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Bilag 2: Tegningsmateriale eksisterende bro
Bilag 3: Tegningsmateriale eksisterende kajkonstruktioner
Bilag 4: Referat af ledningsejermøde afholdt 28.10.2019
Bilag 5: Oplægning til overslag for udførelse af geotekniske og

orienterende miljøtekniske undersøgelser
Kopi til : -

1. Projektforslag
1.1. Omfang

Nærværende notat omfatter en nærmere beskrivelse af de overordnede tekniske
principløsninger, behov for forundersøgelser samt anlægsøkonomi og
tidsplan/udførelseslogistik.

Det aktuelle projekt er en del af ”Den Blå Kant” i det følgende blot forkortet til
”DBK”.

Området opdelt I følgende:

1. Krydset og promenaden

2. Bryggen

3. Vej og Bro (Frederiksbroen)

4. Ankomstpladsen

5. Udrustningskajen

- Område A: Areal ud for ”Rundbuehallen”

- Område B: Resterende del af kaj mod vest
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Figur 1. Afgrænsning af områder

Der henvises i øvrigt til A3-mappe for projektforslag med tilhørende
tegningsmateriale.

1.2. Grundlag
Dispositionsforslag af 11.06.2019

Tegninger af eksisterende bro modtaget 23.10.2019 – Bilag 2

Tegninger af eksisterende kajkonstruktion modtaget 13.11.2019 – Bilag 3

Referat af ledningsejermøde afholdt 28.10.2019 - Bilag 4

1.3. Generelle forudsætninger
Istandsættelse af historisk port er ikke indeholdt.

Færge: Eksisterende færgeleje bibeholdes uændret.

Der skal ikke afholdes arrangementer eller lignende i anlægsperioden som
betyder behov for ekstraordinære interimsforanstaltninger.

Omplacering af eksisterende parkeringspladser er ikke omfattet af nærværende
notat.

1.3.1. Fremmede ledninger
Der henvises til bilag 4.
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Nødvendige ledningsomlægninger er omfattet af vejlovens § 106
(”Gæsteprincippet”)

1.3.2. Arkæologi
Der skal ikke udføres Arkæologiske undersøgelser i området.

1.3.3. Bryggen
Det forudsættes, at der ikke opstår konflikter mellem eventuelle tidligere kaj-
/brokonstruktioner der ikke er fjernet og nyanlæg. Af ældre tegningsmateriale
fremgår det, at der på begge sider af nuværende bro kan være risiko for at der er
tilbageværende eksisterende konstruktioner som kan være i vejen.

Bryggen udformes, jf. dispositionsforslaget som en trækonstruktion, der tilpasses
det maritime havnemiljø med robuste og holdbare materialer. Bryggen kobles på
sydsiden af Frederiksbroen samt på eksisterende kajforkanter med en
udstrækning som angivet i nedenstående figur.

Figur 2. Bryggen udgør der orangegule område i figuren.

Underbygningen på Bryggen udføres med pæle i hårdt træ, f.eks. azobépæle 0,3
x 0,3 m. Det vurderes, at det er nødvendigt med 3 pælerækker i hver
understøtningslinje. Understøtningslinjerne ved broen er defineret ved
Frederiksbroens understøtningslinjer for derved at opretholde mulighed for fortsat
gennemsejling for kajakroere samt mindre både og joller. Da Frederiksbroens
mellemunderstøtninger er pælefunderet med skråpæle, hvis længde er ukendt, er
det nødvendigt at sideforskyde Bryggens understøtningslinjer omkring 1 m. Det
vurderes mest hensigtsmæssig at sideforskyde ud mod sidefagene, hvilket dog
giver en væsentlig forøgelse af spændvidden for Bryggens overbygning.

Hvor Bryggen udbygges på eksisterende kajkonstruktioner kan
understøtningslinjerne placeres frit, idet de opragende pæleender på fronten
muligvis skal ses i sammenhæng med de nuværende granitpullerter og indordnes
herefter. Dette må afklares i den efterfølgende fase. Pæleunderbygningen krydses
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af med hårdttræsplanker i de enkelte pælerækker, mens stabiliteten i langsgående
retning varetages af overbygningen.

