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Revideret notat efter bemærkninger fra havnens bestyrelse                    Ref.:180702/JJN 

Svar på diverse spørgsmål i mail af 1. oktober 2018 

 

ad1) Difference mellem tilbud fra Kystsikring og JJNs overslag af 11. sept.  

De 3 første poster er stort set ens mkr. 320.000 i JJns notat. 

Men Kystsikring har ikke sten nok med i sit tilbud i forbindelse med opretning af moler etc. som er sat til 

kr. 30.000 samt diverse uforudseelige udgifter, som altid skal medregnes i et modtaget 

entreprenørtilbud.   

 

ad2) Forankring med ramning af borerørspæle gennem gammel stenkonstruktion. 

Dette arbejde er indeholdt i Kystsikrings tilbud. Dette er gjort før og med det rigtige rammegrej kan 

disse nødvendige forankringspæle godt rammes ned i bunden. 

 

ad3) Vægt af transport med tung kørsel. 

Ved at forhøje pierkonstruktionen med 30-40 cm anses den ekstra forhøjelse af terrænet at kunne 

holde, men nærmere redegørelse for dette er ikke foretaget hverken i Kystsikrings tilbud eller mit 

overslag over anlægsudgifterne. Der er kun taget hensyn til uforudseelige udgifter, som anført.  

 

ad4) Forstærkning og forhøjelse af den sydlige stenmole G til E. 

Hertil er regnet med de tilførte sten til ca. kr. 30.000, hvilket er et skøn. 

Hvis projektet bliver til noget skal vi have aftalt hvor højt og hvor mange nye sten, der skal tilføres og 

indarbejdes. 

 

ad 5) Ny lavbro 

Jeg ved ikke hvor lang denne lavbro skal være, men den kan monteres på den nye kaj og med frontpæle 

mod havnebassinet.  Bredden skønnes at være ca.1,0m og udgiften vil være mellem 3-5.000 kr. pr. lbm. 

 

ad. 6) Forhøjelse af terræn på pieren  

Terrænet vil højst blive hævet de nævnte 30-40 cm, og dermed skulle adgang til bådene være passende 

og ødelæggelser ved stort højvande med overskyl minimeres. Den helt optimale løsning vil være noget 

højere terræn, men dette er jo fravalgt, og det er jeg enig i at fravælge. 

 

 

Endelig skal tilføjes at opnås tilskud til projektet fra AP Møller Fonden skal vi have et møde hvor alle 

udestående forhold gennemgås, således at I er helt indforstået med det som bliver udført.  

Der skal dermed en forhandling til med Kystsikring baseret på det modtagne tilbud.  

Det foreslås, at ansøgningen til Fonden sendes af sted snarest muligt, og der efterfølgende tages stilling 

til om der ydes tilskud eller om der skal være supplerende oplysninger til Fonden.   

Min erfaring er at Fonden godt kan tage stilling til det foreliggende materiale. 
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