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1.

Hastighedsdæmpende tiltag på Sindalvej i Jerup

Sagsfremstilling
Bumpene på Sindalvej, som Nordjyllands Amt anlagde i 1990’erne blev fjernet i
2011, da der blev lagt nyt asfaltslidlag (Teknisk Udvalg 23-08-2011). Bumpene blev
fjernet efter ønske fra beboere på grund af rystelser i deres huse. Det var
meningen, at bumpene skulle erstattes af andre hastighedsdæmpende tiltag, men
dette er stadig ikke sket og sagen har kørt lige siden.

Åben sag
Sagsnr: 14/18226
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: TU

Center for Teknik og Miljø har haft en løbende dialog med flere borgere i Jerup, der
uafhængigt af hinanden har kontaktet kommunen, da de mener, farten er steget
uacceptabelt meget, efter at bumpene er blevet fjernet. Den høje hastighed er skyld
i en generel utryghed blandt beboerne, når de færdes langs vejen – der er især
bekymring i forhold til børn og unge.
Som tidligere amtsvej har Sindalvej fortsat regional betydning. Der kører mange
lastbiler og landbrugskøretøjer. I et forsøg på at bevare fremkommeligheden for de
store køretøjer, men samtidig sænke hastigheden, foreslås det, at der laves et
forsøg med en 2 minus 1 vej, suppleret med 3 sæt sideheller på strækningen
mellem jernbanen og byzonetavlen. Hovedformålet med projektet er, at forbedre
forholdene for de bløde trafikanter, samtidig med at farten sænkes. Hvis projektet
bliver realiseret, bliver det den første 2 minus 1 vej i kommunen. Det er et
pilotprojekt som Center for Teknik og Miljø, Center for Park og Vej og
Trafiksikkerhedsudvalget håber at kunne drage nogle erfaringer ud fra.
Teknisk Udvalg blev, uden for dagsordenen, orienteret om projektet på Sindalvej i
Jerup ved mødet den 6. oktober 2014, inden der blev afholdt informationsmøde i
Jerup den 13. november 2014. Der blev ligeledes sendt godt 50 høringsbreve ud til
beboerne langs Sindalvej, og der kom ikke nogen bemærkninger retur i den
forbindelse.
Der er endnu ikke lavet skolevejsanalyse for området i Jerup og selv om Jerup
Skole lukker til sommer, vil der være veje som karakteriseres som skoleveje. I
Jerup vil disse veje typisk blive bestemt ud fra, hvordan man kommer til stationen,
hvorfra eleverne enten skal til Ålbæk eller Strandby. Sindalvej er i den forbindelse
vejen, der binder den vestlige del af Jerup (defineret af jernbanen) sammen med
stationen.
De to seneste trafiktællinger, der er lavet på Sindalvej viser følgende:
December 2011
ÅDT: 901 køretøjer.
Gens. hast.: 56 km/t.
85 % fraktil: 67 km/t. (34 % over det tilladte).
Tung trafik: 95 køretøjer i døgnet.
Oktober 2013
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ÅDT: 922 køretøjer.
Gens. hast.: 56 km/t.
85 % fraktil: 67 km/t. (34 % over det tilladte).
Tung trafik: 99 køretøjer i døgnet.
Tællingerne viser, at der bliver kørt meget for stærkt på Sindalvej, specielt på den
vestligste del af strækningen.

I forbindelse med Sindalvej har Statsfængslet Kragskovhede desuden et ønske om
fortov/gangsti ud til fængslet. Det oplyses, at der er ca. 8000 besøgende om året,
hvoraf mange benytter offentlig transport og de er derfor nødt til at gå den sidste
strækning fra stationen til fængslet. Hvis kommunen opnår gode erfaringer med
projektet på Sindalvej, kunne det i fremtiden overvejes, om 2 minus 1 vejen skal
udvides til at strække sig helt ud til fængslet.
Økonomiske konsekvenser
Projektet er budgetteret til 40.000,- kr. og det er indarbejdet i
Trafiksikkerhedsudvalgets økonomiske ramme for 2015.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at projektet godkendes som en del af
Trafiksikkerhedsudvalgets aktivitetsplan for 2015 og at projektet godkendes til
gennemførelse inden for Trafiksikkerhedsudvalgets økonomiske ramme.
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Forsøg med 2-1 vej.pdf (dok.nr.192498/14)
Situationsplan- Sindalvej, Jerup 05.11.2014.pdf (dok.nr.192483/14)
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2.

Trafiksikkerhedsudvalgets vurdering af ønsker i forhold til

skoleveje
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede på deres møde den 8. december 2014 de ønsker til
dispositionspuljen, som Center for Park og Vej samt Center for Teknik og Miljø har
modtaget i 2014. Ønskerne var delt i 3 kategorier.

Åben sag
Sagsnr: 15/16672
Forvaltning: CTM
Sbh: sove
Besl. komp: TU

Kategori 1, projekter, som vi anbefaler udført via dispositionspuljen snarest
Kategori 2, projekter, som vi anbefaler, overgår til trafiksikkerhedsudvalget til
nærmere vurdering og projektering
Kategori 3, projekter, som vi ikke anbefaler udført
Projekterne er ikke prioriteret, men er nummeret for overskueligheden skyld.
Teknisk Udvalg besluttede at projekterne i kategori 2 og 3 skulle overgå til
Trafiksikkerhedsudvalget til vurdering med vægt på sikring af skoleveje.
Trafiksikkerhedsudvalget har nu afholdt møde og vurderet at de projekter, som i
bilaget er fremhævet med fed, er skoleveje eller en del af strækningen, er skolevej
(er markeret med delvist).
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at de fremhævede projekter indarbejdes i
trafiksikkerhedsplanens konkrete projekter samt prioriteringslisten og at der meldes
afslag til de øvrige projekter.
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Udvalget besluttede, at der til næste udvalgsmøde skal foreligge en samlet
prioriteret liste til udmøntning af dispositionspuljen og at det meldes ud til de øvrige
projekter, at de ikke kan forventes realiseret i indeværende byrådsperiode.
Bilag
Vurderingsskema 1 (dok.nr.83027/15)
Disposionspuljen 2015 (dok.nr.84710/15)
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3.

Drøftelse af Trafiksikkerhedsudvalgets sammensætning og

evt. ændringer
Sagsfremstilling
Udvalgsmedlem Flemming Rasmussen har ønsket en drøftelse af
Trafiksikkerhedsudvalgets sammensætning og evt. ændringer.

Åben sag
Sagsnr: 15/344
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: TU

Flemming Rasmussen’s begrundelse er:
”Trafiksikkerhedsudvalget lever ikke op til den ånd og forståelse, som jeg opfattede
som det vi vedtog i Januar-Februar 2014”.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller sagen til drøftelse.
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Udvalget besluttede, at der gives en grundig information i udvalget efter hvert
trafiksikkerhedsudvalgsmøde og der afvikles et temamøde med
trafiksikkerhedsudvalget i efteråret 2015.

Bilag
Dagsordenstekst marts 2014 TU (dok.nr.84655/15)
kommisorium TSU (dok.nr.84646/15)
Notat fra Flemming Rasmussen til Teknisk Udvalg den 18. maj 2015 (dok.nr.84895/15)
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4.

Anlægsregnskaber 2014 Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
På Teknisk Udvalgs budgetområder er der i regnskab 2014 afsluttet et
anlægsprojekt, ”akutrenovering havne” på 2,2 mio. kr.
De 2,2 mio.kr. er fordelt således:


akutte skader 1,0 mio. kr. (fare for yderligere forværring hvis ikke
udbedring)



nedbrudte elementer 1,2 mio. kr. (funktion og sikkerhed er ikke til stede)

Åben sag
Sagsnr: 13/9821
Forvaltning: CØP
Sbh: JAPO
Besl. komp: TU/ØU/BR

Der er udarbejdet et anlægsregnskab for projektet og dette har været fremsendt til
kommunes revision BDO for godkendelse.
Bevillingen til projektet blev givet på byrådsmødet 5. november 2012 og lød på
2.200.000 kr.
Den samlede anlægsudgift er på 2.200.000 kr. fordelt med 991.331 kr. i 2012,
1.152.992 kr. i 2013 og 55.677 kr. i 2014.
Anlægsregnskabet er nu revisorpåtegnet uden anmærkninger
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender og videresender
anlægsregnskabet for akutrenoveringer af havne til Økonomiudvalgets og byrådets
godkendelse.
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
anlægsregnskab akutrenovering.pdf (dok.nr.73506/15)
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5.