Synlige dele af overbygningen udføres i hårdttræsplanker med en
minimumstykkelse på 3’’. Disse understøttes af langsgående HEB-profiler, der
ligger af på tværgående dobbelt UNP-profiler. UNP-profilerne fastgøres på hver
side af pælene. Ovenpå HEB-profilerne (mellem HEB-profiler og dækplankerne)
udlægges tagpap. Med de fastsatte koter for overside trædæk må
konstruktionshøjden maksimalt være 0,47 m, hvorved Bryggen ikke reducere
gennemsejlingshøjden i forhold til Frederiksbroen.

Ind mod Frederiksbroen etableres et trappeelement. Trappen udføres i et
stålskelet, der understøttes på de langsgående HEB-profiler og beklædes med
hårdttræsplanker.

På arealer hvor trædækket etableres på land forudsættes det udført ved støbning
af en 0,15 m armeret betonbundplade på jord hvorpå der udlægges HEB-profiler til
understøtning af trædækket. Der skal etableres drænmuligheder på overside
betonplade og således at stålprofilerne ikke begrænser afvandingen. Overside
betonbundplade skal kunne renses.

På nedenstående tværsnit (figur 3) er løsningen skitseret. Det samlede
Bryggeareal er fastsat til 717 m2.

Figur 3. Tværsnit i Bryggen over vand

1.3.4. Ombygning af Frederiksbroen
Frederiksbroens sydlige side ombygges ved betonpåstøbning af fortovsudvidelse
pr. ca. 1,35 m. Eksisterende rækværk demonteres og fliser over rørkanal optages
og bortskaffes.

Betonkant mellem kørebane og fortov samt overside yderste hovedbjælke
behugges i dybde af min. 100 mm for at gøre plads til ny overbeton. Videre
afproppes eksisterende broafløb.

Der fastgøres forskalling i rørkanalen hvorefter der udstøbes ny armeret
betonbelægning i hele fortovsbredden på ca. 2,7 m. Den nye overbeton fastgøres
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til eksisterende brodæk ved iboring af strittere. For at etablere ny kontrabanket
langs fortovskant (ud mod kørebanen), fræses ca. 0,05 m beton i en bredde på
0,5 m og der udstøbes ny kontrabanket i beton. Der etableres slutteligt nye afløb i
dybdepunkter ved gennemboring af brodæk.

Broens nordlige side ombygges ved at reducere i den eksisterende fortovsbredde.
Indledningsvist skæres et langsgående snit 1,8 m fra nuværende fortovskant.
Betonbelægningen opbrydes herefter i variable tykkelser, svarende til at der kan
etableres et fald på betonoversiden. Det påtænkes at udføre ny dybderende 0,5 m
fra ny fortovskant og bevare eksisterende dybderende 2,4 m fra fortovskanten. Det
påtænkes, at etablere langsgående drænkanal i kunststofbeton i dybderenden og
ombygge de eksisterende afløb til dryprør. I den nye dybderende 0,5 m fra
fortovskant etableres nye afløb som i modsatte side af broen.

Opbrudt brodæk forudsættes finfræst og repareret med kunststofmørtel for
etablering af plan overflade. Det fremgår ikke af tegningsmaterialet om
udfyldningsbetonen er armeret, men dette må forventes. Armeringen vurderes dog
ikke at have statisk indvirkning på broens bæreevne og kan derfor fjernes.

Ovenpå brodækket udlægges slidlagsbelægning i variabel tykkelse og centerlinje
vej sideflyttes ca. 1,55 m. Hvor asfaltbelægningen grænser op mod fortovskanter
udføres traditionelle bitumenfuger. Der er i forhold til den ønskede kotesætning af
området ikke mulighed for at hæve asfaltbelægning, hvorved det heller ikke er
muligt at etablere en traditionel brobelægning (drænasfalt, bærelag, slidlag).
Holdbarheden vurderes derfor at være mindre og der skal fokuseres på at vælge
en slidlagsbelægning der er drænende.

Brodækket er i dag udført uden egentlig fugtisolering, idet overbetonen fra 1987
betragtes som ”fugtisolering”. Dette forhold skal nærmere belyses i den
efterfølgende fase ved udtagning af cloridprøver i overbetonen og det skal
besluttes om der skal etableres en egentlig fugtmembran på kørebanearealet eller
dele af overbetonen skal fræses bort og erstattes af ny overbeton.

Det nuværende rækværk skæres bort og erstattes af et ny rækværk, der fastgøres
ved de nuværende konsoller.

