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1. Trafiksikkerhedsplan for ny byskole ved Arena No rd, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Fra januar 2013 bliver tre skoler i Frederikshavn til én, der opføres ved Arena Nord. 

Det betyder blandt andet, at 

• mange elever og ansatte får en ny – nogle får en længere - skolevej  

• morgentrafik, der tidligere søgte tre forskellige geografiske mål, nu kun 

søger imod ét  

• den øgede trafikbelastning på dele af vejnettet vil blotlægge og tydeliggøre 

eventuelle ”grå” strækninger og kryds  

  

Med det formål at skabe sikre og trygge skoleveje for børnene, har en 

arbejdsgruppe udarbejdet forslag til en Trafiksikkerhedsplan for skolen. Planen, der 

blandt andet danner baggrund for ansøgning til Pulje til mere cykeltrafik 2012, 

foreslår, at der tages flere virkemidler i brug: 

• skolens ledelse og forældrebestyrelsen skal vedtage en Trafikpolitik for 

skolen 

• børn, ansatte og forældre skal tilskyndes til cykel- og gangtransport 

• der skal informeres om og iværksættes kampagner om sikre skoleveje  

• der skal fastlægges "anbefalede skoleveje" og de skal kommunikeres 

• børn, ansatte og forældre skal tilskyndes til det rigtige rutevalg 

• fysiske ændringer og anlægsprojekter på skoleruterne 

  

Forslaget til Trafiksikkerhedsplanen, der er vedlagt som bilag 1, er i 

overensstemmelse med Trafiksikkerhedsudvalgets aktivitetsplan for 2012 og 

forfølger desuden flere at Frederikshavn Kommunes overordnede mål: vi vil være 

Nordjyllands sundeste kommune, vi vil være motionskommune nr. 1 og vi ser gerne 

flere korte bilture i stedet afviklet på cykel. Sunde transport- og motionsvaner 

grundlægges ofte i børne- og ungdomsårene, så det er sund fornuft at fremme 

gang- og cykeltransport til den nye skole. 

  

Arbejdsgruppen har i bilag 2 beregnet overslagspriser på de foreslåede virkemidler. 

Arbejdsgruppen er anmodet om at beregne overslagspriser på alternative forslag 

på to anlægsprojekter:  

• Peter Wessels Vej imellem Koktvedvej og Råholtvej – tiltag nr. 6.1.3 

• Rimmens Allé/Niels Juels Vej – tiltag nr. 6.4.2 

Af bilag 2 fremgår skema, hvor de foreslåede virkemidler er prioriteret og hvor 

virkemidlerne er foreslået samlet i ”pakker”, der udføres over i alt 4 år. 

Virkemidlerne er søgt prioriteret således, at de tiltag, der sikrer flest skoleelever 

udføres først. Anlægges der en anden vurdering – fx trafikafviklingen til og fra 

Arena Nord – vil prioriteringen være en anden.  

Af bilag 2 fremgår også projekteringsudgifter samt afledte driftsudgifter. 

  

Virkemidlerne, der skal sikre at flest mulig går eller cykler til skolen (4.3 og 4.4), bør 

være etableret ved skolens åbning, ligesom sikkerhedsprojekterne på Suensonsvej 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/8263 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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nærmest skolen (6.2.1, 1.etape) bør være etableret.  

Som en del af skolebyggeriet udføres der i øjeblikket anlægsarbejder over de 

tidligere træningsbaner syd for Stadion. Anlægsarbejdet har tæt sammenhæng 

med anlægsprojekt 6.3.2. 

På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at byrådet i år ansøges om en 

tillægsbevilling på 2.200.000 kr til realisering af anlægsprojekterne 6.3.2, 6.2.1, 1. 

etape og virkemidlerne 4.3 og 4.4.  

 
Økonomiske konsekvenser  
At byrådet i år ansøges om en tillægsbevilling på 2.200.000 kr til realisering af 

anlægsprojekterne 6.3.2, 6.2.1, 1. etape og virkemidlerne 4.3 og 4.4. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. Teknisk Udvalg godkender Trafiksikkerhedsplanen  

2. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille ansøgning til 

byrådet om optagelse af rådighedsbeløb på 2.200.000 kr samt frigivelse af 

rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. Beløbet finansieres af de likvide midler  

3. de nødvendige økonomiske midler til projektering, anlæg og drift af de 

foreslåede anlægsprojekter og virkemidler i 2013, 2014 og 2015, i henhold 

til Trafiksikkerhedsplanen og vist i skemaet i bilag 2, indgår i de kommende 

budgetforhandlinger 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. maj 2012  
Fraværende: Bruno Müller 

  

Sagen genoptages, idet udvalget forudsætter, at 

1. Udvalget tilvejebringer de nødvendige anlægsmidler til planens realisering 
2. Planen tilrettes, så det gøres mindre attraktivt for bilister at færdes ved 

skolen, herunder hindring/dæmpning af forældrekørsel og øgede hensyn til 
de bløde trafikanter. 

  

Udvalget finder endvidere at virkemidler, der sikrer og motiverer de bløde 

trafikanter, bør opprioriteres på tværs af kommunens skoler. 