Status Budget 2016

Sagsfremstilling
I følge den vedtagne budgetprocedure for budget 2016 – 2019 skal alle udvalg
behandle budgetforslag for eget område på møder i juni 2015.

Åben sag
Sagsnr: 15/16725
Forvaltning: CØP
Sbh: JAPO
Besl. komp: TU

Rammen på Teknisk Udvalgs drift 2016 udgør i alt 56.925.842 kr.
Økonomiudvalget har i budgetprocessen for budget 2016 – 2019 vedtaget
yderligere 1 % - produktivitetsstigning i budgetår 2019 på 566 t.kr. på rammen for
Teknisk Udvalg. Produktivitetspuljen har en stigende virkning i alle
budgetoverslagsår. Reduktionen forventes udmøntet på centrenes budget.
Digitaliseringspuljen udgør i 2016 en reduktion på 521 t.kr.
Rammen på Teknisk Udvalgs anlæg 2016 udgør i alt 47.693.533 kr.
Den samlede pris- og lønvirkning i budgetår 2016 udgør for driften 533 t.kr. og for
anlæg 754 t.kr.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller sagen til orientering.
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Orientering.
Anders Broholm deltog ikke i punktet.
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6.

Asfaltarbejder 2015

Sagsfremstilling
På baggrund af tildelte midler for asfaltarbejder, er vejstrækninger udpeget til
asfaltarbejde.

Åben sag
Sagsnr: 14/21661
Forvaltning: CPV
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

I budgettet er der pt. afsat 5,48 mio. kr. til asfaltarbejder. Herudover er der afsat 2
mio. kr. til oplapningsarbejder samt 200.000 kr. til revneforseglinger.
De udpegede asfaltarbejder for de budgetterede midler fremgår af vedlagte folder.
Herudover er der yderligere udpeget asfaltarbejder, som kan igangsættes, hvis
yderligere midler findes.
I år er der igangsat et samarbejde om asfaltarbejder med Hjørring Kommune som
betyder at der i 2015 foretages fælles asfaltudbud på en del af Hjørring og
Frederikshavn kommuners veje.
I Frederikshavn Kommune er det forudsat, at der skal budgetteres med ca. 1,5 mio.
kr. / år, som skal anvendes på ca. 200 km veje i den sydvestlige del af kommunen
grænsende op til Hjørring Kommune.
Formålet med det fælles asfaltudbud er ved etablering af en samarbejdsmodel med
risikodeling og fleksibilitet i kontrakten at få lagt mere asfalt på flere veje.
De veje som hører under denne aftale er ikke vist i nærværende folder.
De fleste veje er udpeget ved hjælp af vejforvaltningssystemet RoSy.
Der er i øvrigt udpeget veje, der skal have afsluttende asfaltbelægning efter
renoverings- eller forstærkningsarbejder i tidligere år, herunder koordinerede
renoveringsarbejder.
Vejene er visuelt besigtiget efter vinteren.
Der vil kunne ske ændringer i de udpegede veje, blandt andet på grund af
koordinering med kabel- eller ledningsarbejder samt ugunstig udvikling i forhold til
de forventede priser på asfaltarbejderne.
Arbejderne udføres efter indhentede tilbud fra asfaltentreprenører.
Økonomiske konsekvenser
Vejkapitalen for kommunale vejbelægninger er på ca. 1.110 mio. kr.
Hvis det givne normalbudget for 2015 på 6,48 mio. kr. (1 mio. kr. er overført til
2016) fastholdes i de næste 10 år, vil vejkapitalen være faldet til ca. 949 mio. kr. i
2024. Hvis der derimod bevilges et budget på 20 mio. kr. pr. år, vil vejkapitalen stort
set forblive status quo i perioden.
Herudover skal det påpeges, at der på nuværende tidspunkt er et efterslæb på
belægningsvedligeholdelsen på ca. 78 mio. kr., og det optimale
vedligeholdelsebudget bør være på ca. 31,9 mio. kr. pr. år.
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Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er ca. 239 km. af kommunens ca.1000
km. veje, der er med lav standard. Hvis budgettet fra 2015 fastholdes i de næste 10
år, vil der i 2024 være ca. 441 km. veje i lav standard ved periodens slutning.
Behovet for oplapningsarbejder vil i samme 10 års periode stige med en faktor på
ca. 7.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at sagen godkendes og de planlagte
asfaltarbejder igangsættes efter indhentede tilbud.
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
Der afvikles temamøde om de kommunale vejbelægninger.
Anders Broholm deltog ikke i punktet.
Bilag
57750-15_v1_Asfaltfolder 2015.pdf (dok.nr.80980/15)
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7.

Samarbejde vedrørende drift af grønne arealer i

oplandsbyer
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget henvendelse fra borgerforeninger i Syvsten
og Thorshøj vedrørende drift af borgerforeningernes grønne anlæg (se bilag 1 og
2). Fælles for begge henvendelser er, at borgerforeningerne er trængte og har
svært ved økonomisk at løfte driften af anlæggene.

Åben sag
Sagsnr: 15/10353
Forvaltning: CTM
Sbh: shob
Besl. komp: TU

Borgerforeningerne fremfører, at der lægges meget arbejde og ressourcer i
forskønnelse af anlæggene, der har en stor rekreativ og samlende værdi i de
mindre oplandsbyer. Anlæggene er ofte de eneste grønne arealer i byzonen og
samlingspunkter for aktiviteter og friluftsliv.
Center for Park og Vej har tidligere forestået vedligeholdet, men opgaven er
bortfaldet grundet besparelser.
En måde at afhjælpe borgerforeningerne på er at anvende modellen i shelteraftalen
(bilag 3). Center for Park og Vej har haft stor succes med lignende aftaler for drift af
shelters og friliuftsfaciliteter, hvor der er indgået en række driftsaftaler.
Det vurderes at udgifterne til driften (græsklipning, renhold, beskæring,
reparationer, materialer o.l.) af de aktuelle og fremtidige henvendelser omkring
borgerforeningsejede anlæg kan holdes indenfor en ramme på 100.000 kr. årligt.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at
1. center for Park og Vej kan indgå aftaler omkring drift af grønne anlæg i
oplandsbyer, såfremt vilkårene i shelteraftalen (bilag 3) er opfyldte
2. rammen for shelteraftaler udvides med 100.000 kr. årligt, der finansieres
via Teknisk Udvalg’s dispositionspulje.

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen.
Et mindretal bestående af Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen,
begrundet med forskelsbehandling.
Anders Broholm deltog ikke i punktet.

Bilag
Bilag 1 (dok.nr.43551/15)
Bilag 3 (dok.nr.83901/15)
Bilag 2 (dok.nr.83900/15)
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Disposisionspulje 2015 (dok.nr.84717/15)
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8.

Vintertjeneste, sommer- og vintercykelstier samt ny Vejlov

Sagsfremstilling
Udvalget besluttede på sidste møde den 20. april 2015 at udsætte behandlingen af
nedenstående dagsordenspunkt.

