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1.

Evaluering af udlejning af liggestole på Skagen

Sønderstrand
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede den 15. juni 2015 at give tilladelse til udlejning af
liggestole på Skagen Sønderstrand, som et forsøg i sommeren 2015, samt at
ordningen skal evalueres efter sæsonen med henblik på eventuelt offentligt udbud
fra med sæsonen 2016. Se evt. vedlagte dagsordenspunkt fra 15. juni 2015.

Åben sag
Sagsnr: 15/16663
Forvaltning: CTM
Sbh: cakr
Besl. komp: TU

Efterfølgende indgik Frederikshavn Kommune vedlagte aftale med Skagen
Liggestoleudlejning.
I aftalen fra sommeren 2015 er det blandt andet stillet som vilkår, at der altid skal
være mulighed for offentlig færdsel på arealet, så alle gæster føler sig velkomne,
uanset om de lejer en liggestol, selv medbringer en liggestol eller på anden måde
opholder sig på arealet. Desuden skal der være ryddet for liggestole fra kl. 19.00 til
kl. 7.00, og det påhviler lejer at holde arealet fri for henkastet affald i lejeperioden.
Arealet er vist på vedlagte kortbilag.
Skagen Liggestoleudlejning er interesseret i, at fortsætte udlejningen i sommeren
2016. Oversigt over antal udlejninger i sommeren 2015 er vedlagt.
Forvaltningen har ikke modtaget klager fra borgere eller turister, om hverken
manglende adgang til stranden, affald eller udlejningen generelt.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget over udlejnings-tilladelsen til
hhv. Fredningsnævnet og Natur- og Miljøklagenævnet, der begge har afvist at
realitetsbehandle klagen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at retten til udlejning af liggestole på Skagen
Sønderstrand sendes i offentligt udbud, med en mindstepris på 1800 kr. for
sommeren 2016, med henblik på indgåelse af en aftale svarende til vedlagte aftale
for 2015.
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes, idet det præciseres, at 2016 også er et prøveår.
Bilag
Underskrevet aftale 2015.pdf (dok.nr.145345/15)
Oversigt_Liggestole udlejning 2015.xls (dok.nr.145344/15)
Dagsordenspunkt TU juni 2015.pdf (dok.nr.145341/15)
Kortbilag liggestole 2015.pdf (dok.nr.94746/15)
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2.

Klimasikring af Elling by

Sagsfremstilling
Frederikshavn kommune har fået udarbejdet en rapport om løsningsmuligheder i
forhold til at sikre Elling mod nye oversvømmelser, som hændelsen i uge 42, 2014.

Åben sag
Sagsnr: 15/27559
Forvaltning: CTM
Sbh: sove
Besl. komp: TU

Formålet med at få udarbejdet en rapport var at sikre, at den løsning der vælges, er
den økonomiske mest fordelagtige for borgerne i Frederikshavn kommune og at
konsekvenser af løsningen er belyst..
Rapporten skulle ligeledes danne baggrund for en dialog med Vejdirektoratet og
Nordjyske Jernbaner i forhold til de 2 broer, som i uge 42, 2014 opleves som
barrierer i forhold til afvanding omkring Elling.
Rapporten vedlægges som bilag.
Udvalget skal med baggrund i rapporten tage stilling til:
1. Hvilke løsninger skal gennemføres.
2. Skal der indledes dialog, med baggrund i rapporten med Vejdirektoratet om
broen ved statsvejen
3. Skal der indledes dialog, med baggrund i rapporten med Nordjyske
Jernbaner om jernbanebroen.
4. Hvordan skal den ønskede løsning finansieres.
5. Skal der foretages en ekstra grøde skæring fra Mariendalsvej til havet.
6. Skal der startes en reguleringssag om en regulering af å bund til kote-1,0
m fra statsvejs broen til ca. 250 m øst for jernbanebroen.
7. Skal der arbejdes videre med løsningen af kapacitetsudfordringen, og skal
der indledes dialog med Naturstyrelsen om muligheden for at finde
løsninger i forhold til lovgivningen.
8. Skal Plan og Miljø Udvalget anmodes om at i gang sætte den fornødne
myndighedsbehandling og planlægning.
I rapportens konklusion peges der på, at ådiget ved Elling er den optimale løsning i
forhold til at sikre Elling mod de kommende klimaændringer. Løsningen kan ikke
stå alene, der skal også gennemføres en separatkloakering, og opsamling af
vejvand i den sydlige del af byen.
Hvis udvalget beslutter at den løsning der skal arbejdes videre med er ådiget, bør
projektet opdeles i 2 områder, på baggrund af gennemførelsen af
planlægningsarbejdet. Opdelingen kan ses på vedlagte kort bilag.
Plan og Miljøudvalget har taget stilling til separatkloakeringen og har igangsat
udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.
Rapporten peger på, at der sker opstuvning ved broen ved statsvejen, ved at
etablere et ådige, vil opstuvningen stige med 30 -40 cm i forhold til uge 42, 2014.

Teknisk Udvalg - Referat - 19. oktober 2015

Side 5 af 17

Beregningerne viser også at der er opstuvning ved jernbanebroen.
Angående finansiering af å diget udarbejdes der et notat, som vil blive fremlagt på
mødet.
Rapporten peger på, at der fremover vil være kapacitetsproblemer i forhold til det
nuværende å løb.
Da tidsperspektivet, i forhold til at få de fornødne tilladelser samt udarbejde
detailprojekt og udbyde opgaven er ukendt på nuværende tidspunkt, har
administrationen anmodet rådgiveren om, at udarbejde konsekvenser ved at
gennemføre en ekstra grødeskæring nu samt foretage en regulering af vandløbets
bund fra broen ved statsvejen til ca. 250 m øst for jernbanebroen.
Bunden føres ned til kote – 1,0 m.
Der henvises til vedlagte rapport.
Administrationen foreslår at Teknisk Udvalg afholder borgermøde i Elling, mandag
den 26. oktober 2015 kl. 19.00 – 21.00, hvor den valgte løsning præsenteres.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

der udarbejdes detailprojekt og udbudsmateriale på etablering af ådiget
der indledes dialog med Vejdirektoratet
der indledes dialog med Nordjyske Jernbaner
Frederikshavn kommune finansierer etableringen af å diget
der foretages en ekstra grødeskæring fra Mariendalsvej til havet
der foretages en regulering af å bund til kote -1,0 m fra statsvejsbroen til
ca. 250 m øst for jernbanebroen
der arbejdes videre med kapacitetsudfordringen og der indledes dialog
med Naturstyrelsen om kapacitetsudfordringen
Plan og Miljø Udvalget anmodes om at igangsætte den fornødne
myndighedsbehandling og planlægning.
projektet deles i 2 områder i forhold til myndighedsbehandling
der afholdes borgermøde, mandag den 26. oktober 2015 kl. 19.00- 21.00 i
Elling.

Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes. Der udarbejdes en tids- og procesplan.
Bilag
dige bilag.pdf (dok.nr.166762/15)
Rapport Klimatilpasning Elling Å (dok.nr.166912/15)
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3.

Fritagelse for gennemførelse af vandløbsindsats ved Sæby

Vandmølle
Sagsfremstilling
I 2013 fik Frederikshavn Kommune med tilskud fra staten gennemført en
forundersøgelse med detailprojektering for gennemførelse af faunapassage ved
Sæby Vandmølle. Der var tale om en løsning, hvor der skulle laves et stryg
gennem det eksisterende stemmeværk og opstrøms langs møllesøen. Stryget
skulle adskilles fra møllesøen med lodrette spunsvægge. Projektet blev skønnet til
at have en omkostning på omkring 24 mio. kr. Dertil kom eventuelle erstatninger til
lodsejere i området.

Åben sag
Sagsnr: 12/7966
Forvaltning: CTM
Sbh: tist
Besl. komp: TU

Efter et afholdt dialogmøde den 12. november 2013 omhandlende faunapassagen,
besluttede Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg i november 2013 at
undersøge, hvorvidt det var muligt at lave en nedstrøms løsning, som kunne
fungere som faunapassage, skabe mindre lodsejermodstand og være mere
omkostningseffektivt.
Center for Teknik og Miljø undersøgte efterfølgende mulighederne og fandt frem til,
at der ikke kunne laves en tilfredsstillende nedstrøms løsning. I stedet kunne laves
en alternativ opstrøms løsning, som blev vurderet til at have en omkostning på
mellem 10 og 15 mio. kr. Dette var dog et umiddelbart overslag, da der endnu ikke
er gennemført detailprojektering for løsningen.
Som udgangspunkt giver staten rammer for tilskud til gennemførelse af
vandløbsindsatser, som betyder, at realiseringen ikke må have en omkostning på
mere end 3 mio. kr. eller 5 gange referenceværdien. I dette tilfælde er 5 gange
referenceværdien lig med omkring 10,7 mio. kr.
De det således fortsat blev vurderet, at det var tvivlsomt, om kommunen ville kunne
opnå tilsagn fra staten til realisering af projektet, vurderede Center for Teknik og
Miljø, at det ville give mening at forespørge staten, om de ville udtage indsatsen
grundet manglende omkostningseffektivitet, inden kommunen tog stilling til, om der
skulle bruges penge og medarbejderressourcer på en detailprojektering og
lodsejerforhandlinger om den alternative løsning.
Kommunen modtog den 24. september Naturstyrelsens svar på henvendelsen.
Heraf fremgår, at ”Naturstyrelsen vurderer, at der er grundlag for at fritage
kommunen for at gennemføre (indsatsen), da styrelsen er enig i, at indsatsen ikke
vil være omkostningseffektiv.”
Dermed er indsatsen ikke længere omfattet af det indsatsprogram, som kommunen
er forpligtet til at gennemføre i forbindelse med Vandplan 2009-2015, jf.
Miljømålsloven.
Indstilling
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Kommunaldirektøren indstiller, at
1. Teknisk Udvalg tager Naturstyrelsens udtagelse af indsatsen til efterretning
og
2. Teknisk Udvalg beslutter, at der ikke iværksættes yderligere projektering
for faunapassage ved Sæby Vandmølle.

Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes.
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4.

Afgørelse i sag om klage over tilladelse til fældning af træer

langs Elling Å
Sagsfremstilling
Med baggrund af den kraftige oversvømmelse i Elling i uge 42 i 2014 blev der af
kommunens driftsafdeling Park og Vej ansøgt om, at kunne fælde træer der
vurderedes, at kunne vælte i vandløbet og dermed spærre for afledningen og
hermed bevirke fornyet oversvømmelse.

Åben sag
Sagsnr: 14/21097
Forvaltning: CTM
Sbh: msak
Besl. komp: TU

Der blev af Center for Teknik og Miljø vurderet, at arbejdet ville kræve
sagsbehandling i henhold til vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, planloven og
habitatbekendtgørelsen.
Der blev givet tilladelse til, at en tredje del af træerne ved Elling Å kunne fældes.
Afgørelsen blev påklaget af henholdsvis Dammark Naturfredningsforening og af
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Klagerne gik på at afgørelsen var mangelfuld, ikke stod mål med formålet, og
vurderes at have negative konsekvenser for faunaen.
Derudover var arbejdet iværksat inden udløb af klagefristen.
Miljø og Naturklagenævnet (MNK) har vurderet afgørelsen og kommunens hjemmel
i forhold til følgende lovgivning.
Vandløbsloven.
Tilladelsen er ikke sket i overensstemmelse med reguleringsbekendtgørelsen og
lider af væsentlige retlige mangler, idet der ikke foreligger en projektansøgning, der
er ikke foretaget en vurdering af de afvandingsmæssige interesser, og fordi at
projektet ikke var fremmet ved offentlig høring.
Naturbeskyttelsesloven.
Dispensation til projektet lider under væsentlige mangler.
Kommunen har ikke i afgørelsen angivet hvilke omstændigheder, der danner
grundlag for afgørelsen og hvilke hovedhensyn afgørelsen er baseret på.
Habitatbekendtgørelsen og Bilag IV arter.
NMK finder ikke anledning til at tilsidesætte kommunens vurdering, men bemærker
at redegørelsen burde have fremgået af kommunes afgørelse.
Generelt bemærker NMK at en afgørelse skal være præcis og klar.
Projektområdet er uklart beskrevet, kortbilaget er ikke i overensstemmelse med
beskrivelsen.
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Der er uklart hvilken lovgivning der er knyttet til de enkelte vilkår. Derfor vurderes
tilladelsen ikke at leve op til kravet om præcision og klarhed.
Tidspunkt for igangsættelse af projektet (nødretsbetragtninger).
Jf. Naturbeskyttelseslovens §87 må tilladelser ikke udnyttes før klagefristen er
udløbet, og rettidige klager har opsættende virkning.
NMK´s afgørelse er derfor at kommunen ikke havde hjemmel til at udføre
fældningen inden klagefristens udløb.
Vedr. nødret bemærker NMK at afgørelsen er meddelt d. 18. november 2014, og at
det kraftige regnvejr kommunen henviser til skete i perioden 13-19. oktober 2014.
NMK´s afgørelse:


Afgørelsen lider af væsentlige retlige mangler.



