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Ide og Formål

• Bestyrelsen ønsker input og ideer fra 
havnens indskydere

• Der skal være rum og tid til dialog

• At kunne præsentere konkrete forslag 
og planer for Vallensbæk Havns 
udvikling på kort og lang sigt

• Alle ideer og forslag er meget 
velkomne

• Der skal ikke stemmes eller tages 
beslutninger



Indhold

• Status og detaljer omkring 
kranprojektet

• Dialog om havnens udvikling 
med borgmester Henrik 
Rasmussen og udviklings- og 
Erhvervschef Kristine Klæbel

• Aktuelle emner i åben dialog



Rammerne for kranprojektet er fastsat

• Valgte løsning baseret på 
økonomi og opfyldelse af krav
• Fundament placeret på 

eksisterende betonplade på 
servicekajen

• Mono pælfundering fravalgt pga. 
stor usikkerhed om økonomi og 
etablering grundet hård kalk

• Ingen monteret mastekran –
eksisterende gul kran renoveres og 
forbedres

• For alle elementer er indhentet 
mindst tre priser.

• Det samlede projekt:
• Levering af 30 ton stationær svingkran
• Kranfundament med boring af jordankre
• El-fremføring fra transformer til kran 
• Rådgivning og beregninger
• El-afgift til Ørsted
• Geotekniske undersøgelser

• Projektsum: 2.285.000 kr. ekskl. moms

• Hertil:
• Leasing
• salg af Jones mobilkran med tilbehør
• Renovering af gul kran



Yachtkran fra DK Kraner 

• Dimensioneres for operation i havmiljø til 
minimum 15 års drift (ca 1000 løft/år)

• Kapacitet: 30 tons (4 x 7,5 t elektrisk 
drevne kædetaljer)

• Kranen er enkelt og funktionelt 
konstrueret

• Kvalificeret ”Makers List” og 
servicevenligt design

• Ibrugtagning senest 1. april 2019

• Samlet kranpris: 1.513.000 kr. ekskl. 
moms
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For de teknisk interesserede

• Højde under krogene ca. 10,5 meter.

• Stålkonstruktionen varmgalvaniseres med efterfølgende 
maling 

• Afstand mellem krogene tværskibs er 5,5 meter.

• Afstand mellem krogene langskibs 6,0 meter max og kan 
justeres ind til ca. 2 meter

• Afstand fra de inderste kroge til center søjle er 2,5 meter. 

• Styreskabet føres ned på bagsiden af søjlen så det hænger ca. 
3 meter over niveau

• Hejsehastighederne på Wirehejs er 1,1 på lav hastighed og på 
høj hastighed vil hastigheden være 4,4 m/min

• Hastigheden på løbekattene kan være ca. 3 m/min

• Krøje funktionen er frekvensstyret. Kranen har ingen 
begrænsning på krøje omgange

• Hejs har alle justerbar elektriske højde og dybde stop.

• Løbekattene drives med spindeltræk og stoppes elektrisk i 
enderne. Spidler kan betjenes hver især/enkeltvis.

• Overdækning af wirehejsene er rustfrie skærme som er fast 
monterede på hejsene

• Kranen monteres med vægt system for separat lastvisning af 
hejsene to og to med samtidig fælles lastvisning fordelt på tre 
displays. Vægt systemet har en Nøjagtighedsvisning på under 
1%.

• Der monteres en gummiliste på hver side af hovedarmen for 
beskyttelse af master

• Der forberedes yderst på hovedarmen fastgørelsespunkter 
for en 5 ton mastekran, ligeledes trækkes der kabler i 
udlæggeren så en eftermontering kan udføres lokalt

• Alle elmotorer er IP 55 og styreskabet udføres med IP 66

• Radiostyringen styrer alle hejs, der er på håndsenderen 
mulighed for til og fra valg af alle hejs uafhængig af hinanden. 

• Der placeres 4 stk. led lys fordelt rundt om kranen lige over 
krøjelejet.

• Levering og montering samt aflevering af relevante 
anmeldelser, og tilhørende dokumentation.





Korsør Havn



Pers nye ”førerhus”





Kranfundament

• Fundament udføres på 
eksisterende betonplade, som er 
beregningskontrolleret af NIRAS

• Der bores 4 stk. jordankre til 
kalken

• Fundament vil have en dimension 
på 2,95x3,9x0,7m

• Kranleverandør leverer boltkrans 
og flange til montering af kran

• Samlet pris for fundament, boring 
og armering 367.000 Kr. ekskl. 
moms





4 stk. jordankre boret ca 14 meter nedKl. 05:00 mandag – borearbejdet igang



Fremføring af 
el til servicekaj

• Tilslutning til transformer ved 
indkørsel

• Nedgravning af 4x95 ALU kabel 

• Kabelskab med plads for 2 målere, 
1 for 80 Amp og 1 for 35 amp

• Nedgravning af 5G25 CU kabel fra 
kabelskabe til kran

• Stander med 125 Amp 5 polet CEE 
og tilslutning af kran 

• Tilslutningsafgift til Radius udgør 
ca. 90.000 DKK

• Samlet ca. 256.660,- Kr. ekskl. 
moms

RADIUS Transformer

Ny under el-tavle

Ny Kran



Tidsplan for kranprojektet

• Opstart fundament med boring uge 47

• Støbning af fundament uge 48-50

• Opstart el-arbejde Uge 50

• Produktion af kran   -> uge 9

• Montage af kran uge 10 og 11

• Afprøvning og godkendelse uge 12

• Aflevering og ibrugtagning uge 13

• Forbehold for ændringer



Dialog om 
Vallenbæk havns 

udvikling

Velkommen til: 