Åben sag
Sagsnr: 10/6316
Forvaltning: CPV
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

Under henvisning til udvalgets beslutning på møde den 9. marts 2015 under punkt
1. Tema vedrørende vintertjenesten, er der arbejdet videre med tiltag, der
understøtter sommer- og vintercykelstier i udvalgte områder.
Oversigtskort er vedlagt dagsordenen, der viser forslag til opdeling af cykelstier i
hhv. sommer- og vintercykelstier.
På mødet den 9. marts blev det fastlagt, at der skulle findes yderligere besparelser
svarende til ca. 1,2 mio. kr.
Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med følgende besparelser:
1. gå fra 2 til 4 vejklasser, forventet besparelse 700.000 kr.
2. reducere kørebredde og finish ved udvalgte vejkryds, forventet besparelse
500.000 kr. og
3. at der arbejdes videre med tiltag, der understøtter sommer og vinter
cykelstier i udvalgte områder, forventet besparelse 400.000 kr.
Svarende til en samlet reduktion på 1,6 mio.kr.
Der er endvidere i administrationen arbejdet med udredning af konsekvenserne af
den nye Vejlov. På mødet gives eksempler på konsekvenser i forbindelse med
vintervedligeholdelse af fortove. Skitse fra Vejdirektoratet er vedlagt dagsordenen,
som viser eksempler på grundejernes og kommunens forpligtigelser for
vintervedligeholdelse af fortove.
Tidligere beslutningsnotater fra møde den 9. marts og den 20. april 2015 er
vedlagt dagsordenen som bilag.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at det forelagte forslag til opdeling af cykelstier
i hhv. sommer- og vintercykelstier godkendes
Det indstilles endvidere, at orienteringen om konsekvenser af den nye vejlov tages
til efterretning.
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Indstillingen tiltrædes, idet opdelingen evalueres efter et år.
Anders Broholm deltog ikke i punktet.
Bilag
Bilag til TU - Side_fra_VD_NyVejlov.pdf (dok.nr.78129/15)
Bilag til TU - Oversigt_SommerVinterCykelstier.pdf (dok.nr.78128/15)
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- Microsoft Word - 83942-15_v1_Beslutningsnotater fra Teknisk Udvalgs møde den 9. marts og 20. april
2015..pdf (dok.nr.83969/15)
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9.

Ønske om opgradering af vintertjenesten på Boelsmindevej

fra Strandager til Kildevej, Sæby
Sagsfremstilling
Udvalgsmedlem Karl Falden ønsker følgende behandlet:

Åben sag
Sagsnr: 10/6316
Forvaltning: CPV
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

Opgradering af Boelsmindevej fra Strandager til Kildevej.
Begrundelse: Sikre skolevej, den bruges af ca. 25 børn og mange voksne hver dag
Nu er cykelstien på hovedvej skolevej, det er fint om sommeren. Cykelstien bliver
også ryddet 1 gang i døgnet om vinteren. Men når den første sneplov har passeret,
ligger der sjap og sne på cykelstien, hvorved den er farlig at bruge.
Bilag med oversigtskort er vedlagt dagsordenen, der viser Boelsmindevej og på
mødet vises eksempel på samme problemstilling på lignende vej i boligområde.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller sagen til drøftelse.
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Udvalget besluttede at sende sagen til behandling i trafiksikkerhedsudvalget.
Anders Broholm deltog ikke i punktet.

Bilag
Kort over Boelsmindevej - Boelsmindevej.pdf (dok.nr.84124/15)
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10. Paradiskajen - eksperimentarium 2014-2015
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg bevilgede den 7. april 2014 midler til ”Paradiskajen –
eksperimentarium 2014-2015”. Bevillingen var på 150.000 kr. i 2014 og 150.000 kr.
i 2015.

Åben sag
Sagsnr: 14/4582
Forvaltning: P&V
Sbh: CHPA
Besl. komp: TU

”Paradiskajen – eksperimentarium 2014-2015” skulle i 2014 gennemføre enkelte
aktiviteter og samtidig søge den nødvendige finansiering til aktiviteter i 2015, hvor
midlertidige aktiviteter på Paradiskajen skulle vise nye muligheder for liv i
byrummet og åbne for sammenhængen mellem by og havn.
Der blev gennemført enkeltstående aktiviteter i efteråret 2014 og skabt erfaringer til
det videre arbejde.
Det lykkedes imidlertid ikke at rejse den nødvendige finansiering af aktiviteterne i
2015, hvorfor ”Paradiskajen – eksperimentarium 2014-2015” nu lukkes, og
restbeløbet af bevillingen fra Teknisk Udvalg føres tilbage.
Lukningen af ”Paradiskajen – eksperimentarium 2014-2015” betyder imidlertid ikke,
at der ikke bliver aktiviteter på Paradiskajen i 2015. Således vil der for eksempel
under sommerens Tordenskioldsdage være aktivitet på Paradiskajen.
Samtidig vil der i årets løb blive arbejdet med midlertidige aktiviteter andre steder i
byen, for eksempel i forbindelse med Frederikshavn MidtBy-initiativerne.
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at restbeløbet af bevillingen fra Teknisk Udvalg
føres tilbage til dispositionspuljen 2015.
Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
Anders Broholm deltog ikke i punktet.
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11. Orientering fra administrationen
Sagsfremstilling
1.
Organisation i Park & Vej 3 bilag.
2.
Status samarbejde med Hjørring Kommune på Park & Vej-området. 2
bilag. Birthe kommer med 2 bilag
3.
Orientering om igangværende forberedelser af sikker skolevej

Åben sag
Sagsnr: 13/25439
Forvaltning: CTM
Sbh: befo
Besl. komp: TU

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Orientering.
Anders Broholm deltog ikke i punktet.
Bilag
Organisation Park & Vej 2015.pdf (dok.nr.76922/15)
Tidligere organisation Park & Vej.pdf (dok.nr.76928/15)
Kort til TU mødet - TU_kort_Frh_Og_Hjør_Belægning_Veje_07052015_pakket.pdf (dok.nr.81493/15)
Orienteringssag - Organisation i Park & Vej (dok.nr.64069/15)
Status samarbejde med Hjørring Kommune på Park & Vej-området. TU 18.5.2015. (dok.nr.78530/15)
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Bilag: 1.1. Forsøg med 2-1 vej.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 192498/14
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Them og Gjessø
Forsøg med 2-1 vej
På Sindalvej i Jerup

fikanter og
ende trafik.
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s på veje
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Foto eksempel fra Silkeborg

Hvad er formålet med en 2-1 Vej
Formålet med afstribningen er at forbedre forholdene og give mere plads til de lette trafikanter langs med mindre befærdede veje som fx Sindalvej. Samtidig skal den nye vejudfomning være med til at sænke hastigheden.
En trafikant på en ”almindelig” 2-sporet vej, skal naturligvis køre således at personen er klar
til at give plads til en let trafikant i vejsiden. Bilister holder sig naturligt tæt ved kanten af
hensyn til modkørende færdsel og det betyder at eventuelle cyklister, gående eller løbere
kan komme som en overraskelse. Dette sker ikke mindst på strækninger med dårlig oversigt
ved kurver og i bakket terræn.
Den nye vejtype signalerer, at bilisten skal være forberedt på at der kan være en let trafikant
i vejsiden og indrette sit køremønster til dette og køre efter forholdene.
Kantbanen er et fælles areal og cyklister må derfor ikke køre 2 ved siden af hinanden med
mindre det ikke er til gene for den øvrige færdsel. Hvis det fx er et mindre barn i ”cykeltræning”, hvor en af forældrene kører på ydersiden af barnet, men stadig indenfor kantbanen må man køre 2 ved siden af hinanden. Hvilket jo ikke er anderledes i forhold til en alm.
2-sporet vejstrækning. Forhåbentlig udviser bilisten ekstra agtpågivenhed og har naturligt
en bedre afstand til eventuelle lette trafikanter ved denne nye vejtype end det er tilfældet
på en almindelig 2-sporet vej.

Hvordan skal man placere sig på en 2-1 Vej
Når der ikke er modkørende trafik, skal bilister placere sig midt på den 3,5 m brede vej (mellem de 2 kantbaner). Hvis der kommer modkørende skal den stiplede kantbane passeres.
Som på almindelige landeveje skal bilister naturligvis placere sig bag ved cyklister, knallerter og gående, hvis de ikke kan passere en modkørende samtidigt med, at de kører forbi den
lette trafikant.
Arealet bag ved den brede kantbane skal således signalere mere plads til den lette trafikant,
men kan også benyttes af bilister, når der er modkørende trafik.

Forsøget på Sindalvej
Projektet på Sindalvej er suppleret med tre timeglasindsnævringer, der skal være med til at
forstærke den hastighedsdæmpende virkning.
Efter forsøgsperioden vil kommunen evaluere forsøget.