NMK ændrer kommunes afgørelse til at kommunen på tidspunktet
ikke havde hjemmel til at træffe afgørelsen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at afgørelse fra Natur og Miljøklagenævnet tages til
efterretning.
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes.
Peter Nielsen ønsker tilføjet, at i lignende sager, skal lovgivningen og høringsfristen
overholdes.
Bilag
Afgørelse.pdf (dok.nr.167115/15)
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5.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Sagsfremstilling
Fagcentercheferne har i samarbejde med Økonomiafdelingen foretaget
budgetrevision pr. 31. august 2015 for Teknisk Udvalgs område, og gennemgået
budget og hidtidigt forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre
budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de
væsentligste afvigelser.

Åben sag
Sagsnr: 14/9542
Forvaltning: CØP
Sbh: JAPO
Besl. komp: TU

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets
omkostningssteder, men kun de omkostningssteder hvor der er udsigt til
væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret.
Teknisk Udvalgs driftsbudgetramme er pr. 31. august 2015 eksklusiv bankbog på
54,7 mio. kr. og iht. budgetrevisionen forventer Økonomiafdelingen at Teknisk
Udvalg holder budgettet.
Forventningen betyder at Teknisk Udvalgs resultat inkl. bankbogs forventes at blive
et underskud på 6,3 mio. kr. der kan henføres til bankbogen fra 2014 på 6,3 mio.
kr.
Ejendomscenter - Havne forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der kan tilskrives
færre indtægter i Skagen Lystbådehavn og Sæby Havn, som følge af
sommervejret. Antallet af gæstesejlere er pr. 31. august faldet med 14,5 % i forhold
til 2014. Direktørens område forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.
Center for Park og Vej forventer et overskud på driften på 0,3 mio. kr. som følge af
driftsoptimeringer. På vintertjenesten forventes budgettet at holde, som følge af det
nye vinterregulativ.
Center for Teknik og Miljø forventer at holde budgettet.
I forhold til opfølgningen 30. april er forventningen til Teknisk Udvalgs driftsforbrug
uændret.
Udvalgets korrigerede anlægsbudgetramme er på 62,3 mio. kr. Her forventes en
mindre forbrug på 22,0 mio. kr. for 2015.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at


budgetopfølgningen tages til efterretning og overgår til kommunens
samlede budgetopfølgning



det ikke påbegyndte projekt ”opstart videreførelse af Dronningestien”
annulleres, og bevillingen på 150.000 kr. lægges tilbage i udvalgets
dispositionspulje.

Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
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Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Budgetopfølgning 31.8-15 (dok.nr.155059/15)
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6.

Fastlæggelse af mødedatoer for Teknisk Udvalg i 2016

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde 26. august 2015 mødeplan for afvikling af
byrådets møder i 2016.

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

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.
For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til
Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd, foreslås møderne i Teknisk Udvalg som
hovedprincip afholdt i begyndelsen af hver måned.
Forslag til mødedatoer:


Mandag den 11.januar



Mandag den 1.februar



Mandag den 7. marts



Mandag den 11. april



Mandag den 9. maj



Mandag den 13. juni



Mandag den 15. august



Mandag den 5.september



Mandag den 10.oktober



Mandag den 7. november



Mandag den 5.december

Møderne foreslås afholdt kl. 16.00.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalgs mødekalender for 2016
fastlægges.
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes.
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7.

Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2015

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt
over Frederikshavn Kommune.

Åben sag
Sagsnr: 15/2351
Forvaltning: CØP
Sbh: hewa
Besl. komp: TU

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt de syv første måneder i 2015 i
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede
fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli
2015 vist pr. måned.
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom,
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær,
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk
sygdom (§ 56)).
Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste”
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers
vedkommende ikke er registret i systemet.
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret
under de respektive centre.
Indstilling
Det indstilles, at statistikken tages til efterretning.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. oktober 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen
Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Mette Hardam (V)
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Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 13192215_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)
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8.

Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling
1. Orientering om begrænsning af færdslen på sti mellem Søstjernevej og
Nansbovej, Skagen Sagsnr. 15/26027. 1 bilag.
2. Referat fra sidste møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 22. september
2015. 1 bilag

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

Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Til orientering.
Bilag
166351-15_v1_orienteringspunkt til TU den 19.10.2015.pdf (dok.nr.167000/15)
Referat - 40. møde i Trafiksikkerhedsudvalget 22 09 2015.pdf (dok.nr.166776/15)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars Mejlvang Møller

Anders Broholm

Flemming Rasmussen

Kenneth Bergen

Peter E. Nielsen

Karl Falden

Bahram Dehghan
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Udlejning af liggestole 2015
Opstillet
Opstillet
Opstillet
Opstillet

I alt

16
32
32
16

stole
stole
stole
stole

ved middagstid
om formiddagen
om formiddagen
midt formiddag

Antal

Dato

10
22
2

11.07
16.07
17.07
22.07
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Bilag: 1.3. Dagsordenspunkt TU juni 2015.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 19. oktober 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 145341/15

Forsøg med udlejning af liggestole og parasoller,
Skagen
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg gav den 18. juni 2013 en etårig tilladelse til, at der i sommeren
2013 måtte opstilles maksimalt 100 liggestole på Skagen Sønderstrand til udlejning
(ved bilag med dagsordenspunkt fra TU). Ansøger gjorde ikke brug af tilladelsen,