Broen er i dag udført uden egentlig dilatationsmulighed ved broenderne. Der
forudsættes ikke ændret på dette ved ombygning af broen. Der asfalteres/støbes
blot hen over broenderne. Hvor der støbes vurderes betonpladen at kunne udligne
evt. bevægelser, mens der i asfaltbelægningen vil kunne opstå en tværgående
revne, der efterfølgende må opfræses og udsættes med bitumen.

På nedenstående tværsnit (Figur 4) er løsningen skitseret. Broen har en samlet
bredde på 11,64 m, kørebanen bliver i ombygget tilstand ca. 6,50 m og de to
fortovsarealer hhv. 2,44 og 2,70 m.

Figur 4. Tværsnit ombygget Frederiksbro. Brygge mod syd er ikke vist i tværsnittet.
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1.3.5. Ankomstpladsen
På Ankomstpladsen etableres en betonbelægning med indstøbte stålprofiler. Der
er i projektforslaget arbejdet med en traditionel belægningsopbygning bestående
af:

- Armeret beton, t = 0,2 m, med indstøbte stålprofiler (T-profiler i ubehandlet
stål)

- Plastfolie
- Renselagsbeton
- 250 mm stabilt grus

I den efterfølgende fase skal det undersøges om den armerede betonplade kan
udføres i fiberarmeret beton uden at dette fører til forøget revnedannelse. Der er i
projektforslaget forudsat en kraftig armeringsgrad, hvorved det er muligt at
minimere revnedannelsen.

Overflade af beton kostes eller bearbejdes på anden vis til sikring af
skridsikkerhed.

1.3.6. Udrustningskajen
Eksisterende kajkonstruktion kræver ikke udbedring – er forsynet med ny hammer
og fenderværk 2018.

Der forudsættes maximalt afrømmet for regulering af grusbærelag 0-10 cm samt
ny asfaltbelægning = 10 cm. Der forudsættes, at dette ikke giver konflikt med
eksisterende kajkonstruktioner.

Der forventes ikke udført bæreevneforbedrende foranstaltninger på denne del af
strækningen.

Eksisterende strømudtagning, og fortøjningsanordninger bibeholdes.

Aktivitetsarealer
Afleveres med kantbegrænsninger af corténstål.

Ved Kammerateriet genindbygges eksisterende strandsand.

For de to midterste felter (nr. 2 og 3) afleveres arealer med grus.

Den yderste (nr. 4) afleveres med alm. rullegræs.

For areal nr.1-3 opstilles skab med gøglerstik til brug som strømforsyning ved
midlertidige arrangementer. Skabe vil være forsynet med bimåler.

1.4. Øvrige forudsætninger

1.4.1. Rydning og opbrydning
Omfatter:

o Rydning af eksisterende belægninger.

o Rydning af eksisterende fenderværk på bro ud for ny trækonstruktion.
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o Eksisterende granitpullerter (for genanvendelse).

o Rydning af eksisterende brorækværk.

o Rydning eksisterende skaterbane.

o Rydning eksisterende jollehavn.

o Rydning af ikke synlige konstruktionselementer som ikke længere
anvendes.

o Rydning af eksisterende inventar/beplantning i øvrigt.

Eksisterende toiletbygning inkl. betonstøttemur m.m. fjernes i anden entreprise og
udgifter er ikke indeholdt i nærværende overslag.

1.4.2. Jordarbejder
Omfatter:

Afgravning af øvre eksisterende grusbærelag i det omfang de ikke er egnet for
genanvendelse.

På nuværende stade er indregnet, at der i gennemsnit skal afgraves 20 cm
eksisterende materialer på hele arealet, dog ikke Udrustningskajen hvor der alene
forventes regulering af eksisterende grusbærelag

Efter opbrydning af eksisterende belægning og afrømning af uegnede bærelag
reguleres planum. Eventuelle behov for bæreevneforbedrende foranstaltninger
afklares ved besigtigelse/eventuel pladebelastning/minifaldlodsmålinger af
planum. I anlægsoverslag er afsat 50,- pr. m2 på 50% af arealer omfattet af
Krydset og Promenaden, Vej og Bro og Ankomstpladsen til bæreevneforbedrende
foranstaltninger bestående af enten udskiftning af eksisterende materialer og/eller
indbygning af geonet.