FAKTA
Hvorfor hedder det en 2-1 Vej
En vej har normalt 2 vejbaner, en for hver kørselsretning. Ved denne vejtype fjernes 1 vejbane – og herved kommer navnet :

2 (vejbaner) – (minus) 1 Vej(bane)

Hvad er en 2-1 Vej?
Kørebanen indsnævres visuelt med en stiplet bred kantbane i begge sider til et fælles kørespor. Herved skal trafikanterne i begge retninger i princippet deles om et kørespor, og skal
når der ikke er modkørende trafik placere sig midt på vejen inden for afstribningen. Kantbanen er stiplet , og kan og skal overskrides når der er modkørende færdsel.
Vejtypen kan således signalere mere plads til de lette trafikanter og skal sikre en afstand
mellem lette trafikanter og medkørende trafik.
Dette kræver naturligvis et andet køremønster, og hastighedsbegrænsninger er derfor nedsat.
En vejstrækning, der ændres til en 2-1 Vej skal have en lav trafikintensitet.
Vejdirektoratet anbefaler derfor at løsningen kun benyttes på veje med en maksimal timetrafik på 300 biler, svarende til en årsdøgsntrafik op mod 3750 biler.
Til sammenligning er der på Sindalvej i 2013 registeret en årsdøgnstrafik på 922 biler ved hus
nr. 41 og 1467 biler ved hus nr. 9.

Bilag: 1.2. Situationsplan- Sindalvej, Jerup 05.11.2014.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 192483/14

Bilag: 2.1. Vurderingsskema 1
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 83027/15

Kategori 2:
2. Manglende belysning på Håndværkerstierne i Sæby
3. Forlængelse af cykelsti – Nordre Ringvej tracéet, Skagen
4. Forlænge fortov på Hjørringvej ved Torslev skole, Østervrå
5. Hastighedsdæmpende tiltag på Sæbyvej, Frederikshavn
6. Trafiksikkerhedstiltag i Elling (DELVIST)
7. Sikring af krydset Bangsbovej – Donbækvej, Frederikshavn
8. Trafiksikkerhed i krydset Suderbovej/Øster Dahl Vej, Frederikshavn
9. Fortov/cykelsti på Apholmenvej, Frederikshavn
10. Hastighedsdæmpende tiltag på Brøndenvej, Brønden

520.000 kr.
730.000 kr.
180.000 kr.
250.000 kr.
500.000 kr.
100.000 kr.
200.000 kr.
500.000 kr.
50.000 kr.

Kategori 3:
11. Cykelsti fra Understed til Sæby
12. Cykelsti på Understedvej fra Haldbjerg til Frederikshavn
13. Cykelsti langs Solsbækvej, fra den eks. mod Voerså
14. Tunnel under Sæbygårdvej ved Sæbygård
15. Cykelsti på Brønderslevvej fra Gærum til kommunegrænse (DELVIST)
16. Trafiksikkerhed – Gl. Ålborgvej i Sæby
17. Forsætning af Tranevej/Hulsigvej, Hulsig
18. Dobbeltrettet cykelsti på Tuenvej fra Ø. Holmen til Elling
19. Aalbæk Kirke – manglende oversigt ved udkørsel fra p-plads
20. Cykelstier på Sønderklitvej, Lyngså
21. Dobbeltrettet cykelsti på Brøndenvej fra Østervrå til Brønden(Delvist)
22. Cykel-gangsti på Kandestedvej
23. Friareal Algade ved Retfærdigheden, Sæby
24. Oprensning af sø i Gybels plantage
25. Elementer til skaterbane
26. Gadebelysning i Kilden, Frederikshavn

8.200.000 kr.
8.200.000 kr.
22.000.000 kr.
1.000.000 kr.
48.675.000 kr.
500.000 kr.
200.000 kr.
4.600.000 kr.
20.000 kr.
920.000 kr.
30.000.000 kr.
8.200.000 kr.
645.000 kr.
500.000 kr.
40.000 kr.
730.000 kr.

For projekt 6 og 15, hvor der står delvist, er det kun en del af det oprindelige borgerønske, der betragtes som
relevant i forbindelse med sikring af skolevej
6. Bom på sti ved Skolevangsvej
15 Delstrækning på ca. 3 km fra Rysholtvej til Stenhøjvej
21. Delstrækning på ca. 3,5 km fra Østervrå til skoledistriktsgrænsen

30.000 kr.
4.500.000 kr.
4.500.000 kr

Bilag: 2.2. Disposionspuljen 2015
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 84710/15

1. Teknisk Udvalgs dispositionspulje
Puljen er en del af Teknisk Udvalgs budget øremærket til ønsker og behov der ikke var kendt ved
vedtagelsen af budgettet.
Revideret budget i 2015

Disponering Bemærkning
3.258.396

Opgaver i 2015
Trygfonden Kystlivredning på Palmestranden 2012 16
EU projekt - Grenensporet - oplevelser i Grenens
bagland
Stoppestedspulje 2014, 2015 og 2016
Trygfonden Kystlivredning på Skagen
Sønderstrand 2014 – 18
Projekt ”Paradiskajen – eksperimentarium 20142015”
Aftale om drift af sandfang i offentlige og private
vandløb, 2015-19
I alt
Opgaver fra 2014 som ikke blev
igangsat/færdige
Opstart videreførsel af Dronningestien,
Pikkerbakken, Fr. havn,
Sikring af skolevej, Skagen, cykelsti Østersøvej
i alt

15.000 Besluttet TU 20.12.2011
422.500 Besluttet TU 26.06.2013
400.000 Besluttet TU 27.08.2013
35.000 Besluttet TU 10.02.2014
150.000 Besluttet TU 07.04.2014
135.000 Besluttet TU 09.02.2015
1.157.500

Besluttet TU
150.000 05.02.2009/08.10.2009
130.000 Besluttet TU 06.09.2012
280.000

I alt disponeret

1.437.500

Udisponerede midler

1.820.896

Med venlig hilsen
Chefkonsulent
Jens Christian Knudsen
Center for Økonomi og Personale – TeAm Øku

Bilag: 3.1. Dagsordenstekst marts 2014 TU
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 84655/15

Kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget
Sagsfremstilling
Den 13. januar 2014 besluttede Teknisk Udvalg, at Frederikshavn Kommune fortsat
skal have et Trafiksikkerhedsudvalg. I den forbindelse er der udarbejdet et udkast til
Kommissorium, som er vedlagt til godkendelse. Kommissoriet fortæller kort noget
om: formål, arbejdsopgaver, udvalgets sammensætning og mødeaktiviteter.

Åben sag
Sagsnr: 14/146
Forvaltning: CTM
Sbh: rlbr
Besl. komp: TU

Kort orientering omkring arbejdet i Trafiksikkerhedsudvalget
Rammen for Trafiksikkerhedsudvalgets arbejde/projekter er en årlig Aktivitetsplan,
som Teknisk Udvalg får til godkendelse i januar/februar. I planen er der opstillet en
økonomisk ramme og en beskrivelse af de fysiske og adfærdsrelaterede tiltag, som
udvalget vil arbejde med i det angivne år.
I 2013 startede udvalget to større projekter, som der arbejdes videre på i år. Det
ene projekt omhandler udarbejdelsen af trafikpolitikker for kommunens skoler. I
forbindelse med trafikpolitikkerne laves der skolevejsanalyser, og resultatet af disse
indskrives i politikken. Processen omkring trafikpolitikkerne er tidskrævende, og det
påregnes at tage fire år, inden alle skoler har været igennem processen. Lige nu
bliver der samarbejdet med de tre første skoler, og det forventes, at den første
politik er færdig til maj.
Det andet projekt, som kører videre fra 2013, er udarbejdelsen af en ny
Trafiksikkerhedsplan. Ideen med en trafiksikkerhedsplan, er at få udpeget og
prioriteret de trafiksikkerhedsproblemer, der er på kommunens eget vejnet.
Yderligere skal handlingsplanen fungere som kommunens information til borgerne
omkring de initiativer, som kommunen vil igangsætte i det fremtidige
trafiksikkerhedsarbejde.
I forbindelse med Trafiksikkerhedsplanen laves en uheldsanalyse og en
efterfølgende sortpletudpegning. Der ud over bliver der foretaget en
borgerundersøgelse, som udføres både digitalt og manuelt. Undersøgelsen skal
sikre, at Trafiksikkerhedsplanen også kommer til at afspejle borgernes behov og
ønsker i forhold til trafiksikkerheden.
En vigtig del af Trafiksikkerhedsudvalgets arbejde er planlægning og udførelse af
kampagner. Der er tale om landsdækkende og lokale kampagner.
På tværs af kommunerne er man igen ved at oprette et regionalt samarbejde.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Kommissoriet for
Trafiksikkerhedsudvalget godkendes.