Åben sag
Sagsnr: 15/16663
Forvaltning: CTM
Sbh: cakr
Besl. komp: TU

idet ansøger ikke var interesseret i at investere i liggestole for en kun et-årig
periode.
Ansøger har nu på ny ansøgt om tilladelse til udlejning af liggestole på Skagen
Sønderstrand.
Ansøger ønsker mulighed for at udleje 110 liggestole, 55 borde, 55 parasoller samt
håndklæder i perioden ca. 1. juli indtil 9. august på dage med strandvejr fra kl. 8 til
kl. 18. Ansøger ønsker, at tilladelsen skal gælde i minimum 4 – 5 år med mulighed
for udvidelse af antal stole hvert år. På vedlagte bilag ses den nærmere placering
af liggestole.
Arealet ligger inden for den strandpark, der er udpeget i den nye kommuneplan,
vedtaget i Byrådet den 25. marts 2015. Ifølge kommuneplanen gælder det, at:
Inden for strandparkerne kan der i højere grad end på de øvrige dele af strandene
gives muligheder for arrangementerne og etablering af mindre anlæg.
Juridiske konsekvenser
Det ansøgte vurderes ikke at være i strid med fredningskendelsen for området,
strandbeskyttelseslinjen eller naturbeskyttelsesloven i øvrigt. En tilladelse vil
imidlertid ændre praksis på området, og vil givetvis åbne op for flere forespørgsler
af lignende karakter.
Sønderstrand er omfattet af fredningen for Skagen Sønderstrand og Fyrbakken.
Jævnfør fredningskendelsen må arealerne anvendes til rekreative formål. Der må
ikke opføres bebyggelse, herunder skure, og der må ikke finde teltslagning eller
campering sted. Det er således ikke tilladt at opføre et skur til opmagasinering af
stole og parasoller om natten uden dispensation fra Fredningsnævnet.
Jævnfør reglerne om offentlighedens adgang på strande, naturbeskyttelsesloven §
22 og bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i
naturen, må offentlighedens adgang til strandbredden ikke forhindres eller
vanskeliggøres. Samtidig gælder det, at der på strandbredden ikke må drives
handel eller opstilles telte og lignende.
Økonomiske konsekvenser
Det vurderes, at opstilling og udlejning af stole kan besværliggøre opsamling og
øge mængden af henkastet affald. Udlejer bør derfor medvirke til at holde området
rydelig på Sønderstrand i udlejningsperioden.
Teknisk Udvalg kan vælge at fastsætte et areallejegebyr på fx 1800 kr. for arealleje
pr. år.
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der indgås en aftale med ansøger, som
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skitseret i vedlagte bilag. Det vil sige, at
1. der gives tilladelse til udlejning af 110 liggestole og 55 parasoller og borde i
en tidsbegrænset periode fra 1. juli til 15. august i sommeren 2015.
2. ansøger forpligter sig til at medvirke til renhold af Sønderstrand i
udlejningsperioden 1. juli til 15. august.
3. ansøger pålægges et areallejegebyr på 1.800 kr.
4. ansøger skal sørge for, at liggestolene, borde og parasoller ikke hindrer
offentlighedens adgang til stranden.

Beslutning Teknisk Udvalg den 15. juni 2015
Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen, idet ordningen evalueres efter sæsonen
med henblik på evt. offentligt udbud fra og med sæsonen 2016.
Et mindretal i udvalget bestående af Flemming Rasmussen (DF) stemmer imod,
idet liggestole ikke hører hjemme på stranden og udgør et unaturligt element samt
spærrer for adgangen.
Fraværende: Anders Broholm
Bilag
Dagsordenspunkt TU 2013.pdf (dok.nr.94758/15)
Kortbilag liggestole_2.pdf (dok.nr.94797/15)
Udkast til aftale om arealleje for udleje af parasoller, borde og liggestole på Sønderstrand i Skagen.docx
- Udkast til aftale om arealleje for udleje af parasoller, borde og liggestole på Sønderstrand i
Skagen.docx (dok.nr.94898/15)
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Indledning og baggrund

I forbindelse med kommuneplanens klimatilpasning har Frederiksværk og Hjørring
Kommuner igangsat en undersøgelse af Elling Å systemet, der udgør et opland på
142 km2. Kraftige skybrud, senest i oktober 2014, har medført store oversvømmelser
i Elling og Lendum by, og der skal derfor sikres en større bufferkapacitet i Elling Å
oplandet for at reducere risikoen for oversvømmelser af byområderne ved fremtidige
ekstremregn.
I denne rapport beskrives vandløbsopmålinger, modelberegninger og løsningsforslag
for tiltag ifm. klimatilpasning af Elling Å systemet. Fokus i projektet er dels at beregne kapaciteten i å-systemet samt af oversvømmelsen ved en regnhændelse svarende
til ekstremregnen i efteråret 2014 ved både en normal og højvandssituation i Kattegat samt for både nuværende hav- og grundvandsstand og ved fremtidige vandstandsstigninger i hav og grundvand.
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Opstilling af vandløbsmodel

Elling Å systemet er opstillet i vandløbs MIKE 11. Modelopstillingen kræver følgende
input, jf. Figur 2.1:
-

Opmåling af vandløbssystemet

-

Overfladevandsafstrømning beregnet med MIKE URBAN

-

Drænafstrømning

-

Grundvandstilstrømning

-

Øvrige modelparametre

Figur 2.1 Opstilling af vandløbsmodel

Resultaterne fra opmålingen anvendes til opstilling af en vandløbsmodel i MIKE 11
/henvisning/. GIS-linier og tværsnit indlæses direkte i modellen og strukturer i form
af broer, stemmeværk, rørføringer og brønde indføres manuelt i vandløbsmodellen.
Randbetingelserne til vandløbsmodellen består af tilstrømning til vandløbssystemet i
form af grundvandstilstrømning, overfladisk og dræn afstrømning, samt en udløbskote til havet.

2.1

Opmåling af vandløbssystemet

Geopartner har i forbindelse med projektet opmålt de af Kommunen udvalgte vandløbsstrækninger i Elling Å systemet. To delstrækninger, Lerbæk og 5 km af Skærum
Å, var opmålt fra tidligere og data er leveret af Frederikshavn Kommune. Mosegrøften i Elling og den øvre del af Vestergårdsgrøften i Lendum er opmålt af kommunerne.
Den opmålte del af Elling Å vandløbssystemet består af ca. 68 km vandløb fordelt på
vandløbsstrækninger, som ses i Tabel 2.1. Opmålingen udgør i alt 746 tværprofiler i
vandløbene og 58 tværprofiler ifm. strukturer samt 125 rør og 26 brønde. Derudover
ALECTIA A/S
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er indmålt ca. 1.100 mellempunkter. Opmålingerne er samlet i en VASP database.
Landmåleren har i forbindelse med opmålingen taget ca. 550 fotos af f.eks. vandløbsprofiler, rørunderføringer, stemmeværk, broer, spang, tilløb fra biløb og drænrør
mv., skalapæle og markeringer af f.eks. el- og gasledninger.
Tabel 2.1 Opmålte vandløbsstrækninger
Strukturer
Vandløb
Elling Å
Skærum
Nord
Skærum
Midt**
Skærum
Syd
Skærum

Å Nedre
Å Nedre
Å Nedre

Længde
(m)

Tværsnit
(antal)

Tværsnit
(antal*)

Rør
(antal*)

Brønde
(antal)

Mellempunkter
(antal)

14.743

149

18

0

0

148

2.163

25

2

0

0

27

4.979

60

2

0

0

58

6.569

87

8

0

0

157

Å Øvre

4.368

52

2

12

0

223

Mosegrøften***

1.702

16

0

8

0

28

Lerbæk**

3.353

41

16

4

0

37

Stabæk

6.570

90

2

40

1

55

Åsted Å

15.980

165

8

19

0

314

2

0

1

25

42

422

14

0

11

0

20

1.058

12

0

12

0

-

9

0

9

0

-

Dvergtved Bæk
Vestergårdsgrøften
Nedre
Vestergårdsgrøften
Nord***
Vestergårdsgrøften
Vest***
Ulvmose Bæk

