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Referat af koordineringsmøde d. 1. marts 2018
Formålet med mødet var, at koordinere vej- og ledningsarbejder i Brønderslev Kommune for at
minimere generne for borgere samt opnå en anlægsbesparelse for de enkelte deltagende parter.

1. Velkomst og præsentationsrunde
Kristian Hedver bød velkommen og der var præsentation bordet rundt.
Mødedeltagere:
Hans Henrik Andersen
Jan Steenberg
Bjarne H. Jensen
Søren Lorentzen
Henrik Nielsen
Claus Flensted Andersen
Palle Dam
Asger Nielsen
Katrine Bak Styrishave
Kristian Hedver (referent)

Nordenergi, el
Nordenergi, fibernet
HMN Gasnet
SE (Evonet), el
Brønderslev Antennelaug
Brønderslev Forsyning
Fjernvarme og Vand
Brønderslev Kommune
Vej og Park
Brønderslev Kommune
Plan & Miljø

hha@nordenergi.dk
jas@nordenergi.dk
bhj@gasnet.dk
solo@se.dk
hen@danskkabeltv.dk
cfa@bronderslevforsyning.dk
Palle.dam@99454545.dk
Asger.Nielsen@99454545.dk
Katrine.Bak.Styrishave@99454545.dk
Kristian.Hedver@99454545.dk

2. Vejlovens krav til koordineringspligt, herunder vejfred og anlægsforbud
Kristian Hedver gennemgik kort de vigtigste forhold i Vejlovens §74-79 vedrørende ledningsarbejder og koordineringspligt.
3. Model/proces for koordinering i Brønderslev Kommune
Der tilstræbes en planlægningshorisont på ca. 4 år rullende frem i tiden.
Brønderslev Kommune afholder årligt et koordineringsmøde med de større ledningsejere i kommunen. Referat af mødet bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside, således andre ledningsejere også har mulighed for at orientere sig.
Brønderslev Kommune udarbejder årligt en samlet rapport for koordinerede arbejder, hvis det
vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omfanget af koordinerede arbejder.
Link til hjemmeside: www.bronderslev.dk/gravearbejder
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Adresse ved besøg:
Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund

Åbningstider:
man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

4. Kommunens kommende vej- og byggeprojekter
Kommende udstykninger:
 Brønderslev, Nordbyen etape 2.
Skitse er vedhæftet referat. Påbegyndes i marken før sommer 2018. Der indkaldes til projektspecifikt ledningsejermøde.


Hjallerup, Markedsbyen.
Ny udstykning på den østlige side af Hjallerup nord for Skelbakvej. Forventes påbegyndes i marken efterår 2018 eller forår 2019.

Kommende større vejprojekter:
 Dronninglund, Slotsgade.
Der planlægges udførelse af renovering af tværprofil på den centrale del af Slotsgade
samt udskiftning af slidlag på resterende del af Slotsgade i selve Dronninglund. Forventes påbegyndt i marken i 2019.


Brønderslev, Banegårdspladsen.
I den nordlige del af pladsen forventes større byggeri (privat bygherre) påbegyndt i 2018.
Desuden planlægges der en renovering af hele Banegårdspladsen. Påbegyndelse er pt.
ikke kendt.

5. Gennemgang af de større forsyningsselskabers anlægsprojekter
Nordenergi, el:
Udstykning i Hjallerup øst (privat byggemodning). Koordineres projektspecifikt.
Søtoften i Dronninglund (privat byggemodning). Koordineres projektspecifikt.
Nyt 60 kV kabel Agersted-Asaa ifm. Nye vindmøller, udføres i 2018. Forventes ikke at kunne give anledning til koordinerede projekter.
Nordenergi, fibernet:
Udførelse af fibernet i område omkring Melholt syd for Asaa i 2018.
HMN Gasnet:
Ingen renoverings- eller udbygningsplaner pt.
SE (Evonet), el:
Jupitervej i Brønderslev i forbindelse med frasolgte boliger ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Koordineres med Brønderslev Forsyning, fjernvarme. Udføres i 2018.
Danmarksgade, Frederiksgade, Knudsgade, Hedelundsgade i Brønderslev. Koordineres med
Brønderslev Forsyning. Udføres i 2018.
Brønderslev Antennelaug:
Nordbyen, Brønderslev, koordineres med elforsyningen. Udføres i 2018.
Ellers ingen renoverings- eller udbygningsplaner pt.
Brønderslev Forsyning, Vand og Fjernvarme:
Kornumgårdsvej i Brønderslev, fjernvarme, koordineres med SE (Evonet). Udføres i 2018.
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Vand og fjernvarme ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus, relevante dele koordineres med SE
(Evonet). Udføres i 2018.
Vand og fjernvarme udføres sammen med spildevand og el i Danmarksgade, Frederiksgade,
Knudsgade og Hedelundsgade i Brønderslev. Udføres i 2018.
Brønderslev Forsyning, Spildevand (ikke tilstede):
Claus Flensted Andersen oplyste på vegne af Brønderslev Forsyning Spildevand, at der pågår
arbejder i Klokkerholm i 2018 og kommende år. Der foreligger 5 års plan for renovering, som
Brønderslev Forsyning fremsender efterfølgende.
6. Udpegning af koordineringsprojekter
Ingen yderligere udover ovenstående, jf. pkt. 5.
Vedrørende renovering af Slotsgade i Dronninglund i 2019 var der ikke nogle af de deltagende
ledningsejere, som ytrede ønske om gennemførsel af et koordineret projekt, da de ikke havde
planer for strækningen i de kommende år.
Brønderslev Forsyning oplyste, at der kan være mulighed for et koordineret projekt med vand og
fjernvarme på Banegårdspladsen i Brønderslev. Dette undersøges nærmere når der foreligger
en mere detaljeret plan for området.
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