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Dato: 03.07.2018

Rev. dato:

Milepæl Tid Aktivitet Aktør

Maj 2018 Lokalplan proces igangsættes PBV

Juni 2018 Udarbejdelse af udkast til overordnet tidsplan m. milepæle for ny institution i Støvring Byg-Anlæg

12.06.2018 Udtalelse fra Nordjyllands Historiske Museum Historisk Museum

31.07.2018 Klarmelding til  centerchef vedrørende procesplan, valg af bygherrerådgiver og overordnede udbudsbetingelser Byg-Anlæg

15.08.2018

FBU - Godkendelse af procesplan, valg af bygherrerådgiver og overordnede udbudsbetingelser, samt 

frigivelse og periodeforskydning af midler FBU

22.08.2018

ØK - Godkendelse af procesplan, valg af bygherrerådgiver og overordnede udbudsbetingelser, samt 

frigivelse og periodeforskydning af midler ØK

30.08.2018 BY - Frigivelse og periodeforskydning af midler BY

August 2018 Lokalplan sendes i intern høring PBV

36-40 Totalrådgiver udbud, inkl. udarbejdelse af materiale Byg-Anlæg

26.09.2018 TMU - Godkendelse af forslag til lokalplan TMU

03.10.2018 ØK - Godkendelse af forslag til lokalplan ØK

04.10.2018 Licitation totalrådgiver Byg-Anlæg

11.10.2018 BY - Godkendelse af forslag til lokalplan BY

Oktober Søgegrøfter udføres + Indstilling, inkl. budget for arkæologiske undersøgelser modtages* Slots&Kulturstyrelsen

Uge 44-47 Geotekniske undersøgelser** Byg-Anlæg

12.10.2018 Lokalplan annonceres på hjemmeside og i avis PBV

Uge 42-45 Lokalplan sendes i offentlig høring PBV

05.12.2018 TMU - Endelig godkendelse af lokalplan TMU

12.12.2018 ØK - Godkendelse af lokalplan ØK

20.12.2018 BY - Endelig godkendelse af lokalplan BY

December - Marts Udarbejdelse af myndighedprojekt og hovedprojekt*** Totalrådgiver

UAFKLARET Igangsætning af arkæologiske undersøgelser* Slots&Kulturstyrelsen

Uge 7 Annoncering af offentligt udbud i fagentreprise Totalrådgiver

01.04.2019 Udsendelse af udbudsmateriale i fagentrepise Totalrådgiver

April Myndighedsbehandling Totalrådgiver

29.04.2019 Licitation Totalrådgiver

08.05.2019 FBU - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler Byg-Anlæg

22.05.2019 ØK -  Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler ØK

29.05.2019 BY - Godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af midler FBU

Uge 23 Entrepriseaftaler udfærdiges med entreprenører Direktør

08.07.2019 Igangsætning af byggeri

Entreprenør + 

totalrådgiver

UAFKLARET Arkæologiske undersøgelser er færdiggjorte og jord frigives Slots&Kulturstyrelsen

Juli 2019 Igangsætning af anlægsarbejder i forbindelse med nyt vejforløb PBV

Medio April 2020 Aflevering TE

01.05.2020 Klar til ibrugtagning (aftales med bruger) Brugere

Note: - Tidsplanen er med forbehold for politisk behandling.

- Datoer for politisk behandling i 2019 er ikke endelig fastlagt, anslåede datoer fremgår.

- Det skal forventes, at der sker periodefoskydning af HELE tidsplanen, såfremt emner i tidsplanen tager enten kortere eller 

længere tid.

* Der er kun tale om en formodning, idet Nordjyllands Historiske museum ikke har lavet udtalelsen endnu.

** Det er en forudsætning, at Bane Danmark tillader indlende aktiviteter på grunden og forpagter vil modtage afgrødeerstatning

*** OBS! Opstart projektering kan ikke igangstartes før lokalplan er endelig godkendt, dog kan et lille overlap tillades

til igangsætning af brugerproces mm., som er uafhængig af lokalplanen

Offentlig fagentreprise

Procesplan - Ny institution - ved Klepholm, Støvring