3.205

983

24

0

9

0

19

746

58

125

26

1.128

Nye opmålinger
60.084
645
40
* To registreringer pr. bro/rørføring, ind- og udløb
** Tidligere opmåling leveret af kommunen
*** Ny opmåling leveret af kommunen

121

26

1.033

I alt

2.321
68.416

De opmålte vandløbsstrækninger, der indgår i det videre modelarbejde, er vist i Figur
2.2.
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Figur 2.2 Opmålte vandløb

2.2

Overfladevandsafstrømning

Den direkte afstrømning på terræn til vandløbene er beregnet med afstrømningsmodellen MIKE URBAN, hvor der er anvendt et overfladeafstrømningsmodul (Surface
Runoff Model B). Afstrømningen beregnes for deloplande inden for Elling Å oplandet,
Figur 2.3. Modellen anvender en regntidsserie, samt gennemsnitlige værdier for
deloplandenes karakteristika.
Oplysninger om deloplandene er listet i Bilag 1. Hældning på terrænet er beregnet ud
fra en højdemodel med et 10 m grid, som terrænets gradient mellem to celler. Oplandenes gennemsnitlige hældning er efterfølgende bestemt som middelværdien af
gradienten inden for hvert delopland. Andelen af impermeable og permeable områder
er vurderet ud fra arealanvendelsen. Flade impermeable områder består af veje og
befæstede arealer, mens stejle impermeable områder består primært af hustage. De
permeable områder er inddelt i høj, mellem og lav permeabilitet, som er vurderet ud
fra jordartskort.
I Elling by (delopland 82 i Figur 2.3) er den overfladiske afstrømning (primært vejvand) fordelt på 9 udløb til Mosegrøften og Elling Å efter oplandsstørrelse.
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Figur 2.3 Deloplande for overfladisk afstrømning

Modellen er sat op til at simulere den ekstreme regnhændelse i oktober 2014. Ekstreme regnhændelser falder ofte meget ujævnt, og der kan derfor være store variationer i både intensiteten og timingen af hændelsen inden for oplandet til Elling Å, som
er på 142 km2.
For at få en idé om variationen i regnhændelsen er der indhentet nedbørsdata fra to
nedbørsstationer i hhv. Frederikshavn syd for vandløbsoplandet og i Lendum i den
opstrøms del af vandløbet, Figur 2.4. Summeret op for dagene d. 15-16. oktober er
den registrerede regnhændelse stort set lige stor i de to nedbørsstationer, hhv. 110
mm og 113 mm. I perioden med den største nedbørsmængde fra d. 15. oktober kl.
18 til d. 16. oktober kl. 11, dvs. i løbet af 17 timer, er der registreret 82 mm i Frederikshavn og 90 mm i Lendum. Der ses desuden en forskel i timingen i de to nedbørstidsserier. Lokale registreringer med større nedbørsmængder end observeret i nedbørsstationerne vidner desuden om variationer i hændelsens intensitet i og omkring
oplandet, der antyder, at der er en betydelig usikkerhed på regnhændelsen. Det er
dog valgt at anvende den registrerede regntidsserien for Lendum til estimering af
overfladeafstrømningen.
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Figur 2.4 Nedbørstidsserier for regnhændelsen i oktober 2014 ved målestation i hhv. Frederikshavn (SVK, måler nr. 5025) og Lendum (Hjørring Vandselskab, måler nr. PU0205).

Den overfladiske afstrømning er i vandløbsmodellen fordelt jævnt på vandløbsstrækningen inden for hvert delopland. En undtagelse til dette er de steder, hvor afstrømningen til vandløbet foregår et specifikt sted, som f.eks. ifm. afstrømningen fra byen
samt fra deloplandene 4 og 10, hvor sideløb til Elling Å ikke er medtaget i modellen. I
disse tilfælde angives den overfladiske afstrømning som en punktkilde.

2.3

Drænafstrømning

Drænafstrømningen beskriver den del af nedbøren, der infiltrerer til de øvre jordlag
og forsinket i forhold til den overfladiske afstrømning strømmer til vandløbene enten i
drænrør eller som interflow i den umættede zone. Figur 2.5 viser drænafstrømningen, som er forsinket og udjævnet i forhold til den overfladiske afstrømning. Drænafstrømningen tildeles modellen på samme måde som den overfladiske afstrømning
beskrevet ovenfor.
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Figur 2.5 Overfladisk og drænafstrømning.

2.4

Grundvandstilstrømning

Grundvandstilstrømningen til vandløbene er bestemt udfra en separation i baseflow
(grundvandstilstrømning) og quickflow (hurtig overfladisk afstrømning) for middeldøgnsafstrømningen ved vandløbsstation nr. 02.03 i Elling Å ved Elling Kirke (Figur
2.2). Tidsserieseparationen er foretaget med programmet TSPROC, som er udviklet
af USGS, og resultatet heraf er vist i Figur 2.6. Den gennemsnitlige grundvandstilstrømning er ca. 1.100 l/s. Tidsserien dækker over perioden 1987-2009, og dvs. der
findes ikke måling af afstrømningen under regnhædelsen i oktober 2014. Til vurdering af grundvandstilstrømningen under ekstremhændelsen i 2014 anvendes derfor
værdier for en lignende hændelse i september 1994. Gennemsnitligt baseflow for
denne periode var på 1.300 – 1.700 l/s.

Figur 2.6 Middeldøgnafstrømning i vandløbsstation 02.03 i Elling Å opdelt i
hurtig overfladisk afstrømning (Quickflow) og grundvandsbidrag (Baseflow).
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Fordelingen af grundvandstilstrømningen er foretaget ud fra observationer af medianminimumsvandføring for deloplande, under antagelse af at større vandløbsafstrømninger fordeler sig tilsvarende på deloplandene. Deloplandene med procentvise
fordelinger er angivet i Figur 2.7. Inden for enkelte deloplande er grundvandstilstrømningen i modellen yderligere fordelt ud på enkelte vandløb / vandløbsstrækninger, f.eks. ved Ulvmose Bæk og Vestergårdsgrøften. Grundvandstilstrømningen er
tildelt modellen som enten punktkilde eller jævnt fordelt på hele vandløbsstrækningen som beskrevet ved den overfladiske afstrømning.