 
Supplerende sagsfremstilling - Teknisk Udvalg 21. a ugust 2012  
På baggrund af udvalgets beslutning på møde den 22. maj 2012, fremlægges som 

bilag 1 et revideret forslag til Trafiksikkerhedsplan for Nordstjerneskolen. Ud over 

udvalgets beslutning den 22. maj er forslaget revideret under indtryk af den 

økonomi, der forventes at være til rådighed samt Vejdirektoratets tilsagn om tilskud 

på 4.467.200 kr fra Pulje til mere cykeltrafik. Tilskuddet svarer til 40 % af de 

samlede udgifter til de projekter, der knyttede sig til den 1. udgave af 

Trafiksikkerhedsplanen. Tilskuddet forudsætter bl.a., at projekterne gennemføres i 

overensstemmelse med ansøgningen, at projekterne er realiseret ved udgangen af 

2014 og at Frederikshavn Kommune inden 1. nov. 2012, har accepteret 

tilskudsvilkårene, herunder bl.a. at den nødvendige egenfinansiering er fremskaffet. 

  

Der skal indledes forhandling med Vejdirektooratet om eventuelle ændringer i den 
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ansøgning, der ligger til grund for tilsagnet. 

  

Det reviderede forslag er ændret på følgende punkter: 

  

4.1 Trafikpolitik  

Skolens ledelse pålægges at igangsætte arbejdet med en Trafikpolitik for skolen, 

når Forældrebestyrelsen har konstitueret sig. 

  

6.0 Anlægsarbejder  

Tre af de projekter, der fremgik af planen, forelagt den 22. maj: 6.2.2 (Hørkærstien, 

ny cykel- og gangsti), 6.2.3 (Toftegårdsvej, hævet flade til sikring af overgangen) og 

6.2.4 (Suderbovej, etablering af krydsningshelle) udgår.  

For at øge hensynet til de bløde trafikanter, der nærmer sig skolen fra syd-vest og 

samtidig gøre det mindre attraktivt for bilister at færdes ved skolen i morgentimerne 

– herunder, at forældre transporterer børn i bil helt frem til skolens hovedindgang, 

foreslås det, som nyt projekt 6.2.2, at Olfert Fischers Vej og Råholtvej i stedet 

trafiksaneres. 

  

Projekt 6.4.2 (Rimmens Allé/Niels Juels Vej, etablering af rundkørsel eller 

signalreguleret kryds) udgår. I stedet opretholdes eksisterende foranstaltning ved 

Rimmens Allé /Niels Juelsvej og på sammen baggrund som ovenfor, foreslås det, 

at der opsættes dynamiske/elektroniske hastighedstavler på Rimmens Allé og Niels 

Juels Vej. 

  

I bilag 2 er: overslagspriser, forventet tilskud fra Cykelpuljen samt forventede 

kommunale nettoudgifter på de virkemidler, der foreslås i Trafiksikkerhedsplanen, 

gengivet. Af skemaet er de foreslåede virkemidler prioriteret og samlet i ”pakker”, 

der udføres over i alt 3 år – fra 2013 til 2015. Virkemidlerne er søgt prioriteret 

således, at de tiltag, der sikrer flest skoleelever, udføres først. Anlægges der en 

anden vurdering – f.eks. trafikafviklingen til og fra Arena Nord – vil prioriteringen 

være en anden.  

  

Virkemidlerne, der skal sikre, at flest mulig går eller cykler til skolen (4.1, 4.3 og 

4.4), bør være etableret ved skolens åbning, ligesom sikkerhedsprojekterne på 

Suensonsvej (6.2.1, 1.og 2. etape) og på Råholtvej/Olfert Fischers Vej (6.2.2) bør 

være etableret.  

Som en del af skolebyggeriet, udføres der i øjeblikket anlægsarbejder over de 

tidligere træningsbaner syd for stadion. Anlægsarbejdet har tæt sammenhæng med 

anlægsprojekt 6.3.2 (opgradering af sti syd for stadion) 

På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at byrådet i år ansøges om en 

tillægsbevilling på 2.3750.000 kr til realisering af ovenstående virkemidler. 

 
Indstilling - Teknisk Udvalg den 21.08.2012  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. Teknisk Udvalg godkender Trafiksikkerhedsplanen  

2. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille ansøgning til 

Byrådet om optagelse af rådighedsbeløb i år på 2.375.000 kr samt 

frigivelse af rådighedsbeløb på 2.375.000 kr. Beløbet finansieres af de 
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likvide midler  

3. de nødvendige økonomiske midler til projektering og anlæg af de 

foreslåede anlægsprojekter og virkemidler i 2013, 2014 og 2015, i henhold 

til Trafiksikkerhedsplanens alternativ 2 og vist i skemaet i bilag 2, indgår i 

de kommende budgetforhandlinger 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Udvalget tiltræder indstillingens pkt. 1, men ikke pkt. 2 og 3. 

  

Udvalget ønsker at gennemføre det fulde projekt (beskrevet som alternativ 2) og 

anbefaler Økonomiudvalget at indstille ansøgning til byrådet om optagelse af et 

rådighedsbeløb i år på 5,5 mio. kr. Beløbet finansieres af likvide midler. 

  

De 5,5 mio. kr. er sumtallet af den skønnede anlægspris på 4,325 mio. kr. tillagt 

merpris på 350.000 kr. på projekt 6.1.2 samt udgifter til projektering og uforudset. 

Afbud: Bruno Müller. 

 
Bilag  

Trafiksikkerhedsplan for Nordstjerneskolen, TU 21. 08. 2012 (dok.nr.86625/12) 

Overslagspriser, forventet tilskud fra Cykelpuljen og kommunale nettoudgifter,TU den 21. 08. 