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. marts 2014
Indstillingen tiltrædes.
Bilag

Teknisk Udvalg - 10. marts 2014
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Kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget 27.02.2014.pdf (dok.nr.39584/14)
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Bilag: 3.2. kommisorium TSU
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 84646/15

Bilag: 3.3. Notat fra Flemming Rasmussen til Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 84895/15

Til Teknisk Udvalg v. Lars Møller
Jeg ønsker et pkt. på dagsordenen til næste møde den 18. maj 2015 i Teknisk Udvalg.



Drøftelse af Trafiksikkerhedsudvalgets sammensætning og evt. ændringer.

Begrundelse:
Trafiksikkerhedsudvalget lever i sin nuværende sammensætning ikke op til den ånd og forståelse, som jeg
opfattede som det vi vedtog i Januar-Februar 2014.
Teknisk Udvalg anbefalede, at der oprettedes et effektiv og mindre tungt udvalg lokalt i Frederikshavn
kommune.
Jeg vil foreslå flg. sammensætning af udvalget:





formand – byrådsmedlem
næstformand – Søren Vestergaard
Jane Olsen – Vej og Park
Rikke Løgtved Bruus - Teknik og Miljø

Udvalget skal være effektivt og hurtigt arbejdende.



Sager der skal forelægges politiet – sendes til høring, kun når dette er aktuelt
Sager der skal forelægges skolerne - sendes til høring, kun når dette er aktuelt

Med venlig hilsen
Flemming Rasmussen
Byrådsmedlem

Bilag: 4.1. anlægsregnskab akutrenovering.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 73506/15

Bilag: 6.1. 57750-15_v1_Asfaltfolder 2015.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 80980/15

ASFALTARBEJDER 2015
PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER
ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER

SAGSNR.:14/21661
DOK. NR.:57750-1_V1
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Asfaltprioriteringer 2015
Få overblik over asfaltarbejderne og bliv klogere på, hvad der ligger bag.
I dette katalog kan du blive klogere på, hvad der ligger bag de ønskede renoveringer af
asfaltbelægninger i 2015 for Frederikshavn Kommune.
For at give et godt overblik præsenteres vejstrækningerne både på en liste og på oversigtskort.

I anlægsbudgettet for 2015 er der pt. afsat 5,48
mio. kr. til asfaltarbejder. Herudover er der afsat 2
mio. kr. til oplapningsarbejde samt 200.000 kr. til
revneforsegling. I alt 7,68 mio. kr.
(Det oprindelige anlægsbudget var 6,48 mio. kr. heraf er der i 2015 overført 1 mio. kr. til 2016)
Resultatet af den årlige beregning for asfaltvedligeholdelsen viser i økonomiplanens
investeringsfordeling, at Frederikshavn Kommune over en 10 års periode bør investere ca. 319
mio. kroner til vejvedligeholdelsen. Efterslæbet, som populært sagt er investeringsbehovet første
beregningsår, er ca. 78 mio. kroner.
Vejkapitalen vil med et årligt normalbudget på 8,68 mio. kroner reduceres fra de nuværende 1.110
mio. kroner til 949 mio. kroner i slutningen af beregningsperioden 2024.
Hvis der derimod bevilges 20 mio. kroner til vedligeholdelse af vejnettet, vil vejkapitalen stort set
forblive status quo i perioden.
Bemærk at der kan ske ændringer i listen med vejstrækninger i løbet af året på baggrund af ønsker
om koordinering med kabel- og ledningsrenoveringer, ligesom nye veje vil blive udpeget efter nye
belægningseftersyn.
I alt er 23 vejstrækninger udvalgt til at få fornyet belægningen indenfor det givne budget.
Vejenes placering i kommunen fremgår af oversigtskortet på næste side.

3

Der er i alt ca. 1000 km veje i Frederikshavn Kommune.

4

Forudsætninger, samarbejde med Hjørring Kommune
og beregningsresultater
For at få et overblik over vejkapitalens udvikling er der udført en grundberegning og to
budgetberegninger. Herved kan konsekvenserne af forskellige budgetalternativer belyses
nærmere.
Budget I er på 8,68 mio. kroner årligt (Dog er budgettet for 2015 reduceret med 1 mio. kr. som
tillægges budgttet for 2016), som er det forventede budget for 2015.
Budget II beregnet med 20 mio. kroner årligt, for at kunne vise en udviklingen ved dette budgettal
og udpege yderligere vejstrækninger til ny belægning.
Udvælgelseskriteriet har været asfaltveje i vejstatus ”Kommunevej”. Der er beregnet på ca. 929 km
fordelt på 2.681 skadestrækninger. Der er ikke beregnet på stier og pladser.

SAMARBEJDE MED HJØRRING KOMMUNE
Der foretages i 2015 fælles asfaltudbud sammen med Hjørring Kommune på en del af Hjørring og
Frederikshavn kommuners veje.
I Frederikshavn Kommune er det forudsat, at der skal budgetteres med ca. 1,5 mio. kr. / år, som
skal anvendes på ca. 200 km veje i den sydvestlige del af kommunen grænsende op til Hjørring
Kommune. Disse veje er ikke vist i efterfølgende lister eller på oversigtskort.
Formålet med det fælles asfaltudbud er ved etablering af en samarbejdsmodel med risikodeling og
fleksibilitet i kontrakten at få billigere asfaltvedligehold i kr. pr. m2.

BEREGNINGSRESULTATER
Vejkapital og investeringer
Økonomiplanens investeringsfordeling viser, at Frederikshavn Kommune over en 10 års periode
bør investere ca. 319 mio. kroner til vejvedligeholdelsen, inkl. udgifter til vedligehold af grøfter og
rabatter. Efterslæbet, som populært sagt er investeringsbehovet første beregningsår, er ca. 78
mio. kroner.

Vejkapitalen vil med et årligt budget på 8,68 mio. kroner reduceres fra de nuværende 1.110 mio.
kroner til 949 mio. kroner i slutningen af beregningsperioden 2024. Vejkapitalen falder næsten
retlinet, og det må formodes, at den tendens vil fortsætte udover beregningsperioden.
Hvis der derimod bevilges 20 mio. kroner til vedligeholdelse af vejnettet, vil vejkapitalen stort set
forblive status quo i perioden.

5

Ovenstående skema viser med rød linje vejkapitalens udvikling med optimale investeringer. Det vil
sige at investere 78 mio. kr. for at fjerne efterslæbet og 31,9 mio. kr. pr. år. I alt i år 2015 109,9
mio. kr. og herefter 31,9 mio. kr. pr. år.
Grøn og gul linje angiver vejkapitalens udvikling med hhv. 20 og 8,68 mio. kr. (7,68 mio. kr. 2015)
som investering.

Risikostrækninger (Veje med lav standard)
Ved et årligt budget på 8,68 mio. kroner vil antallet af såkaldte risikostrækninger, eller veje med lav
standard, forøges fra ca. 239 km i år 2015 til over 441 km i år 2024. I så fald vil næsten halvdelen
af kommunevejene have en standard, som pga. deres tekniske niveau, vil fordre meget dyrere
løsninger. Og udgifterne til lapning af slaghuller stiger erfaringsmæssigt kraftigt, når vejnettet er
under det optimale niveau. Beregningerne viser at behovet for oplapning vil stige med en faktor på
ca. 7.
Er budgettet 20 mio. kroner årligt, kan antallet af risikostrækninger derimod reduceres til 140
gennem beregningsperioden. Med dette budget ser det ud til, at der over en 10 års periode kan
holdes et ret jævnt gennemsnit på ca. 180 km veje med lav standard. Men stadigvæk får man ikke
for alvor fjernet veje med lav standard, og det må formodes at antallet vil stige igen efter de 10 år.
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Foregående år:
Årstal
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Startværdi vejkapital
(mio. kr.)
1.128
1.114
1.107
1.102
1.116
1.110

Startværdi "lav
standard" (km)
157
143
179
201
201
239

Oversigten herover viser de sidste fire års udvikling i risikostrækninger og vejkapital.