Figur 2.7 Deloplande for grundvandsbidrag med procentvis fordeling

2.5
2.5.1

Øvrige modelparametre
Manningtal (M) for vandløb

I vandløbsmodellen anvendes Manningformlen til beskrivelse af vandføring i vandløbene. I Manningformlen indgår bl.a. Manningtallet, som er et mål for strømningsmodstanden i vandløbet forårsaget af friktion ved bund/brinker, turbulens ved ændringer i tværsnitsform, forekomst af grøde, sten mv. Et højt Manningtal, f.eks. 30
m1/3/s, angiver en lille modstand og visa versa.
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Manningtallet for vandløbene er differentieret for små, mellem og store vandløb, og
der er anvendt typiske værdier for spredt grødevækst, som må forventes for en efterårssituation /1/. I små vandløb er modstanden størst, og derved anvendes et
mindre Manningtal end i de store vandløb med en mindre modstand.
Tabel 2.2 Anvendt Manningtal i vandløbsmodellen
Vandløbstype
Lille
Mellem
Stor

Vandløbsbredde
m
1-2
2-5
5-10

Manningtal efterår
m1/3/s
8
12
16
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Kapacitetsberegninger

Vandløbsmodellen er anvendt til at foretage en vurdering af vandløbssystemets kapacitet. Vandløbsmodellen kan kun anvendes til vurdering af afstrømningen i de tilfælde, hvor vandstanden i vandløbet holder sig under brinkkoterne, idet vandløbsmodellen beregner strømningen i én dimension, og ikke medtager oversvømmelse på
terræn.
3.1

Scenarieberegninger

Der udføres en række scenarieberegninger for vurdering af vandløbssystemets kapacitet, Tabel 3.1. Da det jo er kendt, at afstrømningshændelen fra oktober 2014 (scenarie 3) medførte store oversvømmelser i Elling og Lendum, vurderes to øvrige scenarier med mindre afstrømning, hhv. 5 og 10 års vinter maks. Størrelsen af disse er
estimeret ud fra en ekstremværdianalyse af hydrografen for vandløbsstationen 02.03
ved Elling Kirke, se Figur 2.6.
Efterfølgende foretages en vurdering af påvirkningen af fremtidige hav- og grundvandsstigning på +0,5 m (Scenarie 4), effekten af en højvandssituation med havvandskote på +1,8 m (Scenarie 5), samt en kombination af disse (Scenarie 6). Scenarierne 4-6 vurderes med den største hændelse fra scenarie 1-3, som vandløbet har
kapacitet til. Den fremtidige øgede grundvandsstand på +0,5 m i Scenarie 4 og 6
vurderes ud fra perioder med høj og lav baseflow sammenholdt med en observeret
årstidsvariation i grundvandspotentialet i boringer i oplandet. Forskellen mellem højt
og lavt grundvandspotentiale ligger i intervallet 0,5-1 m, og forskellen i baseflow fra
efterår med lavt grundvandspotentiale til forår med højt grundvandspotentiale er ca.
33 %. For de fremtidige scenarier med øget grundvandsstand, øges baseflow derfor
med 33 %.
Tabel 3.1 Scenarier til analyse af kapaciteten i Elling Å.
#

Hændelse

Grundvandsstand

Havniveau

1

5 års vinter maks (6800 l/s)

Nuværende

Kote 0 m

2

10 års vinter maks (8500 l/s)

Nuværende

Kote 0 m

3

50 års ekstremhændelse

Nuværende

Kote 0 m

4

5 års vinter maks (6800 l/s)

Nuværende +0,5 m

Kote +0,5 m

5

5 års vinter maks (6800 l/s)

Nuværende

Kote +1,8 m

6

5 års vinter maks (6800 l/s)

Nuværende +0,5 m

Kote +2,3 m

3.2

Resultater af kapacitetsberegningerne

Resultatet fra scenarie 1-3 viser, at kapaciteten af de opmålte vandløbsprofiler i Elling Å systemet overskrides i alle tre scenarier. Det skal i den forbindelse bemærkes,
at det kun er kapaciteten af selve vandløbsprofilerne, der er opmålt, og dermed anALECTIA A/S
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vendt i vandløbsmodellen. Størstedelen af vandløbsstrækningerne uden for byerne er
omgivet af ådale eller vådområder, som kan indeholde betydelig mere vand ved større regnhændelser, og her er en oversvømmelse af brinkernes kronekant nødvendigvis ikke problematisk. I scenarierne 2 og 3 med hhv. en 10 års vinter maks. afstrømning og en afstrømningen svarende til regnhændelsen i oktober 2014 observeres en
oversvømmelse af brinkene i de bynære områder ved Elling og Lendum, der ikke ses
i samme grad i scenarie 1 med en 5 års vinter maks. afstrømning. I Figur 3.1 og
Figur 3.2 er angivet de vandløbsstrækninger, hvor brinkene bliver oversvømmet, for
hhv. Sceanrie 1 og scenarie 2.
Størstedelen af åsystemet har kapacitet til en afstrømning på 6.800 l/s ved vandløbsstationen ved Elling Kirke svarende til en 5 års vinter maks. afstrømning (Scenarie 1), Figur 3.1, men vandstanden står flere steder tæt på brinkernes kronekant, og
i dele af vandløbssystemet overskrider vandstanden kronekanten. Det udgør ikke
nødvendigvis et problem, at vandløbet på delstrækninger ikke har kapacitet til en 5
års vinter maks. afstrømning, hvis kapaciteten i nærliggende vådområder og ådale er
tilstrækkelig. De strækninger, hvor kapaciteten af vandløbssystemets opmålte profiler er utilstrækkelig for en 5 års vinter maks. afstrømning er primært den øvre del af
Vestergårdsgrøften (Vest), de øvre ca. 10 km af Skærum Å, store dele af Åsted Å
primært ca. 6 km i den opstrøms del samt 2 km i Elling Å umiddelbart nedstrøms
tilløbet fra Åsted Å, se vanddybden over brinkkoterne i Figur 3.3. Dette er primært
områder, hvor mindre oversvømmelser kan holdes inden for ådalene.
I Figur 3.4 er vist vanddybden over brinkkoterne for scenarie 2 med 10 års vinter
maks. afstrømningshændelse. Det fremgår som forventet at vanddybden for denne
hændelse øges.
En forøgelse af vandløbssystemets kapacitet, ud over kapaciteten i ådalene, kan være en kontrolleret oversvømmelse af udvalgte området, og derved tilbageholdelse af
vand, der nedstrøms kan medføre problemer. I afsnit 5 med løsningsforslag er i Tabel 5.1 og Tabel 5.2 listet en række mulige tiltag til forøgelse af vandløbssystemets
kapacitet.
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Figur 3.1 Oversvømmede strækninger ved 5 års vinter max. hændelse (Scenarie 1)

Figur 3.2 Oversvømmede strækninger ved 10 års vinter max. hændelse
(Scenarie 2)

ALECTIA A/S
PRJ-2015-00707 - 13224400 - 2.6

Side 15 af 43

Frederikshavs Kommune, Hjørring Kommune
Klimasikring af Elling Å

Rapport
2015-10-02

Figur 3.3 Oversvømmede strækninger ved 5 års vinter max. Hændelse med
vanddybder over brikkoten (Scenarie 1)