2012 (dok.nr.86627/12) 
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2. Budgetforslag 2013-16 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicentret har indenfor de udmeldte økonomiske rammer, udarbejdet et 

administrativt oplæg til budget 2013-16. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag 

fra centrerne under Teknisk Udvalg, Direktionens budgetforslag, som udsendes til 

alle medlemmer af byrådet. 

  

Økonomicentret fremsender hermed Teknisk Udvalgs budgetmateriale: 

  

• Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger) 
• Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og 

oversigter, der har til formål at give overblik over budgettets fordeling 
• Takstoversigt 
• Udfordringer til budgettet 

  

Gennemgangen vil blandt andet omfatte: 

  

• Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret. 

• Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede 

budgetoplæg. 

• Gennemgang af centrenes eventuelle udfordringer, heri indbefattede 

tekniske korrektioner. 

Reduktionen på 2 % af servicerammen, besluttet af Økonomiudvalget fredag den 

10. august, er ikke indregnet i rammerne og centrenes bemærkninger. 

Effekten af 2 %-reduktionen vil for Teknisk Udvalgs område være 1.098.000 kr. og 

indgår som bilag i materialet samt forslag til udmøntning heraf. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknisk Udvalgs område indstiller, at administrative 

budgetforslag samt de nye budgetrammer drøftes/indstilles til den videre politiske 

budgetproces 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Administrationen fremlægger besparelsesforslag på førstkommende møde. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Bilag  

budgetbemærkninger b 2013 TU.pdf (dok.nr.86317/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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3. Ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg vedr. budge t 2013-16 

den 6. sept. 2012 

 

Sagsfremstilling  

Der afholdes et ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg vedrørende budgetforslag 

2013-16, torsdag den 6. september 2012 kl. 16.30. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at afholde et 

ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg vedr. budgetforslag 2013-16, torsdag den 6. 

september 2012 kl. 16.30 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 06/1237 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: TU 
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4. Sikring af skolevej, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

 I forbindelse med lukningen af Hedeboskolen, Skagen, har Frederikshavn 

Kommune udarbejdet en folder, der anbefaler den mest sikre skolevej mellem 

”Banke-kvarteret” i den nordvestlige del af Skagen og Skagen Skole. På baggrund 

af en skolevejsanalyse, der blev udarbejdet sidste år, blev skolevejen optimeret ved 

etablering af to krydsningsheller på Buttervej og Skagavej.  

  

Efter at Trafiksikkerhedsudvalget har besigtiget og gennemgået ruten, anbefales 

det, at den dobbeltrettede sti på Østersøvej forlænges, så den går helt op til 

Lillebæltsvej. Ved at følge den dobbeltrettede sti, bliver eleverne automatisk ledt 

hen til signalanlægget i krydset Kattegatvej/Buttervej, som er det mest sikre sted at 

gå over Kattegatvej.   

  

Budgetoverslag på forlængelse af dobbeltrettet sti på Østersøvej (ca. 60 meter): 

  

130.000,- kr. ekskl. moms og arealerhvervelse      

  

Der skal erhverves ca. 60 m2 areal.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at den dobbeltrettede sti 

på Østersøvej forlænges til Lillebæltsvej 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Indstillingen tiltrædes. Finansieres af anlægsbevilling ”Palm City” infrastruktur”. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Bilag  

Skolevej SkagenSkole.pdf (dok.nr.85346/12) 

Sikker skolevej - forlængelse af sti 15.08.2012.pdf (dok.nr.86003/12) 

85894-12_v1_Budgetoverslag, cykelsti Østersøvej.pdf (dok.nr.86027/12) 

Henvendelse fra byrådsmedlem Pia Karlsen _V_ trafiksikker skoleveje.pdf (dok.nr.86228/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6579 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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5. Forespørgsel vedrørende asfaltering af Rugskelle t, 

Strandby 

 

Sagsfremstilling  

Rugengens Vejlaug forespørger med vedlagte brev, om kommunen vil asfaltere 

den kommunale del af Rugskellet i Strandby. 

  

Vejlauget anfører, at grusvejen har været i rigtig dårlig stand i mange år til stor 

gene for beboerne. I vinterhalvåret er vejen meget farlig for børnene at cykle på, da 

den bliver et regulært vaskebræt, og når der er is og sne på, er den decideret farlig 

for cyklister. Om sommeren støver det fra vejen til stor gene for cyklister og 

spadserende. 

  

Teknisk Udvalg behandlede en lignende henvendelse fra Rugengens Vejlaug på 

møde den 19. juni 2002. Udvalget besluttede, at man på det foreliggende grundlag, 

ikke ønsker at imødekomme ansøgningen, men er opmærksom på den 

vedligeholdelsesforpligtigelse, der ligger på den kommunale del af vejen. 

  

Fakta: 

Rugskellet er 467 m lang og de første 90 m fra Nørgårdsvej er asfalteret i 5 m´s 

bredde. Resten af vejen har en grusoverflade med asfaltgranulat. 

Hvis vejen asfalteres vil de årlige driftsudgifter blive mindre i asfaltlagets levetid. 

