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Ifølge telefonisk aftale.
Hermed genfremsendelse af høringssvar, som tidl. er fremsendt via høringsportal.
Venlig hilsen
Dorte Udengaard Hansen
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Arealer og Rettigheder, Team 3. parter - EL
+4570220275
3.parter@energinet.dk
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http://www.energinet.dk
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AalborgKommune
Energinet
TonneKjærsvej65
DK-7000Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr.39314878
Dato:
1. december2020

HØRINGSSVAR
FRAENERGINET
ELTRANSMISSION
A/SVEDR.FORSLAG
TIL
"LOKALPLAN
3-1-105ØSTERÅ
TRACÉ,
HJULMAGERVEJ,
KÆRBY"
- AALBORG
KOMMUNE
EnerginetEltransmissionA/Shar modtagetinformation om, at forslagtil ”Lokalplan3-1-105,
Østeråtracé,Hjulmagervej,Kærby”i AalborgKommuneer i høring.
Det fremgår,at lokalplanensformål er atsikre:
arealtil udlægaf trace for Østerå,
mulighedfor ekspropriation,såfremtdet skulleblive nødvendigtfor at sikrearealertil
udlægaf trace for Østerå,
sammenhængpå tværsaf Østeråi form af fremtidigebroforbindelser,
stiforbindelserlangsØsterå,
sammenhængtil det omkringliggendestinet samtrekreativeområder,
sammenhængi beplantningmed de omkringliggenderekreativeområder
Høringsfristener den 11. december2020.
Hvemer EnerginetEltransmission
A/S:
Det kan indledningsvisoplyses,at EnerginetEltransmissionA/Sejer, driver og byggereltransmissionsnetteti Danmarkfor at indpassemere vedvarendeenergiog opretholdeforsyningssikkerhedenog ejer såledeseltransmissionsnettetpå mere end 100 kV.
EnerginetEltransmissionA/Ser et datterselskabi Energinet,som er en selvstændigoffentlig
virksomhedoprettet afKlima-, Energi-ogForsyningsministeren.
Høringssvaretfra EnerginetEltransmissionA/S(herefter kaldet Eltransmission)omhandler
udelukkendeeltransmissionsnettet.
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Til arbejdsbrug/Restricted
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Hensynettil elanlæg:
Det er en statsliginteresse,at kommuneplanlægningen
tager hensyntil nationaleog regionale
anlæg,herunderenergiforsyningsanlæg,
jf. afsnit 4.2 i ”Oversigtover nationaleinteresseri
kommuneplanlægningen”.
Eltransmissiongør i nærværendehøringssvarsåledesopmærksompå voreselanlæg,såden senere arealudnyttelsekan indrettesmed hensyntil elanlæggenes
tilstedeværelse.
Bemærkninger
Det anbefales,at eltransmissionsanlæg
fremgåri lokalplanensbestemmelsersamtvisesi kortmaterialet,da eltransmissionsanlæg
har en betydeligfysiskudbredelse,og der krævespladstil
mobilkranerm.m.,når anlæggeneskaltilsesog vedligeholdes.Samtidiger der af hensyntil forsyningssikkerhed,
anlægssikkerhed
og personsikkerhed
begrænsninger
i arealanvendelsen
omkringanlæggene.
Tekniskbemærkning1 -Eltransmissions
elanlæg:
Eltransmissionejer og driver et elanlægsom perifert berørerplanområdetssydligstedel.
Det drejer sigom et 150 kV jordkabelÅdalen-Håndværkervej
og ikke langt derfra, dog udenfor
planområdet,liggerogsået 150 kV jordkabelHåndværkervej-Mosbæk.
Påvedhæftedekort ’filnavn’ og i nedenståendekortudsnit (Ådalen-Håndværkervej)
fremgår
Eltransmissions
elanlæg.
Kortudsnit(Ådalen-Håndværkervej):
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Kortudsnit,zoometind på den sydligstedel af planområdet:

Tekniskbemærkning2 –Servitut:
Eltransmissions
elanlæger sikret ved uopsigeligtinglyst rådighedsservitut.Det betyderbl.a.,at
der ikke må iværksættesnoget i servitutarealet,der kan væretil hinder for adgangentil kabelanlæggeteller til genefor eftersyn,reparationeller vedligeholdelse.
Sevedhæftedeservitut.
Om der planlæggesbeplantningsområder,
cykelsti,stier, terrænregulering,regnvandsbassiner
el.lign.skaldet understreges,at der langsvoreselanlæger tinglyst servitut.Det betyderbl.a.,
at der indenfor en givenafstandtil jordkabelanlæggetikke uden meddeltdispensationkan
etableresanlægaf nogenart. Servitutarealetadministreresmegetrestriktivt, hvormeddispensationikke automatiskkan forventesmeddelt.
BEMÆRK,
at tilstandsændringeri servitutarealetikke må ske,uden at Eltransmissionforinden
har meddeltlodsejerdispensationfra den tinglysteservitut.
Veden konkret dispensationsansøgning
bedesEltransmissionkontaktespå mailadresse:3.parter@energinet.dk.
Tekniskbemærkning3 -Tekniskeanlægi kommunen:
Elanlæghar en lovmæssigbeskyttelsei Elsikkerhedslovens
’Bekendtgørelse
om sikkerhedfor
udførelseaf elektriskeanlæg’(BEKnr. 1114 af den 18.08.2016),§ 20 som regulererelektriske
anlægog andreobjektersnærhedtil hinanden(lysmaster):”Elektriskeanlægog andreobjekter
må ikkeanbringesså nær hinanden,at der dervedkan opståfare.
Stk.2. Vedanbringelseaf andreobjekteri nærhedenaf beståendeelektriskeanlægskaleventuelleafstandskravtil det elektriskeanlægoverholdes.
Stk.3. Det elektriskeanlægeller objekt,der anlæggessidst,skalplaceresunderhensyntagentil
det alleredeplacerede”
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Tekniskbemærkning4 - Beplantning:
I servitutarealetfor jordkablertillader vi ikke beplantningmed dybdegåenderødder over vores
jordkabelanlæg,idet rødder kan beskadigejordkablernebådeved gennemboringeller ved, at
røddernerykker jordkablernei stykker,hvistræer vælter i storm. Eltransmission
kan om ønsket
udlevereen liste over planter med ikke-dybdegående
rødder.
Øvrigeoplysninger
Arbejdsinstruktionog respektafstand:
Omkringjordkabelanlæger der fastlagten respektafstandfor at givebetryggendesikkerhed
ved arbejdei nærhedenaf elforsyningsanlæg
eller ved uheld og ulykker.Indenforrespektafstanden,er der restriktionerefter ’Bekendtgørelse
om sikkerhedfor udførelseaf ikke-elektrisk
arbejdei nærhedenaf elektriskeanlæg’,BEKnr. 1112 af den 18/08/2016.
Der skalderfor indhentesen arbejdsinstruktion,når der arbejdesnærmereend 1 meter fra
kabler.
Det betyder,at den enkelteentreprenør,som arbejderi nærhedenaf voreselanlægdelsskal
søgearbejdsinstruktionhos Eltransmissionpå mail; arbejde-naer-el@energinet.dk
og dels returnere arbejdsinstruktioneni underskrevetstandinden arbejdetpåbegyndes.
Læsogsåden vedhæftedefolder om arbejdsforholdnær strømførendeledninger”Paspå ledningerneog livet”
Kort og filer:
Til orienteringhar Eltransmissionen WMS/WFS-løsning,
som giver adgangtil det overordnede
EL-transmissionsnet.
Tjenestenvisermidte af ledningstracéersamt en i alt 200 m bred opmærksomhedszone
symmetriskomkringtracémidte.
Dataer altid ajourførteog tilgængeligevia ”geodata-info.dk”.Bemærkat mere detaljerede
data skalrekvirerestil brug for detailprojektering.Kontakt3.parter@energinet.dk.
LER:
Entreprenørenhar pligt til at forespørgei LER-registeret
(ledningsejerregisteret)
inden der graves,i jorden.
Bemærkat det udelukkendeer jordkabler,der kan registreresi LER.Eltransmissions
luftledninger er såledesikke repræsentereti LER.
Vi imødeserkvitteringfor modtagelsenaf nærværendehøringssvar.
Kontaktgerneundertegnedeved spørgsmål.
Oplysvenligstsagsnummer20/07947.
Bilag:
Kort (Ådalen_Håndværkervej)
Servitutudstedt 2011
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Folderen”Paspå ledningerneog livet”

Venlighilsen

Dorte UdengaardHansen
Sagsbehandler
–Team 3. parter - El
Arealerog Rettigheder
3.parter@energinet.dk
+4570220275
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PAS PÅ

LEDNINGERNE
OG LIVET
Arbejde i nærheden af strømførende kabler 		
og luftledninger kan koste liv
Vær opmærksom og kend respektafstandene
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OPMÆRKSOMHED
Vær opmærksom
Der skal kun ét øjebliks uopmærksomhed til for at bringe dig selv og
andre i fare, hvis du kommer for tæt på en luftledning eller rammer et
kabel. Følg instrukserne i denne folder, så passer du godt på dit eget
og dine kollegers liv.
Når du udfører arbejde nær kabler eller luftledninger, skal du:
Betragte alle kabler/luftledninger som spændingsførende, med
mindre netselskabet har erklæret dem spændingsløse
Overholde respektafstandene
Følge arbejdsinstrukser fra det lokale netselskab
Straks meddele netselskabet om enhver skade, uheld og ulykke

Kend respektafstandene
Du kan trygt arbejde i nærheden af kabler og luftledninger, hvis du
overholder respektafstandene. Respektafstandene er fastsat af
Sikkerhedsstyrelsen for at forebygge elulykker.
Arbejde inden for respektafstandene kan være muligt, men kun hvis
det sker i samarbejde med det lokale netselskab.

Folderen er udgivet 2018 af
Sikkerhedsstyrelsen, Energinet og Dansk Energi.
2
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RESPEKTAFSTANDE
Respektafstande for kabler
Over, under og ved siden af kablet: 1 meter
1m

1m
Jordoverflade
Advarselsbånd

Afdækningsmateriale

Kabel

Husk tegninger over kablernes placering i jorden. Støder du på
advarselsbånd eller afdækningsmateriale, er du inden for respektafstanden. Stands gravningen og kontakt netselskabet.
1m

1m

Kabler ligger normalt i en dybde fra 0,35 m til 1,4
m.
Jordoverflade
En terrænændring kan have ændret dybden.
Advarselsbånd

Afdækningsmateriale
Kabel

Advarselsbånd
Afdækningsmateriale
Kabel
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RESPEKTAFSTANDE
Respektafstande for luftledninger

3 meter

OBS: Under arbejdet må personer, værktøj og materialer ikke
komme inden for det grå felt, som er markeret på tegningerne.

Lavspændingsluftledninger
0,4 kV

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Lodret afstand: 1,5 meter
3 meter
Vandret afstand: 3 meter (målt fra jorden)
Ved lavspændingsluftledninger kan du
arbejde over masterne ved at overholde
respektafstanden på 1,5 meter

4

3m

Lavspændingsluftledninger
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6m

6m

RESPEKTAFSTANDE
6m

Højspændingsluftledninger
10 – 40 kV

3m

Lodret afstand: 6 meter
Vandret afstand: 3 meter
(målt fra jorden)

15 m

3m

6m

15 m

15 m
15 m
Højspændingsluftledninger
40 – 400 kV

Lodret afstand 15 meter
Vandret afstand: 3 meter
(målt fra jorden)

3m

3m

LANDBRUGSMASKINER
Respektafstanden gælder ikke for landbrugsmaskiner, hvis
maskinen inklusiv personer på maskinen er max:
• 4 meter ved elektriske lavspændingsanlæg og
• 4,5 meter ved elektriske højspændingsanlæg
Er landbrugsmaskinen højere, skal du overholde respektafstanden eller kontakte netselskabet for at få en arbejdsinstruks.
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ULYKKEN
Hvis ulykken er sket
Bliv siddende i køretøjet!
Er dit køretøj i kontakt med et kabel eller en luftledning, så bliv siddende, indtil netselskabet har meddelt, at det er sikkert at forlade køretøjet. Hvis du forlader køretøjet, kan du være i livsfare!