Figur 3.4 Oversvømmede strækninger ved 10 års vinter max. Hændelse med
vanddybder over brikkoten (Scenarie 2)
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Scenarie 4 med øget havniveau medfører en stigende vandstand i vandløbet, som
overstiger brinkkoterne på strækningen fra jernbanen (Stations nr. 12160) til kysten
(St. nr. 14733). Ved Skagensvej (St. nr. 11450) er stiger vandstanden ca. 10 cm og
ved Vestergårdsvej (St. nr. 10216-10700) er stigningen ca. 6 cm, se Figur 3.6 sammenholdt med Figur 3.5. Længere oppe i oplandet er ændringen i vandstanden få
centimeter som følge af det øgede baseflow. I Scenarie 5 og 6 med højvandssituation
ved nutidigt og fremtidigt hav- og grundvandsniveau stiger vandstanden yderligere,
Figur 3.7 og Figur 3.8, og overstiger brinkkoterne fra ca. 500 m opstrøms Skagensvej til kysten.

Figur 3.5 Scenarie 1: Vandstand i Elling Å fra Mosegrøften til kysten

Figur 3.6 Scenarie 4: Vandstand i Elling Å fra Mosegrøften til kysten
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Figur 3.7 Scenarie 5: Vandstand i Elling Å fra Mosegrøften til kysten

Figur 3.8 Scenarie 6: Vandstand i Elling Å fra Mosegrøften til kysten

ALECTIA A/S
PRJ-2015-00707 - 13224400 - 2.6

Side 18 af 43

Frederikshavs Kommune, Hjørring Kommune
Klimasikring af Elling Å

4

Oversvømmelsesmodel

4.1

Opstilling af oversvømmelsesmodel

Rapport
2015-10-02

Kapacitetsberegningerne i Afsnit 3 viser, som forventet, at vandløbssystemet ikke
har kapacitet til regnhændelsen i oktober 2014. Da MIKE 11 vandløbsmodellen er en
1D model, hvor al afstrømningen foregår i vandløbet, er det nødvendigt at koble
denne med en 2D flow model (MIKE 21) for beskrivelse af oversvømmelsen på terræn. Koblingen af MIKE 11 og MIKE 21 foregår i MIKE FLOOD, der linker vandløbsstrækningerne i vandløbsmodellen til en højdemodel, som er det primære input til
MIKE 21 modellen. Optimalt anvendes så detaljeret en højdemodel som muligt, men
grundet oplandets størrelse er det for tungt beregningsmæssigt at anvende en højdemodel med 1,6 m grid. En test af gridstørrelse resulterede i anvendelse af en højdemodel med et 10 m grid, hvor gridværdierne i en 10 m celle er bestemt som en
gennemsnitsværdi af terrænkoten fra højdemodellen med 1,6 m grid. Efterfølgende
er der foretaget manuelle justeringer, således af dæmninger (e.g. jernbanerne) og
smalle underføringer, hvor der er skåret ud i terrænmodellen, bevares. Desuden er
foretaget en gennemgang af de steder der, pga. underføringerne, er skåret ud i terrænmodellen og hvor vandløbet indgår i vandløbsmodellen. Disse steder er terrænkoten ført tilbage til den oprindelige værdi (svarende til f.eks. vejkoten, ved en
bro over åen). Figur 4.1 viser højdemodellen anvendt i MIKE 21 beregningerne.

Figur 4.1 Højdemodel i 10x10 m grid
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Til beskrivelse af strømningen på terræn anvendes Manningformlen, hvor Manningtallet, som beskrevet i afsnit 2.5.1, er et udtryk for strømningsmodstanden.På terræn kan modstanden være stor blandt andet pga. bevoksning, hvilket givet et lavt
Manningtal. I oversvømmelsesmodellen er anvendt et Manningtal på 5 m1/3/s til beregning af strømningen på terræn.

4.2

Scenarieberegninger

Der er udført fire scenarier med oversvømmelsesmodellen, Tabel 4.1. Det første er
en simulering af hændelsen i oktober 2014 med en sammenligning af observeret og
simuleret oversvømmelsesudbredelse, for at verificere modellens anvendelighed.
Scenarie 2 er en tilsvarende hændelse i et fremtidigt klima med hav- og grundvandsstigning på +0,5 m. Scenarie 3 og 4 er beregninger af oversvømmelsen ved en højvandssituation i nu- og fremtidigt klima tilsvarende kapacitetsberegningerne i Afsnit
3.1. Til disse scenariet anvendes en 10 års vinter maks. afstrømning, idet denne
hændelse er oftere forekommende end en situation med 50 års ekstremregn sammenfalden med højvande på 1,8 m.
Tabel 4.1 Scenarier til analyse af oversvømmelsesudbredelsen fra Elling Å
#

Hændelse

Grundvandsstand

Havniveau

1

50 års ekstremregnhændelse

Nuværende

Kote 0 m

2

50 års ekstremregnhændelse

Nuværende +0,5 m

Kote+0,5 m

3

10 års vinter maks

Nuværende

Kote +1,8 m

4

10 års vinter maks

Nuværende +0,5 m

Kote +2,3 m

4.3

Resultater af oversvømmelsesberegninger

4.3.1

Scenarie 1. Verificering af modellen

Resultaterne fra scenarie 1, der beskriver hændelsen i oktober 2014, sammenlignes
med oversvømmelsens udbredelse ved Elling og Lendum, som er vurderet ud fra
fotos og beskrivelser fra bl.a. borgerne, som er listet nedenfor.
Observationer af oversvømmelse ved Elling:


Vestergårdsvej, villaer og haver på Vestergårdsvej med vanddybde på ½-1 m
(Figur 4.2, billede 1).



Tuenvej ved s-svinget vest for Vestergårdsvej.



Birkedalsvej, de nedre 6 m mod Tuenvej (ved højeste vandstand).



Store områder langs Elling Å syd for Elling (Figur 4.2, billede 2).



Byggemarked ved Skagensvej (Figur 4.2, billede 3).



Skagensvej nord for broen over Elling Å (Figur 4.2, billede 3).



Store områder mellem Skagensvej og kysten (Figur 4.2, billede 4)

ALECTIA A/S
PRJ-2015-00707 - 13224400 - 2.6

Side 20 af 43

Frederikshavs Kommune, Hjørring Kommune

Rapport

Klimasikring af Elling Å

2015-10-02



Vandstandskote ca. 30 cm til toppen af brodæk ved Skagensvej



Vandstandskote ca. 20 cm under underkanten af brodæk ved jernbanebroen
(formentlig en tidlig observation af oversvømmelsen)



Forskel i vandstand på 40 cm øst og vest for Skagensvej (dog ikke ved højeste vandstand).



