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Tiltrængt punktum i sagen om Skovgårdsvej 
 
Efter den opsigtsvækkende spærring af Skovgårdsvej afgjorde Vejdirektoratet, at Vejen 
Kommunes ekspropriation af den 1,4 kilometer lange strækning kan fortsætte og 367 dage 
efter spærringen kører bilisterne igen på Skovgårdsvej mellem Vejen og Askov. Idet 
indehaveren af Ny Endrupholm A/S, som er Vejen Kommunes modpart, har valgt at opgive 
sagen, er der blevet sat et tiltrængt punktum for den historiske strid.  
Kilde: Jydske Vestkysten Vejen, side 4, 27. oktober 2019, af Jørgen Schultz. 
 
 
Sikkerheden på Storstrømsbro halter 
 
Arbejdstilsynet har givet 68 påbud for brud på arbejdsmiljøloven til de ansvarlige 
virksomheder, der er i gang med forarbejdet til den nye Storstrømsbro. Det får nu 
Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, til at indkalde beskæftigelsesminister Peter 
Hummelgaard (S) i samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg. ”Ministeren er nødt til at gribe 
ind. Det er ganske uacceptabelt at bygningsarbejdere skal risikere liv og helbred på store 
byggeprojekter,” siger Christian Juhl.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 15, 25. oktober 2019, af J.C. Borre 
Larsen. 
 
 
Drone overvåger letbanebyggeri 
 
En drone bliver brugt til at overvåge det odenseanske letbanebyggeri. Ifølge planen skal den 
lille drone sendes i luften en gang om måneden, hvor den overvåger det fremadskridende 
projekt. Men det har været en udfordring at få tilladelse til at flyve dronen. ”Det har betydet 



mange møder med Trafikstyrelsen, før vi fik det hele godkendt. Vores arbejde har blandt 
andet dannet præcedens for, hvordan man kan flyve nær sygehusenes helikopterpladser," 
fortæller Christian Wiggers, ejer af DroneFyn, der står for flyvningerne.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 8-9, 24. oktober 2019, af Michael Bager. 
 
 
Guldborgsund Forsyning i gang med de næste to etaper 
  
I oktober gik Guldborgsund Forsyning i gang med de næste to etaper af renoveringsprojektet 
“Mod nye tider”, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter 
indenfor spildevand. Rensningsanlægget i Nykøbing skal totalrenoveres og totalbudgettet er 
på flere hundrede millioner kroner. Anlægsarbejdet forventes at koste over 40 millioner 
kroner. Der er tale om et EU-udbud i hovedentreprise med prækvalifikation og interesserede 
tilbudsgivere kan indtil 17. november anmode om prækvalifikation. Første spadestik forventes 
at finde sted den 6. maj næste år.  
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 7, 19. oktober 2019, af Martin S. Poulsen. 
 
 
Ærø Kommune har fået godkendt bevilling til havneudvidelse 
    
Indenrigsministeriet har for nyligt sagt ja til at låne Ærø Kommune 20 millioner kroner i 2020 
til kommunens bevilling af udvidelsen af Søby Havn. I alt har Ærø Kommune bevilget 44 
millioner kroner til havneudvidelsen. Dog er hele finansieringen ikke på plads, og der skal 
stadig lånes 12 millioner i 2021 og 2022. Efter planen skal udvidelsen af Søby Havn stå færdig i 
2023. Fordi projektet er et rådgiverudbud, skal der to EU-udbud til.  
Kilde: Fyns Amtsavis, 17. oktober, side 10-11, af Martin Ytting Rask. 
 
   
Lodsejere betænkelige ved gasledning 
   
Torsdag var godt 30 lodsejere samlet til et offentligt møde i forbindelse med etablering af 
gastransmissionsledningen Baltic Pipe. Der blev stillet en del spørgsmål til etablering af 
gasledningen, der til næste år vil skære gennem kommunen i et 32 meter bredt bælte. Henrik 
Hansen, der er såkaldt kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, ledede mødet, 
og han sad sammen med resten af ekspropriationskommissionen, som efter mødet var på 
besigtigelse to steder i kommunen, hvor lodsejere kunne møde frem.  
Kilde: Sjællandske - Slagelse, Sorø, Kalundborg, side 4, 11. oktober 2019, af Arne Svendsen. 
 