Ovenstående skema viser med rød linje hvordan antallet af veje med lav standard går til 0 efter
investering af 78 mio. kr., og forbliver her med en årlig investering på 31,9 mio. kr.
Den gule og grønne linje angiver hvordan antallet af veje med lav standard vokser med en
investering på hhv. 8,68 (7,68 mio. kr. 2015) og 20 mio. kr. pr. år.
Hvor er de enkelte veje der er udpeget som risikostrækningerne
På de efterfølgende kort er vist veje, som er udpeget som risikostrækning på nuværende tidspunkt,
og i 2024 efter et årligt budget på 8,68 mio. kr. pr år. samt i 2024 efter et årligt budget på 20 mio.
kr. pr år.
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Konklusion:
For at vedligeholde vejnettet i Frederikshavn Kommune økonomisk optimalt, viser den økonomisk
optimale grundberegning, at der årligt bør investeres mere end 30 mio. kr. i slidlagsfornyelse,
belægningsreparationer, afstribninger m.m.
Det forventede budget på knap 9 mio. kr. vil medføre en drastisk forringelse af vejenes tilstand.
Udviklingen ses allerede, når man ser på nøgletallene ovenover fra perioden 2010-2015.
Et budget på 20 mio. kr. er ikke på det nødvendige niveau, men med et budget i den
størrelsesorden, så ser det ud til, at vejnettets tilstand ikke vil forværres yderligere de næste 10 år.
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Veje med lav standard på nuværende tidspunkt

9

Veje med lav standard efter 10 år med et budget på 8,68 mio.kr. pr. år

10

Veje med lav standard efter 10 år med et budget på 20,0 mio.kr. pr. år
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Hvordan prioriterer vi?
Hvordan udvælges de veje, som trænger mest til at få asfalten opfrisket? Listen udarbejdes af
Center for Park & Vej i samarbejde med rådgiver, som ved årlige registreringer sikrer, at tilstanden
af de ca. 1000 km. offentlige veje bliver registreret over en 6 års periode. Oplysningerne lægges
digitalt ind i programmet ”RoSy”.
Programmet bliver herefter anvendt til at beregne, hvilke veje det er mest optimalt at udføre
asfaltarbejder på ud fra en økonomisk betragtning, for at bevare de ressourcer vejene udgør. Ved
hjælp af programmet udarbejdes der en prioriteret liste, som danner grundlag for en inspektion af
de udvalgte vejstrækninger.
Listen indeholder blandt andet forslag til, hvilken slags belægning der bør anvendes.
På baggrund af de få forventede budgetmidler er det forsøgt at anvende tynde asfaltbelægninger
for at redde flest mulige veje.
På baggrund af RoSy-listen inspiceres vejene og det vurderes, om programmets løsningsforslag er
det rette til netop denne vejstrækning. RoSy er på denne måde med til at sikre, at der sættes ind,
hvor det er mest optimalt samtidig med, at de afsatte ressourcer anvendes bedst muligt.
Ud over de vejstrækninger som bliver prioriteret via RoSy har besigtigelser og borgerhenvendelser
medført, at der er tilføjet yderligere veje til den samlede liste.
Herudover tilføjes vejstrækninger til listen som har fået asfaltbærelag inden for de seneste år med
henblik på udlægning af MOB som slidlag. Ud over det givne budget udlægges der endvidere for
det givne budget i 2015 asfaltslidlag på:
Søndermarksvej i Sæby, Svanholmsvej, Skelvej, Lars Brandstrups Vej, Vestergade Vest og
Florvej, Frederikshavn der asfalteres som koordinerede renoveringsarbejder.
Disse veje bliver ikke prioriteret af RoSy, idet de ikke pt. er i fare for at forfalde, men hvis der ikke
lægges asfaltslidlag på asfaltbærelagene inden 2 år mistes 5 års garantien på disse og de
begynder at nedbrydes.
Herudover lægges der asfaltslidlag på Bakkevænget i Østervrå som en del af byggemodningen.

Revneforsegling
Som tidligere år udføres revneforsegling af vejene efter vinterens skader.
Arbejdet er igangsat i vinterperioden, idet teknikken er bedst egnet om vinteren, da revnerne er
størst i den kolde årstid, og derfor bliver ekstra forseglet, når varmen indfinder sig igen, og
revnerne trækker sig sammen.
I første omgang er det veje, hvor der er investeret i ny asfalt, indenfor de sidste 5 år der
revneforsegles.
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Oversigt asfaltprioriteringer 2014
Oversigterne indeholder en liste over samtlige prioriterede veje. Listen er opdelt i 2 grupper med
hhv. veje, der foreslås renoveret inden for de givne midler på 7,68 mio. kr., veje, der foreslås
renoveret hvis yderlige midler bevilliges. Listen indeholder også en reference til de kortsider, hvor
vejen kan findes. På kortene er prioriteringen angivet med forskellige farver, -farven er også
gengivet øverst i hver tabel. Vejene som skal renoveres i samarbejder med Hjørring Kommune for
ca. 1,5 mio. kr. er ikke konkret udpeget i de efterfølgende lister eller oversigtskort.
Veje der foreslås renoveret inden for de givne midler på 7,68 mio. kr. (Inkl. 1,5 mio. kr. til
samarbejde med Hjørring Kommune):
Vejene er markeret med grøn linje på kortene!
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Vejnummer

Vejnavn

Belægning

8470494
8470801
8131718
8473153.001
8414210
8473550
8134040
8475133
8417312
8136904
8137919
8137979
8477971
8478170
8139034
8479202
8479271
0800464.007
0800464.003
0800436.017
0800436.015
0800436.013
0800436.012

Bakkevænget

Voersåhedevej
Volstrupvej
Østkystvejen 2-83,102
Østkystvejen 390-443
Ålborgvej 0-58,75
Ålborgvej 60,77-104
Ålborgvej 108-132
Ålborgvej Ru_v/Ra 13

PA
PA kantbane
PA
MOB 5/8
Combi
Maskinopretning
PA
MOB
AB
PA
AB
PA
AB
PA
PA
PA
MOB 5/8
MOB
Oplapning til MOB
AB
MOB
MOB
SMA (Rundkørsel)

Enkelte cykelstier

PA

Brøndenvej 1-43

Florvej
Idskovvej 35-41
Karredvej
Knæverhedevej 41-51

Lars Brandstrups Vej
Mølholtvej
Skagavej

Skelvej
Strandvej 1a-28,33 (9970)
Svanholmsvej
Sæbygårdvej 1-51A

Søndermarksvej
Vestergade vest
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Find på kort
side
17
17
16
17
16
17
17
17
16
16
16
16
17
17
16
17
17
17
17
17
17
17
17

Veje der foreslås renoveret hvis yderlige midler bevilliges:
Vejene er markeret med blå linje på kortene!

Nr.