 
Økonomiske konsekvenser  
En normal asfaltbelægning på Rugskellet, opbygget med bærelag og slidlag, vil 

overslagsmæssigt kunne udføres for ca. 300.000 kr. excl. moms. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til drøftelse og hvis 

denne imødekommes, finansieres udgiften af udvalgets pulje 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Udvalget kan ikke imødekomme det ansøgte på grund af manglende økonomi. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Bilag  

62357-12_v1_Forespørgsel om asfaltering af Rugskellet.pdf (dok.nr.85345/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/605 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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6. Ekstra græsslåning af rabatter og grøfter uden f or byzoner 

 

Sagsfremstilling  

På baggrund af udvalgets ønske er muligheden for øget græsslåning af rabatter og 

grøfter uden for byzoner undersøgt. 

  

Græsslåning uden for byzoner foretages på nuværende tidspunkt på baggrund af 

Udvalgets beslutning på møde den 6. marts 2008, pkt. 7. Uden for byzoner 

foretages der stort set alene græsslåning for, at sikre fri oversigt gennem kurver og 

ved tilsluttede veje samt for, at færdselstavler og vejinventar kan ses af 

trafikanterne. 

  

Formålet med ekstra græsslåning:  

Det er ønskeligt at foretage yderligere græsslåning for, at sikre at rabatter og 

grøfter ikke ”springer i skov” med det til følge at arealerne ikke kan anvendes til 

formålet i henhold til nedenstående. Den øgede vegetation med træer, buske mv. 

vil give meget større udgifter i forbindelse med grøfteoprensning. 

Der er fra borgere fremført, at der er større risiko for påkørsel af dyrevildt, når 

rabatter ikke slåes. 

  

Anbefaling:  

Det anbefales, at der foretages græsslåning på nedenstående ca. 1.225 km 

rabatter uden for byområder, hvori der ca. er 700 km grøfter. 

  

På baggrund af driftsdata fra foretagne græsslåninger skønnes det, at samtlige 

rabatter og grøfter vil kunne slås for en udgift på ca. 1,2 mio. kr. 

Det anbefales, at arbejdet planlægges således, at rabatter og grøfter slås ca. en 

gang hvert 3 år. Det betyder, at udgiften vil være ca. 400.000 kr. / år.  

I år 2012 anbefales det, at den ekstra græsslåning opstartes i tidligere Sæby 

Kommune, hvor det er konstateret, at den største vækst forekommer. Herefter 

fortsættes i tidligere Frederikshavn Kommune og til sidst tidligere Skagen 

Kommune. 

  

Vedligehold af vejens færdselsfrie arealer foretage s som en prioriteret 

indsats for at sikre:  

• at tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne 

• at vegetationen ikke hindrer fri passage  

• at der er fri oversigt gennem kurver og til tilsluttede veje  

• at rabatterne er i en sådan stand, at de om muligt kan benyttes, når 

trafikanter uforvarende forlader kørebanen, til enten at bringe køretøjet til 

standsning eller bringe dette tilbage på kørebanen 

• at vand kan afledes så effektivt, at det ikke frembyder nogen fare for 

trafikanterne, ikke forvolder direkte eller indirekte skade på vejanlægget, og 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/611 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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ikke er til gene eller skade for naboerne til vejen  

• at rabatterne giver bilisterne en god oplevelse gennem en blomstrende 

vejkant med træer og buske at rabatterne kan fungere som refugier og 

korridorer for den vilde flora og fauna  

• at vegetation ikke beskadiger vej- og afvandingskonstruktionen 

  

Græsslåningen planlægges på baggrund af en registre ring af hvor der er:  

• Særlige trafikale forhold  

• Særlige hensyn at tage til flora og fauna  

• Æstetiske, lovmæssige og andre hensyn at tage 

  

På dette grundlag udarbejdes en vedligeholdelsesplan, hvoraf det fremgår, hvornår 

de forskellige arealer slås.  

Planen for slåning af vejkanter samt skille-, midterrabatter og grøfter udarbejdes 

således at arealerne bedst muligt kan opfylde deres funktion. 

Idet forholdene langs vejene varierer, tages der individuelle hensyn til hvilken 

funktion, der er vigtigst på hver enkelt vejstrækning, og der gennemføres en 

tilpasset slåning svarende hertil. 

Det er således nødvendigt, at gennemføre en planlægning af hvor de trafikale 

forhold kræver slåning, hvor hensyn til flora og fauna kræver slåning og hvor 

æstetiske, lovmæssige og andre hensyn kræver slåning. Hvor der skal tages 

særlige hensyn til flora og fauna, vil disse arealer først blive slået efter 1. 

september. Det er vigtigt altid at bevare nogle uslåede partier, fx: 

-  Længst væk fra vejen 

-  Op mod eller mellem beplantningerne 

-  Hele vejkanten langs en mindre vejstrækning. 

  

Slåningen tilrettelægges således, at der til stadighed findes en variation af slåede 

og uslåede partier langs en vejstrækning. Det bør ikke være de samme arealer, 

som lades uslåede fra år til år. 

Skille- og midterrabatter, der er smallere end 1,5-2 m, kan vedligeholdes uden 

særlige hensyn til flora og fauna. 

  

Slåning på grund af  Anbefalet tidspunkt  

Fri oversigt Kan ske hele året 

Oversigt til afmærkning Kan ske hele året 

Rabatters funktion som nødspor Bør ske forsommer og efterår 

Frit rum Bør ske forsommer og efterår 

Vejafvanding/-konstruktion Bør ske forsommer og efterår 

Snelæg Inden vinteren. 
  