På grund af manglende kendskab til hvorvidt og i hvilket omfang eksisterende jord
er forurenet er estimat forbundet med en del usikkerhed. I overslag er kalkuleret
med at 30% er rent (type 0+1), 50% er lettere forurenet (type 2) og 20% er stærkt
forurenet (type4).

Priser på deponeringsafgifter er indhentet fra prisliste 2019 (Klintholm Losseplads)

Type 0+1: kr. 15,-/t

Type 2 (Olieforurenet jord dokumenteret kategori 2): kr. 75,-/t

Type 4 (Metal, olieforurenet jord uden for kategori): kr. 353,-/t

1.4.3. Afvanding
Generelt:

Afvanding af arealer sker som punktafvanding til nedløbsbrønde enten tilsluttet
eksisterende afløbssystem eller for Udrustningskajens vedkommende suppleret
med afløb til havnen. Der er ikke krav om olieudskiller.

Eksisterende afløbssystem forudsættes at være i en tilstand der ikke kræver
renovering for de ledninger der bibeholdes og anvendes fremadrettet.

Eventuelt behov for renovering af eksisterende tagbrønde eller stik fra ejendomme
er ikke indeholdt i overslag.
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Udrustningskaj
Der etableres 1 stk. afskærende ledning i Udrustningskajens længde med
tilslutning af nedløbsbrønde/linjeafvanding. Der forudsættes placeret 1 stk. ny
nedløbsbrønd med sandfang pr. 300 m2 samt 10 m stikledning.

Langs aktivitetsarealer på Udrustningskajen placeres på sydsiden linjeafvanding
med indbygget længdefald.

1.4.4. Grusbærelag
Der er indregnet 20 cm stabilt grus på alle nye befæstede arealer excl. bro og
Udrustningskajen.

1.4.5. Belægninger
Alle nye belægninger dimensioneres i henhold til trafikklasse T2 (Op til 65 lastbiler
på vejen pr. døgn i begge retninger tilsammen, jf. VD ”Dimensionering af
befæstelser og forstærkningsbelægninger” 2017.

Granit
I gangarealer anvendes nye savede kløvede chaussésten evt. med jetbrændt
overflade.

Eksisterende brosten placeret i adgangsvej ved bro genanvendes på areal foran
færgeleje. Ved underskud leveres nye slidte brosten i matchende farver og
iblandes.

Alle granitbelagte arealer fuges med harpiks baseret fugemateriale svarende til
Lithomex (tung trafik) dels til styrkelse af belægning dels til minimering af
ukrudtsdannelse mellem sten.

Asfalt
Der udlægges belægning svarende til 10 cm inkl. slidlag (AB+GAB1).

Stålkanter
Til adskillelse mellem felter med henholdsvis in-situ beton, brosten og asfalt
anvendes standard ubehandlede stålprofiler f.eks. med 90-100 mm flange.

1.4.6. Inventar
Alt inventar leveres som standard produkter.

Bænke, affaldskurve m.m. fastgøres til underlag til sikres mod hærværk og tyveri.

Inventar sat i depot for genanvendelse genopsættes på udrustningskajen. Udgift
skønnet som én sum.

1.4.7. Belysning
Eksisterende belysning i krydset bibeholdes.

3 stk. master med KBH-armaturer på promenade/broen flyttes til modsatte side.

På Ankomstpladsen leveres og opstilles 3 stk. ny 6 m master hver med 3 LED
spots.

På Udrustningskajen forudsættes belysningsniveau opfyldt via 7 stk. 6-8m master
evt. med dobbeltarmaturer.

Det endelig omfang og behov for belysning afventer gennemførelse af
lysberegning.
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1.4.8. Beplantning
Der anvendes alene skeletjord og ikke plastkassetter i plantehuller for nye træer.
Der er kalkuleret med ca. 50 m2 skeletjord pr. træ til sikring af bedst mulige
vækstbetingelser.

Der indgår ikke planteriste men alene plantestativer omkring træer. Vanding sker
manuelt via vandingsposer.

Plejeperiode for træer: 3 år

1.4.9. Skilte- og afmærkning
Omfang af nødvendige skiltning ikke fastlagt.

1.4.10. Øvrigt
Der er indkalkuleret ø110 mm tomrør ved Ankomstpladsen og Udrustningskajen
som fremtidssikring ved behov for diverse forsyningsledninger fremadrettet.
Specielt i forhold til in-situ støbte overflader vil det være omkostningstungt at
trække forsyninger i fremtiden. Endvidere vil opgravninger efterfølgende give
synlige ”sår” i belægningen.

