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Referat fra koordineringsmøde d. 29/3 2016
1. Velkomst og præsentationsrunde
Jørn K. Kristensen fra Brønderslev Kommune bød velkommen.
Fremmødte:
• HMN Naturgas, Bjarne H. Jensen
• Nord Energi, Hans Henrik Andersen
• Brønderslev Forsyning, Spildevand, Jan Aarup
• Brønderslev Forsyning, Vand & Varme, Claus Flensted Andersen
• TDC, Ole Helleberg Stisen
• Nyfors, Søren Lorentzen
• Brønderslev Kommune, Vej & Park, Peder Toftgaard Gregersen
• Brønderslev Kommune, Trafik og Veje, Jørn K. Kristensen
• Brønderslev Kommune, Trafik og Veje, Katrine Bak Styrishave
2. Vejlovens krav til koordineringspligt. Regler om vejfred og anlægsforbud
Jørn K. Kristensen gennemgik Vejlovens §§ 74-76.
• §74-75: Koordinering af gravearbejder, ansøgningsprocedure m.v.
• §76: Vilkår for gravetilladelser
o §76, stk. 4 (vejfred): Indtil 2 år efter at vejmyndigheden har udført
vedligeholdelsesarbejde på en offentlig vej, kan vejmyndigheden betinge en
gravetilladelse af, at den, der modtager tilladelsen, dækker ethvert tab, som
påføres vejmyndigheden som følge af gravearbejdet. Dette kræver dog, at
vejmyndigheden senest 6 måneder før igangsættelse af vedligeholdelsesarbejdet
har offentliggjort dette, og at vejmyndigheden har afholdt et møde før
igangsættelsen med graveaktører, der har anmodet herom, med henblik på at
undersøge mulighederne for at koordinere vedligeholdelsesarbejdet med andre
planer vedrørende den pågældende vejstrækning.
Spørgsmål til, hvordan mindre gravearbejder koordineres – hvor er grænsen?
Akutopgravning 10 x 2 meter.
TDC melder ind til teleindustrien, når de graver over 200 meter. Derved har andre selskaber
mulighed for at gå med.
Henvisning til § 79, stk. 1-2: I forbindelse med en vejmyndigheds arbejder efter § 77, der
iværksættes af vejmyndighedens inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan
varetage, skal vejmyndigheden tage hensyn til ledninger i eller over vejarealet.
3. Beskrivelse af model/proces for koordinering af anlægsaktiviteterne
Brønderslev Kommune har søgt inspiration hos andre nordjyske kommuner.
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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

Brønderslev Kommune afholder en gang årligt et koordineringsmøde med ledningsejere, som
dækker hele kommunen. Referatet bliver tilgængeligt for andre ledningsejere i kommunen på
kommunens hjemmeside.
På kommunens hjemmeside vil der komme et skema, hvor ledningsejerne kan udfylde
informationer om planlagte gravearbejder. De indsendte skemaer vil blive samlet til en rapport
af Brønderslev Kommune, som også vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside.
På mødet var der enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt, at prioriteringen af
anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet sker så tidligt som muligt, så ledningsejerne har
mulighed for at tage højde for det i deres prioritering.
4. Kommunens kommende vej- og byggeprojekter
Kommende udstykninger:
- Ådalen Nord: omfartsvejen og 1. etape. Spørgsmål til om der er en fast plan for
udbygningen i Ådalen eller om det handler efterspørgsel.
- Brønderslev Syd: Skitseniveau. Tilslutning til omfartsvej.
- Erhvervsparken i Brønderslev: Solpanelanlæg – Brønderslev Forsyning. Ny vej har
vejskel ved foden af volden. Færdig omkring sommerferien 2016.
- Skelbakken i Hjallerup: Privat byggemodning, 47 parcelhusgrunde, 20 er solgt
- Hjallerup Øst: Færdiggørelse af stamvejen ud til Hjallerupvej ligger 20-25 år frem i tiden.
Udstykningerne sker etapevis – de skal være med til at finansiere vejen, forsøger at
forbinde Skelbakken og Østermarken. Evt. adgang til Hjallerupvej.
- Tennisskoven 4. etape: 6-7 grunde tilbage i udstykningen. Boligvej skal etableres og jord
skal erhverves.
- Højmarksvej i Thise: Her og nu. 100 meter vej og 6 grunde. Udbud om ganske kort tid.
- Ø. Brønderslev syd: på sigt skal udbygningen ske i syd, 50-60 boliger.
Vejprojekter:
- Byrumsprojekt Slotsgade: 2018, superstoppested til kollektiv trafik. Ændringer i
gadeinventar.
5. Gennemgang af de større forsyningsselskabers anlægsprojekter
Brønderslev Forsyning
Vand:
• Plan under udarbejdelse, arbejder pt. i Nørregade, efterfølgende Islands Alle,
kommende arbejder plejer at følge spildevand.
Varme:
• Plan under udarbejdelse, pt. Nørregade, efterfølgende Islands Alle, større brud på
Kornumgårdsvej (285 meter) vestlige fortov, midt i april er de næste 5 år fastlagt
Spildevand:
• Byggemodninger: Ikana i Hjallerup (Skelbakken), Søndergade i Hjallerup (10 boliger),
planer om 6-8 grunde omkring Hegely i Hjallerup, Drachmanngade i Brønderslev (5-6
grunde), Jyllandsgade i Brønderslev (omkring 20 grunde).
• Sidste etape i Flauenskjold, Ingeborg Skeels Vej, 2 årigt projekt. Flauenskjold færdig.
Asaa er færdig om 2 år.
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•

2017: afholder ledningsejer møder i forbindelse med gravprojekter, indsender
projektoverslag, forventer at Klokkerholm opstartes efterfølgende (5 år)

Nordenergi
Børsgade i Dronninglund: pizzeria fra ABC-stien og til Børsgade
Syd for Brønderslev, Nejst, ud over marker
Nyfors/Bredbånd Nord
Ådalen: transformatorstation skal flyttes ind i området, fiberrør langs omfartsvejen, muligt at der
skal skiftes kabel på sygehusets område.
Kort over områder i Brønderslev – vil gerne med i de røde områder
Gadelys: midlerne kommer til at gå til udskiftning af LED-armaturer de næste par år, før der kan
laves investeringer.
TDC:
Tager det fra sag til sag, transport fiber skal snart skiftes (binder hele landet sammen), master
er fiber forsynet, udbygning af master (1 mio. kr.)
YouSee – alle skabe skal udskiftes, gravet lidt fiber ned, 2 år (færdigt i 2017)
HMN naturgas
Tager det fra sag til sag, ingen renoveringsprojekter, biogas-projekter, større virksomheder
6. Gennemgang af kommunens håndtering af ansøgninger om opgravningstilladelser
Vej og Park behandler ansøgningerne. Link til ansøgningsskema:
http://www.bronderslev.dk/Erhverv/GrundeByggeriOgVeje/Gravetilladelse.aspx
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