Fakta:  

Vedligeholdelse af rabatter og grøfter foretages i henholdt til Vejreglen, 

”Vedligehold af det færdselsfrie areal”, november 2009. 
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I kommunen er der uden for byområder 3 vejtyper henholdsvis. 

Gennemfartsveje land, Fordelingsveje land og Lokalveje land. 

Der er samlet 286 veje med en længde på 612.686 m. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at græsrabatter og grøfter 

uden for byzoner slås ca. hvert 3 år.  

  

Græsslåningen planlægges ud fra, hvor de trafikale forhold kræver slåning samt 

hvor, der skal tages særlige hensyn til flora og fauna. 

  

Den ekstra græsslåning opstartes i 2012 i tidligere Sæby Kommune. 

  

Udgiften på 400.000 kr. / år foreslås finansieret af udvalgets pulje 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller. 
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7. Skiltning (40 km zone) i Søndergade, Frederiksha vn 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med Trafiksikkerhedsudvalgets Aktivitetesplan (TSU) for 2011 blev der 

bevilliget 50.000,- kr. til skiltning i Søndergade i Frederikshavn (40 km zone). På 

sidste møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 1. dec. 2011, var punktet på 

dagsordenen igen. TSU ønsker en ny hastighedsmåling til foråret, da den generelle 

opfattelse er, at hastigheden ikke er et problem. Den smalle kørebanebredde med 

parkeringsbaner i begge sider og mange forskellige typer af trafikanter gør, at det 

ikke er muligt at køre hurtigere end 40 km/h.    

De uheld, der er registreret i Søndergade, er alle relateret til spiritus og ikke 

hastighed. Så inden eventuelle tiltag sættes i gang med henblik på skiltning, vil man 

have undersøgt endnu engang, om der er et reelt hastighedsproblem.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 14. februar 2012  
Til orientering. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Efter at der er udarbejdet nye trafiktællinger, og der er lavet ny sortpletanalyse for 

perioden 2007 – 2011 – anbefaler TSU, at planerne om at sætte vejledende 

hastighedsskiltning (40 km/t) mellem Rådhus Allé og Koktvedvej droppes, da den 

faktiske hastighed generelt ikke er højere end 40 km/t. (se vedlagte trafiktællinger) 

  

I den nye Sortpletanalyse for perioden 2007 – 2011 er der registreret 13 uheld i alt 

på strækningen mellem Gærumvej og Rådhus Allé.  

  

4 uheld i 2007 

3 uheld i 2008 

2 uheld i 2009 

4 uheld i 2011 

  

- To uheld er eneuheld 

- Fire uheld ved åbning af bildør i parkerede køretøjer 

- I fire af uheldene er den ene implicerede part en cyklist.  

- I to af uheldene er den ene implicerede part en fodgænger 

- I fire af uheldene er den ene implicerede part en knallertkører 

- Syv uheld med spritbilister  

- Alle uheld med lav hastighed    

  

Det kan konkluderes, at i over halvdelen af uheldene har der været spiritus 

involveret, og i fire af uheldene er der tale om cyklister der køre ind i åbne bildøre 

på parkerede biler, hvilket skyldes manglende opmærksomhed fra bilist eller cyklist, 

men generelt er alle uheld sket med meget lav hastighed. (se vedlagte uheldsdata)  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1455 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at den planlagte skiltning 

på Søndergade ikke gennemføres 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Et flertal tiltræder indstillingen. 

  

Anders Gram Mikkelsen kan ikke tiltræde indstillingen. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Bilag  

81100908_Søndergade_201215_Hastighed.pdf (dok.nr.82549/12) 

81100459_Søndergade_201215_Hastighed.pdf (dok.nr.82547/12) 

Strækning Søndergade 12.06.2012.pdf (dok.nr.82546/12) 
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8. Forespørgsel vedr. evt. rejsning af erstatningss kov for 

Vandforsyningen 

 

Sagsfremstilling  

Landinspektørfirmaet Birk og Boe har på vegne af vandforsyningen forespurgt, om 

kommunen kunne være interesseret i at indgå en aftale om, mod betaling at rejse 

5,68 ha erstatningsskov. Skoven skal rejses som kompensation for 

fredskovsarealer, der berøres i forbindelse med etablering af vandledning fra Tolne 

til Bunken. Naturstyrelsen har i forbindelse med godkendelsen af vandledningen 

efter skovlovens bestemmelser stillet som betingelse, at der rejses 5,68 ha 

erstatningsskov. Vandforsyningen kan løfte denne forpligtelse ved at indbetale 

36.000 kr/ha til Naturstyrelsens fredskovspulje. Styrelsen anvender midlerne i 

denne pulje til gennemførelse af skovrejsningsprojekter, som erstatning for de 

skovarealer, som er blevet nedlagt. Der er ikke umiddelbart udsigt til, at denne 

skovrejsning vil komme til at foregå i lokalområdet. Såfremt kommunen indgår 

aftale med Vandforsyningen, er der mulighed for at få finansieret rejsningen af 5,68 

ha ny fredskov i kommunen. 

