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Venlig hilsen

Tanja Alsen
Administrativ medarbejder
Tlf.: 99887685
Mobil: 41776225
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P Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt!
Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender
sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til
afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.

 
Fra: Peter Henneby <peter@rebildcentret.dk> 
Sendt: 15. oktober 2022 16:41
Til: Postkasse Center Plan Byg og Vej <pbv@rebild.dk>
Cc: Britta Bjerregaard Pørksen <bbpo@rebild.dk>
Emne: Ansøgning om midler til dokumentation af Hængebroen
 
Til Center Plan, Byg og Vej/Udvalget for Teknik og Miljø.
Att Henrik Jørgensen.
 
I forlængelse flere møder henover sommeren med deltagelse af bl.a. kommunaldirektøren søger vi hermed økonomisk støtte til bl.a.
dimensionering, dokumentation og myndighedsansøgning af hængebroen over Lindenborg Å under Hobrovej. Projektet, som også omfatter et større
stisystem med tilhørende formidling og publikumsfaciliteter, realiseres af partnerne: Naturstyrelsen, Nordjyske Museer/ReganVest og
Rebildcentrets Kultur- og Kunstfond. Finansieringen af selve hængebroen, stisystemet mv er på plads bl.a. via midler fra Nordeafonden.
 
Det har imidlertid vist sig langt mere kompliceret at opfylde myndighedernes krav til hængebroen med bl.a. certificerede statikere (ingeniører) til
projektering, bæreevneberegninger, stabilitetsberegninger etc. end forudset. Ligeledes er der kommet krav om byggeansøgning, hvilket i sig selv er
kompliceret, da den skal indsendes via det generelle byggeansøgningssystem Byg og Miljø, og broen, som ikke er nogen normal ”bygning”,  skal
”bygges” på/under et kommunalt vejareal hen over et matrikelskel!
 
Broen udføres i 4 m lange præfabrikerede broelementer af aluminium med skridsikre stålriste som trædeflade; broelementerne hænges op i beton-
tunnelrøret, som fører Lindenborg Å under Hobrovej, der på stedet ligger på ca 10 høj vejdæmning, hvorfor hængebroen bliver ca 80 m lang. Se
vedhæftede arkitekttegning.
 
Udgifter til overstående ”papirarbejde” til et større ingeniørfirma er estimeret til op mod 100.000 kr ex moms - hvilket der hermed søges om.
 
Jeg står gerne til rådighed med flere oplysninger, hvis det ønskes.
 
Med venlig hilsen
Peter Henneby
Rebildcentret blue_7,5

Røde Møllevej 4 
9520 Skørping
98 37 55 00 / 20 81 34 26
www.rebildcentret.dk
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