Vejnummer

Vejnavn

Belægning

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
53
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
64
64
65

8130100
8410246
8470349.001
8130432
8470655.001
8130700.001
8470774
0800620.008
8410910.003
8471141
8471198
8131668
8131668.001
8471627.001
0800718.002
8471747
8471833
8471892
8131986
8132170
8472055
8132321
8412609.001
0800639
8413446
8473016
8473249
8414357.001
8473550
8473736
8133874.001
8133874.003
8133874.004
8133969
8474125.002
8134572
8134674.001
8134944
8136110.002
8136547
8417213
8476946
8477287
8477326
8477326.002
8477326.004
8477971.001

Abildgårdsvej
Ankermedet
Badskærvej
Bangsbovej
Bjergetsvej 13-31
Borgervej 39-45
Brolæggervej
Brønderslevvej 15-97
Buttervej 38-72
Donstedvej
Dyrhedenvej
Flade Engvej 3-46z
Flade Engvej 43-45
Flauenskjoldvej 9-43
Frederikshavnsvej 69-128,159
Fæbrovej
Gasværksvej
Gjersholtvej
Gl. Skagensvej
Grundtvigsvej
Grønhedevej
Gærumvej
Gårdbovej 61-520
Havensvej
Højensvej
Højstrupvej 1-34
Karupvej
Kirkevej 31_(9990)
Knæverhedevej 41-51
Krogsdamvej
Kvisselvej 33-69
Kvisselvej 86-100
Kvisselvej 101-115
L. P. Houmøllers Vej 4-20
Lendumvej 84-105_(9750)
Læsøgade
Mejlingvej 52-106
Møllehus Alle
Ravnshøjvej 135
Saltebakken
Sct. Laurentii Vej
Skovalléen (9300)
Solholtvej
Solsbækvej 1-17
Solsbækvej 18-310
Solsbækvej 241-310
Sæbygårdvej 54-80

PA
PA
MOB
AB
MOB
MOB
AB
AB
AB
GAB 0
MOB
AB
AB
MOB
AB
MOB
AB
MOB
AB
AB
MOB
AB
MOB
MOB
AB
MOB
MOB
AB
MOB
MOB
MOB
MOB
PA
AB
MOB
AB
MOB
PA
AB
AB
AB
AB
MOB
AB
PA
MOB
AB
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16
16
17
16
17
16
17
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
17
16
16
17
16
17
17
16
17
17
16
16
16
16
17
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
78
79
80
81
82
83

8138070
8138110
8478111
8478111.001
8418321
8478397
8138390.001
8418690
8478419.001
8138552.005
8139369.001
8139400.001
8139400.002
8139612
8139612.001
8479547
0800464.004
0800464.003
8139810.001

Sæbyvej
Søndergade (9900)
Sønderklitvej 1-37
Sønderklitvej 56-67
Sørigvej
Toldbodvej (9300)
Tolnevej
Troldkærvej
Tryvej 45-209
Tuenvej 198-290
Vognsbækvej 30-45
Vrangbækvej 41-109
Vrangbækvej 115
Øksnebjergvej 3-50
Øksnebjergvej 65-79
Ørtoftvej
Østkystvejen 304-Voerså
Østkystvejen 390-443
Århusgade 47-52

AB
AB
MOB
MOB
MOB
AB
GAB 0
MOB
MOB
MOB
MOB
MOB
AB
PA
GAB 0
PA
AB
MOB
PA
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16
16
17
17
16
17
16
16
17
16
16
16
16
16
16
17
17
17
16

Oversigtskort over udpegede vejstrækninger
Efterfølgende oversigtskort viser hvilke vejstrækninger der foreslås renoveret på baggrund af RoSy
beregningerne eller øvrige observationer.
Vejene er markeret i 2 grupper med hhv. grønne veje, der foreslås renoveret inden for de givne
midler på 7,68 mio. kr. (Inkl. 1,5 mio. kr. til samarbejdet med Hjørring Kommune), og blå veje der
foreslås renoveret hvis yderligere midler bevilliges.
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Bliv klogere på veje og asfalt
Hvordan bygger man en god vej?
En god vej består grundlæggende af tre lag:
1. Et bundsikringslag beståede af sand eller grus, som skal beskytte mod kulde og frost.
2. Et bærelag, som stabiliserer og overfører trafikbelastningen til bundsikringslaget.
3. Et slidlag, som er den synlige del af vejen. Slidlaget består for det meste af forskellige
blandinger af et elastisk bindemiddel (bitumen) og sten/skærver af varierende størrelse.
Hvad karakteriserer en god vej?
• En god vej har den rette buede profil. På den måde kan regnvand ledes effektivt væk.
• En moderne vej har alle tre typer lag. I Danmark er mange veje stadig uden bundsikringslag.
• En god vejbelægning er tæt i overfladen. På den måde kan vand og fugt ikke trænge ned til de
underliggende lag og destabilisere vejen.
• Belægningen skal passe til trafikbelastningen og være både stabil og have en god friktion.
Hvad består vejoverfladen af?
Skærver/sten : De stenmaterialer som iblandes slidlaget varierer i størrelsen fra større skærver,
som anvendes meget på veje udenfor byerne, til knuste sten, som bl.a. anvendes til Pulverasfalt
(PA) og Asfaltbeton (AB).
Bitumen : Et bindemiddel, som sikrer fastholdelsen af sten/skærver i slidlaget. En klæbrig, sort
masse, som har til formål at fastholde sten/skærver bedst og længst.
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De enkelte asfalttyper
MOB (Overfladebehandling) - slidlag med skærver til let trafikbelastning
Modificeret overfladehandling er et slidlag, som er billigt at lægge ud, og som egner sig bedst til
mindre trafikerede veje. MOB lægges ud ved at sprøjte med et bindemiddel, hvorefter der
udlægges skærver. Overfladen er grovere end f.eks. PA og AB, men har en god friktion, som sikrer
et godt føre.
PA (Pulverasfalt) & PA FLEX - slidlag ved middel trafikbelastning
Pulverasfalt består af en blanding af bitumen (bindemiddel) og knuste stenmaterialer. Det
anvendes bl.a. i byområder, på lettere trafikerede veje og til afretning af ujævnheder. Udlægges
som en blandet masse og har bl.a. den fordel, at de er fleksible (bløde) og derfor i noget omfang
kan reparere sig selv (levetidsbelægning).
AB (Asfaltbeton) - slidlag ved stor trafikbelastning
Asfaltbeton er ligesom PA også en blanding bitumen (bindemiddel) og knuste stenmaterialer.
Forskellen ligger i, at der anvendes en stærkere type bitumen, hvorved belægningen bliver hårdere
og kan klare en større trafikbelastning.
TBk (Tyndlagsbelægning)
TBk er en kompositbelægning, der kombinerer overfladebehandlingens forseglende egenskaber
med de åbne slidlags gode overfladeegenskaber.
Kantforstærkning
Ved kantforstærkning udlægges en ca. 1 meter bred stribe asfalt i hver side af vejen.
Forstærkningen udjævner de kørespor, som især opstår langs vejkanten. Køresporene skaber
fordybninger i vejbelægningen og ødelægger dens buede profil. Dermed bliver vejens evne til at
dræne sig selv forringet i det regnvandet i stedet ophobes i sporene. Kantforstærkning anvendes
ofte forberende afretning inden at hele vejbelægningen skal fornyes.
GAB (Grusasfaltbeton), GAB 0
GAB og GAB 0 bruges som bærelag og skal derfor yderligere belægges med et slidlag. GAB kan
dog godt ligge flere år, inden at slidlaget påføres. Bærelag udlægges kun når vejstrækningen
trænger til at blive totalt restaureret.
SMA (Skærvemastiks) – slidlag ved meget stor trafikbelastning
Skærvemastiks er en slidlagsbelægning, som anvendes på steder, hvor der stilles ekstra store
krav til belægningen. Skærvemastiks er en meget tæt og derfor meget holdbar belægning. Ekstra
skærver og en speciel ”filler” er med til at gøre SMA ekstra stabil og giver en god friktion.
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Frederikshavn Kommune
Park og Vej
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf.: 98 45 50 00
parkogvej@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Bilag: 7.1. Bilag 1
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 43551/15

Bilag: 7.2. Bilag 3
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 83901/15

Bilag: 7.3. Bilag 2
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 83900/15

Fra: Tage Kristensen <tagekristensen07@gmail.com>
Dato: 28. apr. 2015 08.28.27 CEST
Til: <lmmo@frederikshavn.dk>
Emne: Græsslåning i Syvsten
vedr., græsslåning i byens anlæg.
I forbindelse med generalforsamling i Syvsten og omegns borgerforening blev der fremvist en
skrivelse fra Frederikshavn Kommune, Center for Park og Vej, hvor det fremgår at der ikke længere
slås græs i anlægget. Årsagen er at kommunen ikke må udføre arbejde for private. Skrivelsen er
dateret 3. november 2014 og underskrevet Hanne Lauritsen.
Jeg har været med i bestyrelsen i mange år og bestrider nu funktionen kassere. Vi nyder godt af
mange frivillige hænder og har udført mange opgaver gennem årene. Pengene er små, der
forsvinder hvert år i nærheden af 3.000 kroner til vand og strøm og så er der ca. 4.000 kroner tilbage
til vedligeholdelse. Vi har drøftet muligheden for at kvitte vand og strøm og dermed spare de 3000
kroner, så der er flere penge til vedligehold, men den beslutning er heldigvis udskudt.
Vi har som en naturlig følge valgt at sætte kontingentet op, det er jo den vej økonomiske
udfordringer løses.
Som ejer af en græsslåmaskine følger der nye udfordringer; forsikring mod tyveri, drift og
vedligehold, som er udgifter vores budget ikke har råd til.