  

Der findes flere arealer i kommunen, som kunne være egnede til rejsning af ny 

fredskov. Såfremt udvalget er indstillet på at påtage sig forpligtelsen med at rejse 

ny erstatningsskov, skal der foretages en nærmere afklaring af, hvor der konkret 

skal rejses ny skov.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der indgås principiel 

aftale med Vandforsyningen om rejsning af 5,68 ha erstatningsskov til en pris 

36.000 kr/ha. Sagen genoptages med henblik på endelig placering af det nye 

fredskovsareal 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Bilag  

Henvendelse fra landinspektørfirmaet Birk og Boe (dok.nr.83213/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6461 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: TU 
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9. Udvidelse af Flade Engvej på strækningen mellem 

Skagensvej og Bækvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med at kloakforsyningen etablerer kloak frem til 

byggemodningsområdet ”Golfparken”, skal Flade Engvej udvides på strækningen 

mellem Skagensvej og Bækvej. 

  

Vejen anlægges med 6 m kørebane og 1.5 m rabat i den nordlige/vestlige side 

samt 2 m. skillerabat, 2.5 m dobbeltrettet cykelsti og 1 m rabat i den sydlige/østlige 

side, i alt 13 m vejudlæg. 

  

Vejen, som allerede bærer en del trafik til golfbanen, er i dag 4,5 bred med ca. 1.5 

rabat i hver side.  

  

Det samlede projekt forventes at koste 2.124.000 kr. fordelt således: 

  

Anlægsudgift 1.171.000 kr. 

Slidlag, cykelsti: 109.000 kr. 

Belysning 264.000 kr. 

Køb af jord 105.000 kr. 

Projektering og tilsyn 200.000 kr. 

Landinspektør m.v 75.000 kr. 

Uforudsete udgifter ca. 10 % 200.000 kr. 

Samlet anlægsudgift:  2.124.000 kr.  

I 2012 vil udgifterne andrage 1.215.000 kr. 

  

Den nye cykelsti vil på sigt forbinde vestbyen med palmestranden. 

  

Projektet er en del, af de afsatte anlægsmidler til infrastruktur i Palm city. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler 

Økonomiudvalget at indstille ansøgning til byrådet om frigivelse af anlægssummen 

på 1.215.000 kr. til infrastruktur i Palm City 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller 

  

 
Bilag  

Oversigtskort fladeengvej.pdf (dok.nr.85886/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/6887 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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10. Stadeplads for pølsevogn - Viggo Hansens Plads,  Skagen 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 11/9134 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU 
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11. Støtte til etablering af cykelsti langs Solsbæk vej, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

Grundejeren af ejendommen Solsbækvej 264, Sæby, har til borgmesteren den 18. 

juni 2012 fremsendt forslag til støtte til etablering af cykelsti langs Solsbækvej i 

østlige side af vejen. 

  

Henvendelsen fra grundejeren, der er vedlagt dagsordenen som bilag, er fra 

borgmesteren videresendt til Teknisk Udvalg. 

  

Grundejeren er orienteret om, at henvendelsen forelægges Teknisk Udvalg. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at der takkes nej til tilbuddet 

om støtte til etablering af cykelstien i østlige side begrundet med, at det før opstart 

af etape 1 er vurderet, at man vil etablere cykelstien i vestlige side 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Bilag  

VS Støtte til cykelsti - jordtilcykelstiost.pdf (dok.nr.85442/12) 

Støtte til cykelsti på østlige side af Solsbækvej ved nr 264.pdf (dok.nr.85441/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5902 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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12. Underskriftsindsamling vedrørende cykelsti lang s 

Solsbækvej, Sæby 

 

Sagsfremstilling  

På byrådsmødet den 30. maj 2012 afleverede en borger underskriftsindsamling 

vedrørende cykelsti langs Solsbækvej. 

Underskriftsindsamlingen er vedlagt dagsordenen som bilag. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til orientering 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Til orientering. 

  

Udvalget ønsker at den trafikale belastning og den trafiksikkerhedsmæssige effekt 

fremover løbende evalueres. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Bilag  

Underskriftsindsamling for placering af cykelsti på østsiden af Solsbækvej.pdf (dok.nr.85477/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5902 

 Forvaltning: CPV 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU 
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13. Solnedgangspladsen, Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med første ansøgningsrunde i Realdania kampagnen ”Stedet Tæller” 

modtog projektet ”Solnedgangspladsen, Gl. Skagen” tilsagn om støtte til videre 

bearbejdning af projektideen. Ansøger er Grundejerforeningen Gl. Skagen i 

samarbejde med Frederikshavn Kommune. Tilknyttet som faglig rådgiver er 

landskabsarkitektfirmaet Preben Skaarup. 

  

Baggrunden for projektet er ønsket om at bevare og udvikle Gl. Skagens landskab, 

arkitektur og kultur og gøre stedet tilgængeligt for kvalitetsturisme. Projektet 

forventes at omfatte en helhedsplan for Gl. Skagen, herunder et fysisk projekt for 

Solnedgangspladsen, designmanual for udenomsværkerne, vej- og stiplan, ny 

lokalplan og fredningsplan for grønne områder. I samråd med Realdania skal 

projektet udbydes i arkitektkonkurrence som totalentreprise.  

  

Afleveringsfristen for det bearbejdede projekt er den 8. oktober 2012, hvor projektet 

har mulighed for at være mellem 10 præmierede projekter, der hver får tildelt 3,5 

mio. kr. til endelig realisering. Projektet har et budget på 7 mio. kr., hvor Realdania 

dækker 3,5 mio. kr. eller måske op til 70 % af de 7 mio. kr. Der mangler således 

som udgangspunkt 3,5 mio. kr., som grundejerforeningen vil søge at rejse gennem 

fonde, sponsorer og frivillige bidragsydere samt gennem Frederikshavn Kommune 

som ejer af arealet. 