Forlad kun køretøjet i nødstilfælde
Hvis køretøjet fx brænder skal du forlade det,
men du skal være opmærksom på følgende:
Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt

Rør IKKE
Rør
køretøjet
IKKE køretøjet
og jorden
ogsamtidigt
jorden samtidigt

6
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ULYKKEN

Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt

Hop ud og land med fødderne samlet
Gå væk fra køretøjet med korte skridt eller
hop med samlede ben eller på ét ben

Hop ud og land med fødderne samlet.

Advar andre

Gå aldrig tilbage til køretøjet
- lige meget hvad du har glemt

Advar andre
Gå væk fra køretøjet med korte skridt eller hop væk med
samlede ben.

Advar andre
Gør andre opmærksomme
på elektrisk fare

!
!

Rør ikke blottede kabler
eller nedfaldne ledninger

10 m

10 m

SØRG FOR,
at alle holder sig
10 m fra !nedrevne
luftledninger eller
kabler

!
Jordkabel
10 m
Jordkabel
10 m
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ENTREPRENØRENS/
LANDMANDENS ANSVAR
Det er altid entreprenørens/landmandens ansvar at planlægge arbejdet
og sikre, at det kan udføres på forsvarlig vis.
Entreprenøren/landmanden skal:
Vurdere om respektafstandene kan overholdes
Søge ledningsoplysninger i www.LER.dk inden ethvert kabelarbejde
Kontakte netselskabet, hvis respektafstandene ikke kan overholdes
Indsende situationsplan til netselskabet ved større komplekst arbejde
Instruere alle, der skal udføre arbejde
Alle, der udfører arbejde i nærheden af elanlæg, skal kende:
Placeringen af luftledninger/kabler
Respektafstandene
Arbejdsinstrukser fra netselskabet
Kontaktoplysninger til netselskabet

FIND DIT NETSELSKAB

Du kan se hvilket netselskab, du arbejder under her:
www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

MERE VIDEN

Sikkerhedsinstrukserne i denne folder overholder gældende lovkrav
i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde
i nærheden af elektriske anlæg (BEK 1112/2017)
Læs mere på www.elsikkerhedsregler.dk
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Aktuelt tinglyst dokument
Dokument:
Dato/løbenummer:

10.11.2011-1003090713

Servitut:

Senest påtegnet:
10.11.2011 08:02:02
Ejendom:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Hattemagervej 26
9000 Aalborg
Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
0001aek
Håndværkervej 10B
9000 Aalborg
Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
0001bp
Håndværkervej 20A
9000 Aalborg
Aalborg Markjorder
0005aap
Over Bækken 4
9000 Aalborg
Aalborg Markjorder
0005tr
Håndværkervej 22
9000 Aalborg
Aalborg Markjorder
0005æg
Håndværkervej 16
9000 Aalborg
Aalborg Markjorder
0005æi

Tekniske anlæg:
El / vand / varme / gas
Servitut tekst:
18.11.2020 12:35:33
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150 kV-jordkabelsystemer

150 kV-jordkabelsystemer
Anmelder: ENV Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring Tlf. 99 24
56 56 Kabel: 150 kv Ådalen-Håndværkervej DEKLARATION

Undertegnede lodsejer: meddeler herved NV Net A/S
(nedenfor betegnet som “Selskabet”), eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra min
/vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på
ejendommene: at anbringe 1 stk. 150 kV-jordkabelsystem
med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet og
kommunikation iht. den udleverede plan, samt til at efterse og
vedligeholde anlægget samt udskifte anlægsdele.
For tilladelsen gælder - at arealet over kablerne uden
forudgående anmeldelse til selskabet må udnyttes til dyrkningen af afgrøder, herunder behandling med normale
markredskaber, - at arealet over kablerne efter
kabelanlæggets etablering eller efter eventuel reparationsarbejde afleveres planeret til normal terrænhøjde, medmindre
andet er aftalt, - at den i anledning af kabelanlæggets
anbringelse og senere uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt
nødvendige fjernelse af træer og buske m.m. foretages ved
selskabets foran-staltning og for dettes regning. Tilladelsen
gives uden forbehold for fremtidige ændringer af hegn og skel.

Endvidere er jeg/vi indforstået med: - at rette mig efter de
begrænsninger i brugen af det deklarationsbelagte areal (2
meter vandret afstand fra kablerne, i alt 4 meter) over
kablerne, som lovgivningen til enhver tid foreskriver, - at
grubning, dræning, udgravning, boringer og lignende inden
for deklarationsarealet skal anmeldes til og godkendes af
selskabet senest 8 dage før påbegyndelse. Elselskabet foretager herefter for egen regning påvisning, eller – om
nødvendigt – frilægning af kabel-anlægget - I
deklarationsarealet må der kun under særlige
omstændigheder og efter indhentet tilla-delse fra selskabet
opføres bygninger, etableres vej eller foretages
terrænændringer. - at der ikke må foretages plantning af
træer eller i øvrigt iværksættes noget, der kan være til hinder
for adgangen til kabelanlægget eller til gene for eftersyn,
reparation eller vedli-geholdelse.
Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne
deklarations bestemmelser er NV Net A/S eller den, til hvem
selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder.
Nærværende deklaration er Selskabet berettiget til at lade
tinglyse som servitutstiftende på ejendommen. Med hensyn til
de på ejendommen hvilende servitutter og hæftelser af
enhver art henvises til tingbogen.