 



Klimabekymring for banesti 
    
Mandag aften skulle Middelfart Byråd tage stilling til den omdiskuterede 3,8 kilometer lange 
cykelforbindelse mellem Asperup og Brenderup. Men flere politikere udtrykte stor bekymring 
for projektet. Blandt andet Enhedslistens Paw Nielsen. ”Vi fik en indrømmelse, at man ville 
kompensere klimaet. Men hvis der ikke er afsat penge til at kompensere for øget CO2-udslip, 
så kommer vi til at stemme imod. Jeg kan ikke se det klart i teksten,” undrede Paw Nielsen sig 
på mødet.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 14-15, 1. oktober 2019, af Daniel Kofoed. 
 
 
Fast bro uden broklap kræver politisk beslutning 
    
Banedanmark fortæller, at hvis Frederik IXs Bro skal bygges som en fast bro uden klap, så skal 
der være politisk ønske om det på Christiansborg. "En eventuel ændring af projektets 
broløsning til en fast bro vil kræve en politisk beslutning om ændring af anlægsloven. 
Banedanmark er ikke bekendt med, om der foreligger et politisk ønske om dette” siger 
Pernille Palstrøm, der er anlægschef i Banedanmark.  
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 4, 28. september 2019, af plh. 
 
 
Vejen Kommune vinder eksproprieringssag 
 
I et helt år har Skovgårdsvej ved Vejen været spærret på grund af en strid mellem Vejen 
Kommune og svineproducent Martin Lund Madsen. Nu har Vejdirektoratet afgjort, at Vejen 
Kommune har ret til ekspropriationen, der var nødvendig i forbindelse med en udvidelse af 
en jernbanebro i forbindelse med elektrificering af det nærliggende jernbanenet. ”Det har 
været en lang proces, og vi er glade for, at vejen åbnes igen,” siger borgmester i Vejen 
Kommune, til JydskeVestkysten.  
Kilde: Effektivt Landbrug, 24. oktober 2019, side 2-3, af John Ankersen. 
 
 
Med BR18 følger nye lovkrav til kontrol af bygnings- og anlægskonstruktioner 
  
Bygningsreglementet 2018 kræver som noget nyt, at dokumentation for et byggeris bærende 
konstruktioner fra årsskiftet skal omfatte dokumentation for kontrol af udførelse. Helt 
konkret betyder det, at de udførende entreprenører og håndværksvirksomheder selv skal 
planlægge og dokumentere almen kontrol af det udførte og selv står på mål for den. Torben 
Hessing-Olsen, konsulent i Dansk Byggeri, understreger, at det nok vil tage lidt tid at lære at 



kende og efterleve. Han mener, at specielt kravene om uafhængig kontrol vil give 
udfordringer.  
Kilde: Dagensbyggeri.dk, 22. oktober 2019, af hal. 
 
 
Arbejdsforholdene på Storstrømsbroen er livsfarlige 
  
Hele 68 påbud fra Arbejdstilsynet på blot lidt over et år. Så mange påbud har entreprenører 
på Storstrømsbroen fået efter at de ansatte har været i fare for at blive kørt ned af tunge 
byggemaskiner og falde i døden fra ni meters højde. Tre sager har været så alvorlige, at 
arbejdstilsynet har måtte melde de ansvarlige til politiet. Det fremgår af en liste fra 
Arbejdstilsynet, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i.  
Kilde: Fagbladet3f.dk, 19. oktober 2019, af David Rebouh. 
 
 
Overbudgetterede vejprojekter 
  
Siden 2006 er budgetterne på vejbyggerier blevet overpolstrede. I en ny beretning 
konkluderer Rigsrevisionen, at ud af 32 gennemgåede projekter, blev 30 afleveret under 
budgettet, når man inkluderer reserven. Det er en samlet besparelse på 11,6 milliarder 
kroner. Klaus Frandsen (R), mener at overbudgettering er et problem: ”Hvis man 
overbudgetterer for meget, er der andre ting, som ikke kan komme med på finansloven,” 
siger han. Hos Vejdirektoratet afviser man, at man ikke er dygtig nok til at budgettere.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, 17. oktober, side 4-5, af Morten Munk Andersen. 
 
 
Ny fjernbusterminal i København 
  
Et virvar af cyklister, skolebørn på tur til hovedstaden, forvirrede turister med rullekufferter 
på cykelstien og krydsende fodgængere skaber kaos på vejbanen der, hvor en lang række 
fjernbusser hver dag parkerer ved DGi -byen på Ingerslevsgade i København. Derfor får 
fjernbusserne nu ny terminal under Dybbølsbro på Carsten Niebuhrs Gade.  Anlægsarbejdet 
kan starte i 2021, og terminalen kan stå klar i 2022.  
Kilde: Berlingske, side 3, 15. oktober 2019, af Jens Ejsing. 
 