1.5. Geoteknik og miljø

1.5.1. Geotekniske forundersøgelser
Tilgængelighed i forhold til udførelse af geotekniske boringer for ny
trækonstruktion via flåde udgør en væsentlig udgift. Eventuelle alternativer eller
endelig verifikation af prisen bør udføres.

Det foreslås, at undersøgelser iværksættes hurtigst muligt og inden
hovedprojektering.

Der henvises i øvrigt til bilag 5.

1.5.2. Jordforureningsundersøgelser
Omfatter orienterende miljøscreening til verifikation af forudsætninger.

Screening foreslås udført hurtigst muligt inden hovedprojektering.

Eventuel efterfølgende egentlig jordhåndteringsplan og forkartering/analyser af
jord/fyld, der skal deponeres er ikke indeholdt.

Vælges at bortskaffe jorden uden yderligere undersøgelser end miljøscreening må
forventes en karteringsudgift svarende ca. 45,- pr. ton (prisliste 2019 fra Klintholm
Losseplads).

Der henvises i øvrigt til bilag 5.

1.6. Tidsplan/udførelseslogistik
I forhold til den estimerede udførelsesperiode på 12 måneder bør følgende forhold
bl.a. indgå i den videre planlægning af projektet frem til udbud:

· Anlægsaktiviteter i juli måned kan give begrænsninger i anvendelse og
adgang til aktiviteter og bygninger på Frederiksøen.
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· Kørende adgang herunder brandredning skal opretholdes i hele
anlægsperioden – betyder bl.a. at arbejder på broen skal opdeles i
minimum 2 faser.

· Arbejder på arealer ved færgeleje kan give anledning til ændret drift af
Højestene færgen.

· Visse aktiviteter er vejrafhængige (fugt/kulde) herunder betonarbejder,
fugning af brosten og asfalt.

· Ved ugunstige vejrforhold kan udgifter og tid blive udfordret i forhold til at
færdiggøre arbejder indenfor den estimerede økonomi/anlægsperiode.

· Eventuelle arrangementer på Frederiksøen kan have indvirkning på
arbejdernes fremdrift.

· Eventuelle leveringstider på materialer herunder træ til Bryggen kan have
indvirkning på tidsplan og rækkefølgen af aktiviteter.

· Udførelse og koordinering med diverse ledningsarbejder, jf. bilag 4.

1.7. Økonomisk anlægsoverslag
Overslag er udarbejdet efter princippet for ”successiv kalkulation”

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er de enkelte poster og
løsninger fra Dispositionsforslaget undergået en nærmere bearbejdning med
henblik på at reducere usikkerheder omkring den samlede anlægsøkonomi for
Den Blå Kant.

I notatet er der redegjort for forudsætninger, mængdeopgørelser, usikkerheder
samt områder/bygningsdele, der skal synliggøres for en viderebearbejdning af den
successive kalkulation.

1.7.1. Beregningsmetodik
Der vil altid være usikkerheder, når man skal vurdere anlægsoverslag for større
projekter i de tidlige faser. Dels kan der være en række beslutninger og valg, der
ikke er truffet endnu, og dels er der en naturlig usikkerhed omkring detaljerede
løsninger, mængder, nøgletal mv. Disse usikkerheder kan vurderes ved hjælp af
”successiv kalkulation”.

På baggrund af projektforslaget, besigtigelse og erfaringstal er der udarbejdet
anlægsoverslag efter metodikken for successiv kalkulation.

Ved successiv kalkulation kan usikkerheden sædvanligvis opdeles i tre
hovedgrupper:

1) Den usikkerhed, der kan henføres til tekniske detaljer, mængder, nøgletal,
usikkerhed om konkrete projekterings- og udførelsesprocesser indenfor det
enkelte faglige område mv. Disse håndteres ved, at der for hvert element i
anlægsvurderingen angives tre skøn (minimum, maksimum og mest sandsynlige
værdi) af pris. Dette summeres til et ”fysikestimat”.
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2) Dernæst er der en række generelle usikkerhedsforhold, der vedrører det
samlede projekt. Det kan handle om uafklaret projektgrundlag, naboprojekter og
andre eksterne grænseflader, generelt om teknik og processer, udførelse,
markedssituationen mv. Disse usikkerheder vurderes i nogle hovedgrupper som
faktorer, der skal multipliceres på fysikestimatet. Samlet set betegnes denne
usikkerhed som ”Generelle forhold”.