18.11.2020 12:35:33
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Myndighed:
Navn:

Cvr-nr.:
Påtaleberettiget:
Navn:

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
29189420

Cvr-nr.:

NV NET A/S
Ryhavevej 50
8210 Århus V
26232392

Følgende hæftelser
respekteres:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Aalborg Markjorder
0005æg

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

06.08.1973-925396-76
Ejerpantebrev
2.300.000 DKK
Ejendomsselskabet Håndværkervej 22A/S

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Aalborg Markjorder
0005æi

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

28.09.1973-14522-76
Ejerpantebrev
500.000 DKK
Leif Sørensen Ejendomme ApS

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

28.09.1973-14523-76
Ejerpantebrev
500.000 DKK
Leif Sørensen Ejendomme ApS

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

18.09.1978-925401-76
Ejerpantebrev
1.000.000 DKK
Leif Sørensen Ejendomme ApS

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:

30.08.2010-1000971829
Ejerpantebrev
10.000.000 DKK
0%
Rentetilpasning
LEIF SØRENSEN EJENDOMME ApS

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

20.11.1969-925400-76
Ejerpantebrev
1.000.000 DKK
Leif Sørensen Ejendomme ApS
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Følgende servitutter
respekteres:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
0001aek

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

24.04.1897-964258-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

10.10.1962-964259-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

04.08.1964-964260-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

06.10.1966-964262-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

03.03.2004-18666-76
Servitut

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
0001bp

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

15.02.1868-932446-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

24.04.1897-932450-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

01.04.1911-963035-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

10.02.1976-963041-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

22.07.1976-963043-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

22.02.1977-963044-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

13.09.1991-963048-76
Servitut

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Aalborg Markjorder
0005aap

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

12.11.1968-980731-76
Servitut

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Aalborg Markjorder
0005tr
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Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

21.04.1959-980395-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

12.10.1962-980396-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

09.02.1967-980397-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

24.10.1975-980398-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

06.04.1976-980399-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

18.11.1987-980698-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

04.02.2005-13712-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

15.04.2008-23967-76
Servitut

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Aalborg Markjorder
0005æg

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

12.11.1968-980628-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

22.04.1974-980629-76
Servitut

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Aalborg Markjorder
0005æi

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

12.11.1968-980639-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

21.08.1969-980640-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

08.10.1969-980641-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

24.01.1975-980642-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

18.02.1980-980643-76
Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

02.05.1986-980644-76
Servitut

Dato/løbenummer:

17.12.1987-980645-76

18.11.2020 12:35:33
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Dokumenttype:

Servitut

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:

23.11.2007-85050-76
Servitut

Elektronisk akt anmeldelse
information:
Anmelder:

Cvr-nr.:
Kontaktoplysninger:

ENV NET A/S
Ørstedsvej 2
9800 Hjørring
25657497
Anita S. Nielsen,
asn@env.dk

Bilag:
Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

cec88008-4f33-4f96-8007-bcc4b6e49170
Andet.
Deklarationstekst for 150 kV jordkabel N1 1aek

Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

8a20f6cf-a702-4252-9f39-0f2aff5bebbe
Andet.
Deklarationstekst for 150 kV jordkabel N1 1bp

Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

098cf642-d0ab-4f1e-b216-8c5165459c71
Andet.
Deklarationstekst for 150 kV jordkabel N1 5aap 5æg

Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

42c09632-eaf8-4f3a-9c41-ceafbc5bbb22
Andet.
Deklarationstekst for 150 kV jordkabel N1 5tr

Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

c2f21bce-7530-4ad1-b1f8-71344240c66d
Andet.
Deklarationstekst for 150 kV jordkabel N1 5æi

Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

86b012e3-c846-491e-9835-995dba9ba0ed
Andet.
Deklarationsrids for 150 kV jordkabel N1

Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

4a82052b-cce4-4651-b0a9-efd79c5ed17f
Andet.
150 kV jordkabel N1 5æi GML
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Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

2344522b-e50e-46eb-8d51-398366657a9d
Andet.
150 kV jordkabel N1 1bp GML

Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

83f59f6b-47a5-485f-a6b4-5e731f07aab0
Andet.
150 kV jordkabel N1 5aap GML

Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

3f66c6fb-b9d7-4d7b-8969-a18a7f2c01af
Andet.
150 kV jordkabel N1 5æg GML

Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

29580067-f13c-4fd2-a05e-9baaf4792400
Andet.
150 kV jordkabel N1 5tr GML

Bilagsreference:
Bilag referencekode:
Beskrivelse af bilag:

6724fe11-d7a0-459b-a91d-553427b4560f
Andet.
150 kV jordkabel N1 1aek GML

Erklæringer:
Erklæringer iht. planlovens § 15, jf. § 42
Kommunalbestyrelsen godkender ved sin underskrift
tinglysning af servitutten, jfr. planloven § 42.
Betalt tinglysningsafgift:
1.400 DKK

Resultat af tinglysning
Ejendom:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Hattemagervej 26
9000 Aalborg
Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
0001aek

Status:
Tinglyst
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Tinglysningsdato:
10.11.2011 08:02:02
Dokumenttype:
Servitut
Dato/løbenummer:
10.11.2011-1003090713

Ejendom:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Over Bækken 4
9000 Aalborg
Aalborg Markjorder
0005tr

Status:
Tinglyst
Tinglysningsdato:
10.11.2011 08:02:02
Dokumenttype:
Servitut
Dato/løbenummer:
10.11.2011-1003090713

Ejendom:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Håndværkervej 16
9000 Aalborg
Aalborg Markjorder
0005æi

Status:
Tinglyst
Tinglysningsdato:
10.11.2011 08:02:02
18.11.2020 12:35:33
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Dokumenttype:
Servitut
Dato/løbenummer:
10.11.2011-1003090713

Ejendom:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Håndværkervej 10B
9000 Aalborg
Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
0001bp