  

Der søges Frederikshavn Kommune om projektstøtte på 2.25 mio. kr. til anlæg af 

Solnedgangspladsen – limiteret til det der vedrører ”alt under jorden”. Kommunen 

forventes at afholde omkostninger forbundet med selve udbudsrunden, 

udarbejdelse af lokalplan mv. 

  

Projekt Solnedgangspladsen bidrager til at øge oplevelsesturismen på en kvalitativ 

måde og inddrager i sit koncept flere forskellige aspekter, der samlet set bringer Gl. 

Skagen i spil. Det være sig en Vej- og stiplan, der skal understøtte stiadgangene til 

vandet og internt i området, en ny lokalplan til opgradering af 

bygningsbeskrivelserne i ”Huse i Skagen, Højen og Vesterby” fra 1981 samt en 

designmanual til regulering af klitlandskab og byudstyr såvel på 

Solnedgangspladsen som i resten af Gl. Skagen. 

  

Solnedgangspladsen fremtræder i dag slidt og uden kvalitativ sammenhæng med 

Gl. Skagens velplejede huse og det hav og klitlandskab, som pladsen ligger på 

kanten af. Realdania projektet vil opgradere pladsen og den bygnings- og 

landskabsmæssige kontekst, som pladsen indgår i, samt afspejle kommunens 

politiske mål om styrkelse af den kvalitative helårsturisme. 

  

 
Økonomiske konsekvenser  
Kommunens del af anlægsomkostningerne udgør maks. 2,25 mio. kr.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6624 

 Forvaltning: U&E 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: TU 
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Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at projektet 

anbefales, og at den kommunale medfinansiering på 2.25 mio. kr. medtages i de 

kommende budgetforhandlinger for budget 2013.  

  

  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Sagen udsættes med henblik på yderligere undersøgelser. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Bilag  

Solnedgangspladsen_Gammel-Skagen.pdf (dok.nr.86208/12) 
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14. Orienteringssag - Trafiksikkerhed på Europavej 

v/Flådestationen, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune fik i januar måned en borgerhenvendelse vedrørende 

trafiksikkerheden omkring fodgængerfeltet på Europavej ved indkørslen til 

Flådestationen. Borgeren arbejder på Flådestationen og går på arbejde, men han 

oplever, ofte at der opstår farlige situationer, når han skal passere vejen. Enten 

bliver han overset af bilisterne i de yderste spor, eller også er bilisterne 

uopmærksomme mht. trafikken foran dem, dvs. de opdager for sent, at bilen foran 

holder stille for fodgængere.  

Henvendelsen blev sendt videre til Vejdirektoratet, og vi har fået svar tilbage, at de, 

med accept fra Nordjyllands Politi ønsker at nedlægge fodgængerfeltet. 

Vejdirektoratet henviser til, at der ifølge vejreglerne ikke bør anlægges 

fodgængerfelter på veje med mere end to spor. Tilsvarende er i ”Vejregel for 

afmærkning på kørebanen” angivet at fodgængerfelter ikke bør etableres, hvor 

krydsningsbehovet er størst om morgenen og eftermiddagen. 

Vejdirektoratet henviser fodgængerne til det signalregulerede fodgængerfelt ved 

Klitvej, der ligger ca. 200 m syd for indgangen til Flådestationen, (se bilag)  

Vejdirektoratet anmoder om en udtalelse fra Frederikshavn Kommune! 

Vejmyndigheden er ikke enig i den konklusion, at fodgængerfeltet bør slettes. I 

betragtning af, at Flådestationen er en af de største arbejdspladser i Frederikshavn, 

og at der er mange, der kortvarigt bor på flådestationen, som fx kursister og 

personel på skibene, må man antage, at fodgængerfeltet bliver brugt af et pænt 

antal fodgængere. Vejmyndigheden tror ikke, det er muligt at ændre adfærden og 

få fodgængerne til at benytte fodgængerfelterne ved Klitvej eller Færgehavnsvej. 

De, der bor på flådestationen, går ofte op i byen for at hente ”take away”, og den 

nemmeste vej til Søndergade, hvor der er gode muligheder for at købe mad, er lige 

over Europavej og op ad Høyersgade.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Frederikshavn Kommune er 

imod fjernelsen af fodgængerfeltet. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 17. april 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Den 6. juni 2012 har Vejdirektoratet meldt tilbage, at de endeligt har bestemt at 

fjerne fodgængerfeltet på Europavej ud for Flådestationen. Efter at Frederikshavn 

Kommune den 3. maj 2012 udtalte, at vi mener, det er en dårlig ide at nedlægge 

fodgængerfeltet, har Vejdirektoratet og Nordjyllands Politi efterfølgende drøftet 

sagen igen.  

  

Nordjyllands Politi fastholder deres ønske om nedlæggelse af fodgængerfeltet da 
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dette ikke lever op til gældende regler. Desuden oplyser politiet, at de har fået flere 

henvendelser fra kørelærere i byen, der oplyser, at der jævnligt opstår farlige 

situationer på grund af fodgængerfeltet. Vejdirektoratet tilslutter sig politiets ønske 

og vil derfor fjerne fodgængerfeltet.  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering.  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. juni 2012  
Udvalget besluttede at anmode Vejdirektoratet om at etablere en signalreguleret 

krydsningsmulighed, idet hensynet til trafiksikkerheden betinger dette. 