Generelle forhold er i mangel af bedre viden på nuværende stade sat til 1% af
anlægsarbejder

3) Herudover kan der afsættes udgifter til ”Uforudseelige” ikke identificerede
udgifter, typisk som en procentsats af det fysiske estimat.

Uforudseelige udgifter er i mangel af bedre viden på nuværende stade sat til 15%
af anlægsarbejder.

1.7.2. Resultat
Specielt i forhold til jordforurening samt betonbelægninger afspejles stor
usikkerhed i forhold til estimering af anlægsøkonomi.

I forhold til jordforurening kan usikkerhed alene minimeres efter forudgående
screening/udtagning og analyse af jordprøver.

Anlægsoverslag er excl. rådgiverhonorar, teknisk administration hos Svendborg
Kommune samt forundersøgelser (geoteknik og jordforurening).

Byggepladsdrift – skurby samt skilte- og afmærkning er prissat ud fra et skøn til
5% af øvrige anlægsarbejder.

Vinterforanstaltninger er prissat ud fra et skøn til 1 % af øvrige anlægsarbejder.

Kalkulation viser et samlet resultat på ca. 18,09 mio. kr. med en usikkerhed på ca.
+/- 8%.

Hertil tillægges uforudseelige udgifter, generelle forhold, byggepladsudgifter og
vinterforanstaltninger i alt 22,07 mio. kr.

Måltal er oplyst til kr. 19,2 mio. (dispositionsforslaget)

Alle beløb er angivet i 2019-priser excl. moms

1.8. Drift og vedligeholdelse
Afledt drift indgår ikke i nærværende notat.
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1.9. Reduktionsforslag
Nedenfor ses forslag til eventuelle potentielle reduktioner eller ændringer:

Aktivitet Omfang Mængde Reduktionspotentiale

[kr.]

Betonbelægning
erstattes med asfalt

Udrustningskajen A 940 m2 ca. 1,00 mio.

Ny asfaltbelægning
udgår, men øvrig
projekteret aptering
udføres.

Udrustningskajen B, inkl.
aktivitetspladser 2-4

2.120 m2 ca. 1,22 mio.

Område
udgår/udsættes

Udrustningskajen B, inkl.
aktivitetspladser 2-4

2.120 m2 ca. 2,47 mio.

Opholdsplateau udgår Bryggen 180 m2 ca. 1,20 mio.

1.10. Uafklarede forhold/fokuspunkter
I den videre proces for udarbejdelse af detailprojekt og udbud af anlægsarbejder
bør nedenstående forhold og forudsætninger afklares/verificeres.

Fokuspunkter skal opfattes som poster og forudsætninger, der bør have særligt
opmærksomhed i forhold til at nedbringe usikkerhed og som eventuelt kræver at
alternativer undersøges.

1. Gennemførelse af geotekniske forundersøgelser som beskrevet i bilag 5

2. Gennemførelse af jordforureningsundersøgelser som beskrevet i bilag 5.

3. Gennemførelse af lysberegning for afklaring af belysningsniveau og behov
for master/armaturer inkl. sammenhæng til øvrig bymidte.

4. Udførelsesmetodik for udførelse af in-situ støbt terrændæk – hvorledes
afrettes beton og hvilken/hvordan skal overflade bearbejdes.

5. Korrosion mellem stålprofiler og betonbelægninger – skal stål være
behandlet eller ubehandlet.

6. Omfang af dilatationsfuger og udformning i betonbelægning.

7. Tilstand/behov for fugtisolering på eksisterende brodæk.

8. Skridsikkerhed på trædæk – teknisk løsning.

9. Eksisterende tidligere konstruktioner der kan være i vejen for Bryggen.

10. Eksisterende afløbssystem på kaj m.v.

11. Påvirkning af færgedriften.

12. Leveringstid /udførelsesperioden for træ og beton.

------ooo0ooo------
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     Bilag 2

    Tegninger af eksisterende bro
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  Bilag 3

     Tegninger af eksisterende kaj
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