Status:
Tinglyst
Tinglysningsdato:
10.11.2011 08:02:02
Dokumenttype:
Servitut
Dato/løbenummer:
10.11.2011-1003090713

Ejendom:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Håndværkervej 22
9000 Aalborg
Aalborg Markjorder
0005æg

Status:
Tinglyst
Tinglysningsdato:
10.11.2011 08:02:02
Dokumenttype:
Servitut
18.11.2020 12:35:33
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Dato/løbenummer:
10.11.2011-1003090713

Ejendom:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Håndværkervej 20A
9000 Aalborg
Aalborg Markjorder
0005aap

Status:
Tinglyst
Tinglysningsdato:
10.11.2011 08:02:02
Dokumenttype:
Servitut
Dato/løbenummer:
10.11.2011-1003090713
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
8. december 2020 13:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby
Dato: 08-12-2020 13:29:00
Navn: Dorte Carlsson
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf: 51944748
Email: dorte.carlsson@dk.dlapiper.com
Emne: Høringssvar fra Gabriel Ejendomme A/S
Kategori: Kommentar
Kommentar:
På vegne af Gabriel Ejendomme A/S fremsendes hermed høringssvar til forslag til Lokalplan 3-1-105 .
ID: 1557
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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DLA Piper Denmark
Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V
Tlf. +45 33 34 00 00
Fax +45 33 34 00 01
CVR 35 20 93 52
denmark@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Aalborg Kommune
Plan & Udvikling
By- og Landskabsforvaltningen
Indgivet via Aalborg Kommunes lokalplanportal

Forslag til lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé Hjulmagervej, Kærby – Bemærkninger fra Gabriel Ejendomme A/S
Aalborg Kommune har den 13. november 2020 offentliggjort forslag til Lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej Kærby efter Byrådets godkendelse af
forslaget den 9. november 2020.
På vegne af Gabriel Ejendomme A/S skal jeg hermed komme med bemærkninger
til lokalplanforslaget.

8. december 2020
J.nr.: 347756-shr/DKC

Dorte Kirkeskov Carlsson
Advokat
Dir. tlf. 33 34 02 24
Mail dorte.carlsson@dk.dlapiper.com

Susan Rasmussen
Sekretær
Dir. tlf. 33 34 01 49

Gabriel Ejendomme A/S (Gabriel) ejer ejendommen matr.nr. 504a Aalborg
Bygrunde (matr.nr. 504a), beliggende Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg, hvoraf et
større område er omfattet af lokalplanforslaget.
Det fremgår af lokalplanforslagets ”Baggrund og formål”, at Aalborg Kommune
med lokalplanen ønsker at give mulighed for at ekspropriere arealer til å-forløbet.
Det fremgår tillige, at åbningen af Østerå efter kommunens vurdering bidrager til
at forstærke de rekreative forbindelser for bløde trafikanter i byen, og at forbindelsen vil forstærke sammenhængen til offentlige områder langs strækningen.
I medfør af lokalplanen vil Kommunalbestyrelsen med hjemmel i planlovens §
47 dermed forventeligt ønske at ekspropriere areal fra Gabriel, hvis der ikke indgås en frivillig aftale.
Kommunens planer om åbning af åen, som foreslået, vil således betyde, at Gabriel skal afstå et stort areal, enten fuldstændigt ved overdragelse til kommunen,
eller delvist ved en rådighedsservitut. Begge forhold vil resultere i, at Gabriel
ikke længere kan råde over et stort areal på deres nuværende ejendom.

DLA Piper Denmark
Advokatpartnerselskab (CVRnummer 35 20 93 52) er en del af det
globale advokatfirma DLA Piper, der
opererer via flere særskilte juridiske
enheder. Vores kontorer i Danmark
ligger på Rådhuspladsen 4, 1550
København V, og DOKK1, Hack
Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000
Aarhus C.
På www.dlapiper.com findes en liste
over kontorer og firmaoplysninger
Hovedtelefonnummer i Danmark:
+45 33 34 00 00
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Det er helt overordnet Gabriels holdning, at åbningen af åen og inddragelse af
areal i den forbindelse på matr.nr. 504a er en alvorlig indgriben i Gabriels nuværende ejendomsret.
Gabriel stiller helt overordnet spørgsmålstegn ved, hvorvidt den almene interesse
i åbning af Østerå i et omfang, der nødvendiggør inddragelse af matr.nr. 504a,
går forud for Gabriels ejendomsret.
Ligeledes og i forlængelse heraf stilles der spørgsmålstegn ved, hvorvidt åbningen af Østerå kræver inddragelse af areal på Gabriels ejendom i det hele taget og
i det omfang lokalplanen lægger op til.
Planerne om åbning af Østerå har været lang tid undervejs. Frem til forslagets
godkendelse i november 2020 har der løbende været drøftelser med Aalborg
Kommune og Gabriel vedrørende kommunens planer om åbning af Østerå på Gabriels ejendom.
I kommunens tidligere skitseforslag fra 2015, der blev drøftet med Gabriel, blev
der arbejdet med scenarier, hvor der ikke var behov for, at åen skulle svinge ind
på Gabriels ejendom:

Der har herudover tidligere været fremlagt udkast til lokalplan, hvor et væsentligt
mindre areal på matr.nr. 504a var omfattet af lokalplanen. Med det godkendte
forslag, som nu er i høring, er det et meget større areal på matr.nr. 504a, som
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omfattes af lokalplanen, end tidligere og uden en begrundelse herfor fra kommunens side.
Østerå løber langs skel mellem matr.nr. 504a på den vestlige / nordvestlige side
af åen og matr.nr. 1bp og 1ach på den østlige side.
Det er efter det oplyste og ud fra lokalplanforslagets kortbilag ikke hensigten, at
offentligheden skal færdes på matr.nr. 504a, dvs. på den vestlige og nordvestlige
side af åen. Det fremgår alene heraf, at arealet på den nordlige del af matr.nr.
504a skal anvendes til beplantning, som skal skærme de rekreative områder fra
visuelle påvirkninger af bygnings- og parkeringsområder.
Efter Gabriels vurdering begrunder et ”visuelt indtryk” ikke ekspropriation af Gabriels ejendom i det omfang, der lægges op til.
Samtidig er lokalplanens formål, som også citeret ovenfor at forstærke de rekreative forbindelser, og at forbindelsen vil forstærke sammenhængen til offentlige
områder langs strækningen. Dette formål begrunder ligeledes ikke, at arealet på
den vestlige og nordvestlige side af åen inddrages, når det ikke er planen, at offentligheden skal færdes på dette areal. Åen som en rekreativ forbindelse og med
anlæg af stier langs bredden på den østlige side af åen kan således opfyldes uden
at inddrage Gabriels ejendom.
Det i lokalplanforslaget inddragede areal på matr.nr. 504a er altså ikke nødvendigt for at opnå formålet og slet ikke i det omfang, der nu lægges op til i det
offentliggjorte forslag.
Det er derfor Gabriels overordnede indsigelse til lokalplanforslaget, at åbning af
Østerå skal ske helt uden inddragelse af Gabriels ejendom, som der også oprindeligt var lagt op til. Subsidiært er det Gabriels vurdering, at et langt mindre areal
på matr.nr. 504a vil være tilstrækkeligt til at gennemføre kommunens planer.
Kommunen bedes helt overordnet redegøre for arealbehovet på matr.nr. 504a,
herunder ønskes en begrundelse for udstrækningen af dette nu væsentligt større
areal, som ikke tidligere er vurderet nødvendigt.
Med venlig hilsen
Dorte Kirkeskov Carlsson
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. december 2020 08:43
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby
Dato: 09-12-2020 08:43:00
Navn: Ejerforeningen Parkeringshuset Godsbanen
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: jesper.h@enggaard.dk
Emne: Indsigelse på vegne af Ejerforeningen Parkeringshuset Godsbanen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se vedhæftede fil. Modtaget pr. post
ID: 1558
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
11. december 2020 08:23
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby
Dato: 11-12-2020 08:23:00
Navn: Grundejerforeningen ”Godsbanearealet”
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: lari@SOSUnord.dk
Emne: Høring af lokalplanforslag for Østerå tracé
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Bemærkning til lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé.
Tilkørselsforholdende til Brohuset fra Kielersvej er ikke klart markeret i lokalplanen eksempelvis på kortbilag 2. Det
antages, at lokalplan 3-1-105 ikke ændre på tilkørselsforholdene til Brohuset. Det antages samtidigt, at den endelige
grænsedragning mellem Østerå og Grundejerforeningens vejareal, justeres og tilpasses endeligt, når der foreligger
en byggetilladelse for Brohuset og et godkendt detailprojekt for adgangsvejen.
Tilkørselsforholdende til Brohuset ønskes samtidigt vist på kortbilag 2.

ID: 1560
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
1
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Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
11. december 2020 09:06
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-1-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby
Dato: 11-12-2020 09:06:00
Navn: Banedanmark att. Stine Hansen
Adresse: Skovgaardsgade 1a
Postnr: 8000
By: Århus
Tlf: 41864027
Email: stha@bane.dk
Emne: Vedr. forslag til lokalplan: 3-1-105 - Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Banedanmark har modtaget et forslag til lokalplan: 3-1-105 - Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby og da Banedanmark
er ejer af jernbaneinfrastrukturen og tilhørende arealer, der ligger på og i nærheden af planområdet fremsendes
hermed følgende bemærkninger:
Banedanmark er pt. i en indledende dialog med Aalborg Kommune omkring Østerå-projektet. Her har fokus primært
været på at sikre Banedanmark de nødvendinge adgangveje til arealet, da det er en forudsætning for det videre
forløb. Der er ingen tvivl om der er nogle forhold som skal afklares for at Østerå-projektet kan gennemføres som pt.
skitseret på Banedanmarks arealer.
Med omlægningen af Østerå inddrages et areal som tidligere har været ejet af DSB, hvor Banedanmark har en
tinglyst adgangsvej. Der er afholdt en besigtigelse og senere et møde med Aalborg kommune om Østerå og den
nødvendige omlægning af Banedanmarks adgangsvej og der er i den anledning udarbejdet et forslag til omlægning
af adgangsvejen.
Pt. afventer Banedanmark en opfølgning fra Aalborg Kommunes side på, hvorledes Banedanmarks vejadgang sikres.
Det fremgår af kommunens referat efter møde den 3. september 2020, at inden nedlæggelse af den eksisterende
adgangsvej, vil Kielersvej skulle udbygges, så den opfylder kravene til de omtalte køretøjer. Dette er en del af
projektet for åbning af Østerå.
Et skitseprojekt med det mere præcise forløb af den nødvendige adgangsvej foreslås udarbejdet, inden lokalplanens
vedtagelse. Adgangsvejen vurderes ud fra vores kortgrundlag at ligge tæt ved og måske til dels på en del af det
tracé, som ifølge lokalplanen udlægges til å-forløb.
Banedanmark har ingen indvendinger imod åbningen af Østerås trace som er beskrevet i lokalplanforslaget, men
foreslår, at projektet først realiseres efter Banedanmarks tre store anlægsprojekter ved Aalborg Station de
kommende år i perioden 2022-2025: Sporombygning, elektrificering samt udrulning af Signalprogrammet.
I forbindelse med denne lokalplanshøring har Banedanmark indledende klarlagt de nødvendige krav til
adgangsforhold i forbindelse med de kommende store projekter i Aalborg Hvis Aalborg Kommune ønsker projektet
vedr. Østerå gennemført inden da, må der forudsættes koordination mellem Banedanmark og Aalborg Kommune. I
forbindelse med de kommende anlægsprojekter skal Banedanmark bl.a. anvende et areal syd for det lokalplanlagte
1
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areal til arbejdsplads. Det er således vigtigt for Banedanmark, at arealet er tilgængeligt, og at arbejdet med
fritlæggelse af åløbet ikke hindre til- og frakørsel til arbejdspladsen i denne periode. Det bemærkes i denne
forbindelse, at der i perioder med anlægsarbejder ved Aalborg Station vil være tæt trafik med lastbiler til og fra
området. Her er det særligt vigtigt, at Hjulmagervej kan anvendes, ligesom bløde trafikanter skal gøres særlig
opmærksom på trafikken. Endelig bemærkes det, at indkørsel til bl.a. parkeringsplads ved Kielersvej lukkes af. Der
skal således etableres en alternativ indkørsel til området.”
Banedanmark vil derfor gerne fortsætte dialogen med henblik på at finde konstruktive løsninger i såvel i
projektfaserne og i forhold til at der bliver udarbejdet nogle gode varige løsninger.