Jeg anmoder derfor udvalget om at drøfte muligheden for en dispensation.

Vores anlæg består af en legeplads opført for ca. 10 år siden, minigolfbane og en stor pavillon med
borde og bænke. Flere børnehaver besøger hvert år anlægget, hvor de leger og hygger.

Med venlig hilsen

Tage Kristensen
Ålborgvej 231
9300 Sæby

Bilag: 7.4. Disposisionspulje 2015
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 84717/15

1. Teknisk Udvalgs dispositionspulje
Puljen er en del af Teknisk Udvalgs budget øremærket til ønsker og behov der ikke var kendt ved
vedtagelsen af budgettet.
Revideret budget i 2015

Disponering Bemærkning
3.258.396

Opgaver i 2015
Trygfonden Kystlivredning på Palmestranden 2012 16
EU projekt - Grenensporet - oplevelser i Grenens
bagland
Stoppestedspulje 2014, 2015 og 2016
Trygfonden Kystlivredning på Skagen
Sønderstrand 2014 – 18
Projekt ”Paradiskajen – eksperimentarium 20142015”
Aftale om drift af sandfang i offentlige og private
vandløb, 2015-19
I alt
Opgaver fra 2014 som ikke blev
igangsat/færdige
Opstart videreførsel af Dronningestien,
Pikkerbakken, Fr. havn,
Sikring af skolevej, Skagen, cykelsti Østersøvej
i alt

15.000 Besluttet TU 20.12.2011
422.500 Besluttet TU 26.06.2013
400.000 Besluttet TU 27.08.2013
35.000 Besluttet TU 10.02.2014
150.000 Besluttet TU 07.04.2014
135.000 Besluttet TU 09.02.2015
1.157.500

Besluttet TU
150.000 05.02.2009/08.10.2009
130.000 Besluttet TU 06.09.2012
280.000

I alt disponeret

1.437.500

Udisponerede midler

1.820.896

Med venlig hilsen
Chefkonsulent
Jens Christian Knudsen
Center for Økonomi og Personale – TeAm Øku

Bilag: 8.1. Bilag til TU - Side_fra_VD_NyVejlov.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 78129/15

Ny vejlov

Vintervedligeholdelse
•

Eksempel 2:

52.

Bilag: 8.2. Bilag til TU - Oversigt_SommerVinterCykelstier.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 78128/15

Bilag: 8.3. - Microsoft Word - 83942-15_v1_Beslutningsnotater fra Teknis
k Udvalgs møde den 9. marts og 20. april 2015..pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 18. maj 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 83969/15

Sag 10/6316
Dok 83942-15_v1
1. Tema vedrørende vintertjenesten.
Sagsfremstilling den 9. marts 2015
På mødet vil der blive givet en status over de udførte vintertjenester fra oktober 2014 og til nu.
Vintertjenesten i årets 2 første måneder har haft et forbrug på 7,1 mio. kr. Dette skal sammenholdes med
forbrugstallene for tidligere år

år

januar

februar

Årets

I alt

forbrug

2007

517.198

4.938.831

5.456.029

18.411.116

2008

1.174.382

1.201.372

2.375.754

13.394.096

2009

1.981.700

3.339.360

5.321.060

14.007.133

2010

8.273.371

9.374.011

17.647.382

47.113.018

2011

4.189.939

4.199.381

8.389.319

18.340.238

2012

2.750.505

2.208.887

4.959.392

19.019.499

2013

4.268.991

3.300.785

7.569.776

16.950.485

2014

7.188.556

7.052.705

14.241.261

26.319.180

2015

3.897.371

3.224.844

7.122.215

-

Budget for vintertjenesten er i 2015 på 16.320.330 kr.
Park og Vej har i perioden 2013-15 haft følgende udkald pr. år.
Vinterprioritet Udkaldstype

2013

2014

2015

1. prioritet

Præventiv saltning

80

88

61

1. prioritet

Snerydning/kombi

12

17

6

Fortov/sti - saltning

25

21

20

2

11

2

17

6

10

Håndhold - snerydning

6

15

2

2. prioritet

Saltning/grusning - opland (2. prio.)

3

6

0

2. prioritet

Snerydning -opland (2. prio.)

7

14

3

Fortov/sti - snerydning/kombi
Håndhold - saltning

På baggrund af en opgørelse af de seneste års udgifter til vintertjenesten i Frederikshavn kommune excl.
vinteren 2010 viser det sig, at udgiften for en ”normalvinter” i gennemsnit beløber sig til ca. 18. mio. kr.
Udvalget har tidligere besluttet besparelser på vinterarbejder for rastepladser og cykelstier på 562.000 kr.
således, at udgiften for en normalvinter svarer til ca. 17.5 mio. kr.
Byrådet har på møde den 16. juni 2014 hævet budgettet for vintertjenesten med 5 mio. kr., således at dette
er på 16,3 mio. kr. Der skal således findes yderligere besparelser i serviceniveauet svarende til ca. 1,2 mio.
kr.
På mødet vil der blive forelagt forskellige forslag til reduktion af serviceniveauet.
På baggrund af udvalgets valg af forslag til reduktioner, vil der blive udarbejdet et nyt regulativ for
vintertjenesten, gældende for vinteren 2015 / 2016.

Der er vedtaget en ny vejlov, som vi på nuværende tidspunkt ikke kender omfanget af, men loven vil få
betydning for kommunens vintertjeneste. Når konsekvenserne af vejloven kendes, vil dette blive forelagt
Udvalget.
Indstilling den 9. marts 2015
Teknik og miljødirektøren indstiller, at
1. den givne status tages til efterretning
2. Udvalget tilkendegiver hvilke tiltag, der skal være gældende for vinteren 2015 / 2016
Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Udvalget blev orienteret og tilkendegav, at der i det kommende vinterregulativ arbejdes videre med, at
1. gå fra 2 til 4 vejklasser
2. reducere kørebredde og finish ved udvalgte vejkryds og
3. at der arbejdes videre med tiltag, der understøtter sommer og vinter cykelstier i udvalgte områder.
Svarende til en samlet reduktion på 1,6 mio.kr.
Udvalget ønsker, at der informeres mest muligt om det kommende serviceniveau.

4. Vintertjeneste, sommer- og vintercykelstier.
Sagsfremstilling den 20. april 2015
Under henvisning til udvalgets beslutning på møde den 9. marts 2015 under punkt 1. Tema vedrørende
vintertjenesten, er der arbejdet videre med tiltag, der understøtter sommer- og vintercykelstier i udvalgte
områder.
Der vil på mødet blive forelagt forslag til opdeling af cykelstier i hhv. sommer- og vintercykelstier.
Indstilling den 20. april 2015
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at det forelagte forslag til opdeling af cykelstier i hhv. sommer- og
vintercykelstier godkendes.
Beslutning Teknisk Udvalg den 2. april 2015
Sagen udsættes.
Afbud Kenneth Bergen.
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Notat
Status samarbejde med Hjørring
Kommune på Park & Vejområdet

Teknisk Udvalg

Sags.nr.
14/15805

Sagsbehandler : JOAA

Der gives på mødet en status over samarbejdet med Hjørring Kommune på Park og Vej-området.
Der vedlægges dagsordenen et kortbilag som viser det geografiske område hvor der samarbejdes om
asfaltvedligeholdelse.
Bilag:
81493-15_v1Kort til YU mødet – TU_kort_Frh_Og_Hjør_Belægning_Veje07052015_pakket.pdf.PDF
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Notat
Organisation i Park og
Teknisk Udvalg
Sags.nr. 08/3033
Vej
Center for Park & Vej har pr. 17. april indført en ny organisatorisk opbygning.
Det faktuelle organisationsdiagram vil blive præsenteret og uddybet på mødet.
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