• Borgmester Henrik 
Rasmussen og 

• Udviklings- og Erhvervschef 
Kristine Klæbel kommer



15 min pause



Ordet er frit for 
aktuelle emner i 
åben dialog!



Den lange plan – muligt scenarie fra nov. 2017
Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022

Kørsel med Jones kran

Plan og løsning for ny kran

Etablering af ny kran

Indførsel af systemstativer

Overgangsordning egne stativer

Reparation af bro og pæle –
prioriteret indsatser

Udskiftning af redningsstiger

Fornyet generaleftersyn

Langsigtet plan for fornyelse af 
broer og anlæg

Plan for Investering og 
finansiering

Renovering af tunnelrør ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(✓)

(✓)



Prioriterede opgaver de næste 1-3 år (nov. 2017)

Renovering, vedligehold og levetidsforlængelse af 
bådbroer
• *Gennemgang og reparation af brædder, kantlister og 

skrid sikring. (Årligt) OK
• *Gennemgang og montering/fastgørelse af inddækninger 

på pæletoppe. (Årligt)
• *Gennemgang og etablering af nye samlinger.
• Fundament ved landfæste repareres/reetableres.
• Udbedring af bølgeskærm
• *Udbedring af defekt træ og bolte under brodække 

(kryds, hammer osv.)
• *Fjernelse af uønsket bevoksning(Årligt) OK
• Lokale betonreparationer
• Reetablering af stensætning
• Reetablering/sikring af stenkastning
• *Udskiftning af redningsstiger Igang
• Gennemgang af HFI anlæg(Årligt) OK
• Udskiftning af el standere og vandtilslutning (ca. 15-20 

stk. årligt) I gang, men ingen i 2018
• Gennemgang og reparation af spuns/katode beskyttelse. 

Gennemgang og vedligehold af havnens bygninger, 
landområder og havnebassin.
• *Udskiftning af defekt træ.(Årligt)
• Gennemgang og udskiftning af lyskilder til led Igang
• *Malerarbejde(Årligt)
• *Beskæring af træer og øvrig beplantning. (Årligt) OK
• Afretning og tilpasning af landområder 
• Reparation af havnens vejbelægning
• Uddybning ved indsejling og bådbroer 

Elinstallationer på landområderne
• Udskiftning af ældre el tavler Igang
• Udskiftning af sti-belysning (LED) Igang
• Gennemgang af HFI anlæg(årligt) OK

… og en meget stor tak til alle de som har hjulpet ved Ren Havn 
og i forbindelse med oprydning af stativer   ☺

• Opgaver prioriteret med udgangspunkt i generaleftersyn
• * = Opgaver evt. med hjælp af frivillige



Forslag til dialogemner

• Etablering af frivillige brolaug –
opgaver med bl.a. montering af 
redningsstiger, afdækning af 
pæleender med kobberplader

• Bedre/ mere prisdifferentiering af 
havnekontingent og ydelser

• Gennemgang af grejhusene og deres 
anvendelse og vedligeholdelse.
• Hvad skal de bruges til?
• Vedligeholdelse?

• Sanktioner ved manglende betaling,  
udeblivelse fra krantider m.v.

• Oprydning på udvendig mastereol –
hvordan gør man det?

• Forskønnelse af havnen - nu er der 
ryddet op, skal der krukker med 
blomster eller lign. på landarealerne?

• Godkendelse af kontingentsatser

• Fremtidens havn – hvordan skal 
havnen udvikle sig? 
• Hvem har set noget smukt, fedt, en god 

idé i andre havne man har besøgt og 
tænkt ”So ein ding müssen wir auch
haben!”

• Ideer til den ‘store’ renovering af 
broer



Et slag for havnens hjemmeside

Klik her for 
at komme 
til havnens 
Facebook-

side

Menu med 
adgang til alle 
informationerSamme 

adresse
www.vhkb.dk

De nyeste 
nyheder, 

nyhedsbreve 
m.v. 

Tag 
#vallensbækhavn

på Instagram

Send en mail 
hvis der er fejl 
eller mangler 

http://www.vhkb.dk/


TAK FOR I AFTEN
Kom godt og sikkert hjem



• Zöllners video med rørlægning

• https://www.facebook.com/ZollnerAS/videos/1191348917686413/

• Havne rundflyvning

• https://www.facebook.com/Vallensbaekhavn/videos/5785630225761
76/

•

https://www.facebook.com/ZollnerAS/videos/1191348917686413/
https://www.facebook.com/Vallensbaekhavn/videos/578563022576176/