Da Østerå-projektet formodentlig vil komme til at påvirke Banedanmarks infrastruktur og evt. de kommende
projekter, vil Østerå-projektet sandsynligvis skulle håndteres som det Banedanmarks betegner som et 3.
partsprojekt (se vedlagte håndbog).
Hvis der er spørgsmål, mv., kan jeg kontaktes på nedenstående telefonnumre og/eller mail.
Med venlig hilsen
Stine Hansen
Arealforvalter, Nordjylland
Banedanmark
Arealer
Skovgaardsgade 1a
8000 Århus
M: 4186 4027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at
du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

ID: 1561
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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5. Indsigelse

1

Kontakt

1.1

Kontakt til Banedanmark.
Al henvendelse i forbindelse med processen for projekter, som har
grænseflader til Banedanmarks infrastruktur, skal ske til:
Banedanmark, Infrastruktur: arealer@bane.dk
Husk at skrive ”Tredjepartsprojekt” i emnefeltet.

2

Projektscreening

2.1

Følgende spørgsmål skal være 3. partsprojektet bekendt ved henvendelse:
✓

Baggrund for projektet.

✓

Info omkring den ønskede udførselsperiode evt. med alternativer.

✓

Er der indhentet de nødvendige tilladelser?

✓

Er der valgt en rådgiver/entreprenør(er)? (Vær opmærksom på krav om
dokumenteret erfaring med lign. jernbaneprojekter).

✓

Omfang af projektet – geografisk, sikringsteknisk, tidsmæssigt m.m.

Banedanmark Infrastruktur screener projektet. Hvis det påvirker Banedanmarks infrastruktur i en sådan grad, at der er behov for etablering af en
egentlig projektorganisation i Banedanmark, skal der oprettes et tredjepartsprojekt.
Der skal underskrives en aftale – en såkaldt 3. partserklæring - som regulerer betalingsvilkår for Banedanmarks arbejde i forbindelse med 3. partsprojekter. Det er i erklæringen nærmere beskrevet, hvilke omkostninger,
der skal afholdes af 3. parten.
Når tredjepartserklæringen er underskrevet, får projektet tilknyttet en 3.
parts projektkoordinator.

Håndbog for tredjepartsprojekter
Kontakt
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3

3. parts projektkoordinatoren

3.1

3. parts projektkoordinatoren er eneste indgangsvinkel til Banedanmark.
Med 3. parts projektkoordinatoren, som tovholder på vegne af Banedanmark,
indgås der en aftale, som skal regulere projektet ifm. alle dets faser fra start til
slut. 3. parts projektkoordinatoren hjælper projektet med de nødvendige godkendelser for, at projektet kan gennemføres:
-

CSM-risikoledelse

-

Faglig Ledelse

-

Trafikal planlægning

-

TSI

-

Gravetilladelse

Godkendelserne vil blive beskrevet i det efterfølgende.

4

CSM-risikoledelse

4.1

CSM (Common Safety Method) risikoledelse er en fælleseuropæisk metode til at
håndtere de sikkerhedsmæssige risici ved et projekt på eller nær jernbanen.

4.2

Godkendelsesprocessen afhænger bl.a. af projektets kompleksitet, og om
hvorvidt projektet bedømmes at være signifikant hhv. ikke-signifikant.

4.3

CSM-risikoledelse

afsluttes

ved

ikke-signifikante

projekter

med

en

ibrugtagningstilkendegivelse fra Banedanmark og ved signifikante projekter med
en ibrugtagningstilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
4.4

Banedanmark tilknytter en Myndighedskoordinator, som kan vejlede om
processen.

Håndbog for tredjepartsprojekter
3. parts projektkoordinatoren
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5

Faglig Ledelse

5.1

Faglig ledelse er Banedanmarks godkendelse af den tekniske del af projektet i
forhold til Banedanmarks gældende norm- og regelværk.

5.2

Projektets design er afhængigt af, at der kan opnås en godkendelse fra
Banedanmarks tekniske organisation.

5.3

Projektet skal i henhold til Banedanmarks ledelsessystem igennem to faser med
Faglig Ledelse/Godkendelse.

6

Trafikal planlægning

6.1

Såfremt

arbejdet

medfører

indgreb

i

infrastrukturen,

der

kræver

hastighedsnedsættelser, sporspærringer eller kørestrømsafbrydelser, skal der
som udgangspunkt tilknyttes en trafikal projektplanlægger. Dette gøres gennem
3. parts projektkoordinatoren. Bestillinger af sporspærringer kan også ske
på:

https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-afsporspaerringer
6.2

Den trafikale planlægning afgør, hvornår der kan tildeles sporspærringer,
hastighedsnedsættelser og kørestrømsafbrydelser.

6.3

Fristerne

for

indmeldelse

af

sporspærringer,

hastighedsnedsættelser

og

kørestrømsafbrydelser afhænger af sporspærringens kompleksitet og længde.
Spærringer i de togfri intervaller kan bestilles med 3 ugers varsel. Er der trafikale
konsekvenser (dvs. skal ét eller flere tog aflyses eller omlægges), skal
spærringerne varsles i op til 2½ år inden året, hvor arbejdet skal udføres.
Banedanmark vil forbeholde sig ret til i nogle tilfælde at afvise en ansøgning om
en sporspærring, hvis det ikke passer sammen med resten af Banedanmarks
projektportefølje. Banedanmark vil altid være behjælpelig med at finde det bedst
egnede tidspunkt, hvorpå spærringen kan gives.

