersyn. Udskiftning af en bro og renovering af en anden.  

Skive – Løbende vedligehold via driftsbudget. Søger anlægsbevillinger til renoveringer. Udskiftning af 
rørunderføringer. Gl. betonrør forskubber sig. Udskiftes. Vil forsøge at lave strømpeforing af en eller flere 
rør. Korrugeret stålrør der er rustet i bunden – gode forslag til løsninger. 

Aalborg – Udskiftning af broer mod Brønderslev. Bro til udskiftning efter aftale med Kystdirektoratet. 
Omvendte L-elementer revner meget. Der kan være asbest i fugtisoleringer fra 70erne. Tunnel fra 94. 
Maling falder af. PCB i maling stoppede arbejdet.  

Udskiftning af bro ved garageanlæg / Banebro midt i Ålborg by. 



Ringkøbing Skjern – Skiftet omkring 15 – 20 rørunderføringer. Skifter 3-5 om året. Udskifter med PL-rør og 
støber 20 cm beton over. Maks 5 arbejdsdage til udskiftning. AT strammer op på afmærkninger ved 
vejarbejder. Terra-nord laver graveansøgning. Priser for skilte og omkørselsplaner 4-8.000 kr.  

Holstebro – Fugtisolering på 3 stiunderføringer. Stålbro på 25m over Storåen. Fiberline bro 15 m til 0,5 mio. 
kr. Billeder og projekt fremsendes. 

Viborg – 2 nye stibroer over Søndre ringvej i Viborg, Kaj Bech. Renovering af Virksunddæmning. Fjernelse af 
2 kvægtuneller på Løgstørvej, om isolering af Løgstørvej over Skals å. Rør underføringer. VD vil evt. 
overtage driften af broen. Rør snak evt. med forsyningen omkring udbud af strømpeforinger. 

 
 

Konsulent, arh bidrag til: 

A simpelt udbud 

B Problem med leverancer 

C Slots og kulturstyrelsen, eksempel på tilladelse 

D diverse Danbro 

E trafikkort 

 
 


