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29. oktober 2018 

 

Nyhedsbrev oktober 2018 
 

Kære havneindskyder 

 

Her følger et lidt længere nyhedsbrev efter en periode, hvor der har været arbejdet intenst på 

især kranprojektet, som du kan læse mere om i det efterfølgende. Herudover inviteres også 

til dialogmøde, hvor der bl.a. er mulighed for en direkte dialog med borgmester Henrik 

Rasmussen om havnens udvikling. 

 

Her kan du læse referaterne fra havnens seneste tre bestyrelsesmøder. Af hensyn til 

kontraktforhandlingerne og tilbudsindhentningen fra de forskellige entreprenører på 

kranprojektet har bestyrelsen valgt at udskyde offentliggørelse af referaterne, indtil de 

endelige aftaler var på plads. 

 

REMINDER: Husk at få booket tid til at få din båd på land. Sidste krantider vil være den 16. 

november.  

 

 

Havnebestyrelsen inviterer til dialogmøde 20. november 
– KOM OG VÆR MED! 
 

Der afholdes dialogmøde tirsdag den 20. november kl. 18:30 på rådhuset i 

kommunalbestyrelsens gamle sal i kultur- og borgerhuset - kaldet "Havet".. 

 

Hovedemner på dialogmødet vil være: 

- Dialog om havnens udvikling, hvor borgmester Henrik Rasmussen og udviklings- og 

erhvervschef Kristine Klæbel kommer og præsenterer Vallensbæk Kommunes planer og 

inviterer til dialog. 

- Status og detaljer omkring kranprojektet. 

- Aktueller emner i åben dialog.  

 

Vi håber, at der vil være stor opbakning til at deltage i dialogmødet, så vi som bestyrelse får 

de bedste forudsætninger for at arbejde med kommende tiltag.  

 

Dialogmødet er som tidligere åbent for alle indskydere, der ikke er i restance til havnen. 

 

 

Status på kranprojektet 

 

Efter orienteringsmødet den 3. juli, hvor projektgruppen omkring kranen præsenterede en 

status på arbejdet og de planer, der forelå, har projektgruppen arbejdet målrettet med de 

enkelte delentrepriser. Der har været indhentet tilbud – ofte i flere runder og aldrig under tre 

forskellige tilbud - konsulteret rådgivere, leasingselskaber, kranleverandører, entreprenører, 
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el-installatører m.v. Alt sammen for at opnå de bedste priser og sikre en afdækning af alle 

risici, således at det samlede projekt er kendt. 

 

Det arbejde er nu afsluttet, projektgruppen og bestyrelsen kan med tilfredshed konstatere, at 

det samlede projekt kan holdes inden for den fastsatte ramme, som generalforsamlingen 

godkendte tilbage i marts 2018. 

 

Den valgte kranløsning er lig den, som blev vist og præsenteret på orienteringsmødet i juli. 

Kran etableres på et fundament på betonpladen på servicekajen, da det er den klart billigste 

løsning og viste sig muligt, da der i forbindelse med etablering af betonpladen på 

servicekajen i sin tid er taget højde for en meget stor belastning. Hvilket nu er til projektets 

fordel. Se principtegning af løsningen og placeringen her: 

 

 
 

Efter et langt tilbudsforløb med referencebesøg og evaluering af funktionalitet, materialer, 

udførelse og økonomi har en samlet projektgruppe og bestyrelsen valgt DK Cranes/Jydsk 

Ståldesign som leverandør af kranen. 

 

Det samlede projekt er inddelt i følgende underentrepriser (valgt leverandør): 

 Levering af 30 ton stationær svingkran (DK Cranes/Jydsk Ståldesign) 

 Kranfundament med boring af jordankre (Aarsleff) 

 El-fremføring fra transformer til kran  

 Rådgivning og beregninger (Niras) 

 El-afgift til Ørsted 

 Geotekniske undersøgelser (Geo) 

 Salg af Jones mobilkran 

 Leasing (Nykredit Leasing) 

  

Opførelsen af fundamentet vil blive igangsat snarest muligt, efter at alle både er på land, og 

renoveringen af rørbroerne tillader det. Den færdige kran vil være klar til at sætte de første 

både i vandet senest den 1. april 2019. 

 

Yderligere detaljer omkring alle projektets elementer vil blive vist på det kommende 

dialogmøde i november. 
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Vi håber at se jer alle sammen tirsdag den 20. november! 

 

På gensyn 

Bestyrelsen 

Vallensbæk Havn 