Håndbog for tredjepartsprojekter
Faglig Ledelse
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7

Spærringsprincipper

7.1

Banedanmark bestræber sig på at overholde nedenstående spærringsprincipper:

•

Der må som udgangspunkt ikke planlægges med totalspærringer
(spærring af alle spor) på godskorridoren (TIB 1, 11 og 26 fra Peberholm
til Padborg).

•

Stationer skal spærres på langs og ikke på tværs.

•

Arbejdet skal forsøges lagt i de togfri intervaller om natten, hvor der
ikke er planlagt tog.

•

Arbejdet skal planlægges, så der kun skal spærres ét spor af gangen på
dobbeltsporede strækninger.

•

Som minimum skal der være mulighed for krydsning på en station
mellem to venstresporskørsler.

7.2

Ved tildeling af sporspærring stiller Banedanmark følgende krav til 3. parts
projektet:

•

Projektets evt. eventuelle stadieplan skal godkendes af Banedanmark.
Planen skal tage udgangspunkt i, at projektet skal forstyrre jernbanedriften så lidt som muligt.

•

Der skal om muligt arbejdes i døgndrift, hvis der arbejdes i en
sporspærring, hvor trafikken bliver forstyrret. Dette beror dog på om der
måtte være myndighedsmæssige forhold, der ikke tillader døgnarbejde.

•

Projektet skal være klar til at stille med en DSM, hvis Banedanmark
stiller krav om det. En sådan vurdering vil tage udgangspunkt i den
konkrete situation og den trafikale påvirkning.

•

Al kommunikation skal gå gennem 3. parts projektkoordinatoren, og alle
aftaler skal foreligge på skrift. Spærringer kan aftales med den trafikale
projektplanlægger, men selve godkendelsen kan kun gives af 3. parts
projektkoordinatoren.

7.3

Aftaler, der er lavet udenom 3. parts projektkoordinatoren eller ikke foreligger
på skrift, er ikke gældende.

Håndbog for tredjepartsprojekter
Spærringsprincipper

7/10

5. Indsigelse

8

Gravetilladelse/Igangsætningstilladelse

8.1

Tilladelsen udstedes af Banedanmark.

8.2

Tilladelsen indeholder vilkår for arbejdets udførelse og afslutning – herunder
aftale om kompetent fagtilsyn.

8.3

Arbejdet kan ikke igangsættes før Banedanmark har modtaget kopi af
tilladelsen med bygherres underskrift.

9

Sikkerhedsregler

9.1

For arbejder i og ved spor i drift skal der udarbejdes jernbanesikkerhedsplaner.

9.2

Banedanmark godkender disse sikkerhedsplaner.

9.3

Det er ikke tilladt at opholde sig på Banedanmarks arealer uden godkendelse.

10

Drift og dokumentation

10.1

Inden gravetilladelse udstedes, skal der som minimum være indgået følgende
aftaler:

•

Drift og vedligeholdelsesaftaler.

•

Overenskomst/anlægsaftaler indgås, inden arbejdet kan igangsættes.

•

As build materiale leveres efter Banedanmarks anvisninger.
Det kan bl.a. være:
-

Indmåling af banen/nye anlægselementer

-

Opdaterede datalister

-

Opdaterede trafikale instrukser (SIN)

Håndbog for tredjepartsprojekter
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11

TSI

11.1

TSI

(Tekniske

Specifikationer

for

Interoperabilitet)

er

fælleseuropæiske

harmoniserede tekniske krav. Kravene skal opfyldes og verificeres af uafhængig
3. part (NoBo).
11.2

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen afgør hvorvidt og hvilke dele af projektet, der
skal leve op til TSI krav.

11.3

Banedanmark tilknytter en Myndighedskoordinator, som kan vejlede om
processen.

12

Økonomi
12.1 Ydelser uden beregning.
Banedanmark leverer som myndighed en række ydelser uden beregning til
grupper eller personer, som har projekter m.v., som støder op til
Banedanmarks infrastruktur. Det drejer sig bl.a. om følgende:

•

Arbejde med ledningsomlægning, ekspropriation, gravetilladelser og
arealforvaltning i øvrigt.

•

Håndtering af generelle forespørgsler herunder indledende afklaring af
muligheder, evt. krav mv.

•

Levering af grunddokumentation i den tilgængelige form.

•

Tildeling af sporspærringer, herunder evt. ekstra behov for trafikstyring
(dog

viderefaktureres

omkostninger

til

trafikal

planlægning

og

rådgivning).
•

Ibrugtagningstilladelser af ændringer i anlæg på baggrund af fremlagt
dokumentation fra den udførende part. Dette forudsætter, at der er tale
om simple projekter, som ikke kræver omfattende forhåndsgranskning
af projektmaterialet.

12.2

Ydelser med beregning.

Når et projekt har så stor en påvirkning af Banedanmarks infrastruktur, at der
er behov for etablering af en egentlig projektorganisation i Banedanmark, vil der
blive opkrævet betaling for de leverede ydelser.

Håndbog for tredjepartsprojekter
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Opgaver, hvor der opkræves betaling er bl.a.:
•

Granskning af projektmateriale inkl. evt. granskningsmøder

•

Projektrelateret SR-ledelse

•

Inspektion af det udførte arbejde vedrører tekniske anlæg

•

Intern projektledelse og kontakt til ekstern part

Undtaget herfra er dog granskning af projekter fra Trafikstyrelsen, som
udføres uden beregning.
Det beror på en konkret vurdering hvilken beregning der vil blive opkrævet.

Håndbog for tredjepartsprojekter

10/10