  

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen og Frode Thule Jensen 

 
Supplerende sagsfremstilling den 21. august 2012  
I brev af 29. juni 2012 svarede Vejdirektoratet på Teknisk Udvalgs anmodning om 

at etablere en signalreguleret krydsningsmulighed ved indgangen til 

Flådestationen.  

  

Vejdirektoratet vurderer, at såfremt der skal ske en signalregulering af 

fodgængerfeltet, vil det på grund af placering tæt på krydset ved Flådestationen 

være nødvendigt at signalregulere hele krydset, hvilket vil medføre en nedsat 

fremkommelighed for den øvrige trafik på Europavej. Vejdirektoratet vurderer, at 

med to eksisterende signalregulerede fodgængerfelter 200 m syd for og 280 m 

nord for krydset, er der ikke behov for et yderligere signalreguleret fodgængerfelt 

på strækningen.  

  

Cykelstien på den østlige side af vejen vil blive løbende overvåget, og viser det sig, 

at der er mange der cykler mod retningen på stedet, vil det indgå i Vejdirektoratets 

fremtidige overvejelser, om der skal etableres en dobbeltrettet sti på stedet.’ 

  

Internationale erfaringer viser, at uregulerede fodgængerfelter på veje med mere 

end to kørespor medfører en forøgelse på 88 % af antallet af fodgængerulykker. På 

baggrund af dette fastholder Vejdirektoratet beslut ningen om at fjerne 

fodgængerfeltet .  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller sagen til orientering 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Til orientering. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Bilag  

Oversigtskort - Europavej 12.04.2012.pdf (dok.nr.37003/12) 
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15. Orienteringssag - Trygfonden Livredning i Skage n og Sæby 

2012 

 

Sagsfremstilling  

En borger har henvendt sig til Teknisk Udvalg med ønske om udvidelse af 

Trygfondens Livreddertårne i Sæby og Frederikshavn (se bilag). I dag har 

Trygfonden opstillet Livreddertårn på Palmestranden. Kommunen kan gratis søge 

om Trygfondens Livreddertårne én gang årligt, mod at kommunen afholder 

udgifterne til indkvartering af livredderne i perioden, samt forestår transport og 

indendørs opbevaring af Livreddertårnene udenfor sæsonen. 

  

Omkostninger pr. livreddertårn:  

  

  

• Opstilling, nedtagning og opbevaring af 

Trygfonden livreddertårn pr. stk: 

•         5.000.- 

• Indkvartering af livreddere Skagen (Skagen 

turistforening) 8 uger 

• 27.000.- 

• Indkvartering af Livreddere i Sæby (Sæby Søbad, 

Danland) 8 uger  

• 25.000.- 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at 

•       Park & Vej laver ansøgning til Trygfonden om Livreddertårne på Skagen 

Sønderstrand og Sæby Nordstrand. 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 20. september 2011  
Indstillingen tiltrædes. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Center for Park og Vej har undersøgt muligheden for at udvide livredningsindsatsen 

til Skagen og Sæby, efter at Trygfonden d. 13. januar 2012 meddelte, at de ikke har 

imødekommet Frederikshavn Kommunes ansøgning om opstilling af Livreddertårne 

på de pågældende strande.  Afgørelsen er truffet udfra antal badegæster (som 

vurderes ud fra overflyvninger på badedage), samt beliggenhed til større 

byer/sommerhusområder og herunder faciliteter i forbindelse med strandene. 

Trygfonden har telefonisk redegjort, at der årligt kun opsættes 1 -2 Livreddertårne 

på landsplan, grundet begrænset ressourcer og kapacitet til uddannelse af nye 

livreddere, udstyr etc. Derfor er det heller ikke muligt at tilkøbe Trygfondens 

Livredningsydelser, hvis man som kommune har ønske om dette. 

Trygfonden opfordrer i stedet Frederikshavn Kommune til at lave en ny ansøgning 

for de pågældende strande, sådan at de indgår i de øvrige kommunale 
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ansøgninger på landsplan for sæson 2013. Samtidig opfordrer Trygfonden 

kommunen til at lave en risikovurdering af de pågældende strande, samt opgradere 

skiltningen med Trygfondens strandskilte. 

Center for Park og Vej vil indsende ny ansøgning til Trygfonden med ønske om 

opsætning af Livreddertårne på Skagen Sønderstrand og Sæby Nordstrand for 

sæson 2013. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller sagen til orientering 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Til orientering. 

  

Afbud: Bruno Müller. 
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16. Efterretningssag - Økonmiopfølgning pr.31. juli  

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 31. juli 

2012 for Teknisk Udvalg til orientering. 

Den indeholder et skema med den overordnede økonomiske status på center 

niveau for udvalgets område. Til hvert af disse områder er der tilknyttet korte 

overordnede kommentarer, der beskriver de enkelte centeres økonomiske stade. 

Ligeledes er der overordnede korte kommentarer til anlægsområdets økonomiske 

stade. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller, at sagen tages til 

efterretning 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Til efterretning. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Bilag  

Økonomisk status 31.7.2012 TU.pdf (dok.nr.84221/12) 

økonomiopfølgning pr. 31. juli 2012.pdf (dok.nr.84226/12) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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