Oversvømmelsen rammer Elling d. 16. oktober om morgen og kulminere d.
17. oktober sidst eftermiddagen, hvor der rapporteres om endnu pludselig
stigning i vandstanden.

Observationer af oversvømmelse ved Lendum:


Flere huse langs Tårsvej havde vand i kælderen.



Vand strømmer til byen over markerne nord og vest for byen.



Oversvømmelsen rammer Lendum natten til den d. 16. oktober og kulminere
d. 17. oktober om eftermiddagen.

1. Vestesgårdsvej

2. Vestergårdsvej og syd for byen

3. Skagensvej

4. Øst for Skagensvej mod kysten

Figur 4.2 Billeder af oversvømmelsen ved Elling. Billederne er taget om formiddagen d. 17/10, dvs. ikke ved den maksimale oversvømmelse. Kilde:
nordjyske.dk

Beregningerne med oversvømmelsesmodellen giver vanddybden på terræn samt
oversvømmelsesudbredelsen, som er vist i nedenstående figurer, hvor Figur 4.3 viser
den maksimale simulerede oversvømmelse ved Vestergårsdvej, Figur 4.4 viser tilsvarende ved Skagensvej og Figur 4.5 viser hele Elling inkl. strækningen mellem Skagensvej og kysten. Figur 4.6 viser den maksimale simulerede oversvømmelse i Lendum.
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Den observerede udbredelsen af oversvømmelse er afgrænset ved et polygon, som
er optegnet ud fra bl.a. overstående billeder, der ikke nødvendigvis viser den maksi-

Mosegrøften

male afstrømning.

Figur 4.3 Simuleret maksimal udbredelse af oversvømmelsen samt vanddybder ved Vestergårdsvej.
Figur 4.3 viser, at den beregnede maksimale oversvømmelsesudbredelse svarer til
den observerede oversvømmelse ved Vestergårdsvej. Vanddybde på Vestergårdsvej
simuleres til 40-75 cm, og vanddybden i haverne ud mod Mosegrøften op til ca. 1 m,
hvilket svarer til de indberettede observationer. Tuenvej er oversvømmet ved svinget
og der er vand på Birkedalsvej helt nede ved Tuenvej. På den sydlige side at Elling Å
simuleres en oversvømmelse af området syd for kirken samt marken syd for Vestergårdsvej, hvilket ligeledes svarer til observationerne, Figur 4.2, billede 2.

Figur 4.4 Simuleret maksimal udbredelse af oversvømmelsen samt vanddybder ved Skagensvej.
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På Figur 4.4 ses ligeledes en overensstemmelse mellem den modelberegnede oversvømmelse og observationerne. Vanddybde på Skagensvej beregnes til ca. 40 cm på
det dybeste sted, og forskellen i vandstandskote øst og vest for vejen er 8 cm, når
oversvømmelsen er på sit højeste, hvor vejen er oversvømmet, og der strømmer
vand over vejen. Inden Skagensvej bliver oversvømmet nord for broen over Elling Å,
er forskellen i vandstandskote øst og vest for vejen på 28 cm. Vandstandskoten opstrøms broen når op til kote 2,9 m, og overkanten af brodækket et indmålt til kote
3,3 m, dvs. vandstanden er ca. 40 cm fra toppen af brodækket, hvilket svarer rimeligt overens med de ca. 30 cm, der er observeret. Bemærk dog at kanten af vejen er
(kote +2,75 m).

Figur 4.5 Simuleret maksimal udbredelse af oversvømmelsen samt vanddybder mellem Skagensvej og kysten.

Figur 4.5 viser den massive oversvømmelse øst for Skagensvej og jernbanen og ud
til kysten. Området er fladt med terrænkoter på 0-2 m, hvilket medfører, at store
områder bliver oversvømmet, som det ligeledes er observeret, Figur 4.2, billede 4.
Opstrøms for jernbanebroen er vandstanden beregnet til kote 2,2, hvilket betyder at
vandet ifølge beregningerne stod 40 cm over underkanten af brodækket, der er opmålt til kote 1.8 m.
I modelberegningerne bliver Vestergårdsvej og Skagensvej oversvømmet d. 16. oktober 2014 mellem kl. 8 og 10 om morgen, og oversvømmelsen er på sit højeste om
natten til d. 17. oktober, hvorefter vandstanden langsomt falder. Den ekstra vandstandsstigning, der rapporteres sidst på eftermiddagen d. 17. oktober, kan evt. skyldes en ujævn fordeling af regn i oplandet, hvor f.eks. lokale regnhændelser d. 17.
oktober, der er større end de i regnmålerne registeret (Figur 2.4), kan medføre en
øget afstrømning, som modellen ikke fanger.
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Vestergårdsgrøften - Nord

Vestergårdsgrøften - Vest

Figur 4.6 Simuleret maksimal udbredelse af oversvømmelsen samt vanddybder i Lendum.

I Lendum, der ligger helt opstrøms i vandløbssystemet, starter oversvømmelsen tidligere pga. kortere vandtransportveje. Modellen beregner at oversvømmelsen rammen Lendum by omkring kl 02-04 natten til d. 16. oktober, dvs. mens regning stadig
er på sit højeste. Der er ingen tilgængelige billeder af oversvømmelsen i Lendum, så
de observerede oversvømmede områder er skønnet, ud over matriklerne på Tårsvej,
hvor der findes direkte observationer af vand i kælder og have. Vandløbet i Lendum
er præget af mange rørføringer, den kan virke begrænsende for strømningen.

4.3.2

Scenarie 2. Ekstremregnhændelsen i fremtidig klima

Resultaterne fra Scenarie 2 for et fremtidigt klima med hav- og grundvandsstigning
på +0,5 m sammenlignes med hændelsen i oktober 2014 (Scenarie 1), dvs. under
nuværende klimatiske forhold. Figur 4.7 viser vandstanden i Elling Å fra syd for Elling
by og ud til kysten til to forskellige tidspunkter; i starten af oversvømmelsen ved
Elling (d. 16/10 kl 08), og ved den maksimale udbredelse af oversvømmelsen (d.
17/10 kl 08). I starten af oversvømmelsen er det de nedre 1500 m nærmest kysten
og ved den maksimale oversvømmelses er det de nedre ca. 500 m nærmest kysten,
hvor vandstandskoten er under 1 m, som er mest påvirket af det øgede havniveau.
Opstrøms herfor giver den øgede grundvandstilstrømning en stigning i vandstanden
på få cm.
I Figur 4.8 er ændringen i vanddybden mellem de to scenarier vist. De røde områder
er primært området, hvor terræn er under det fremtidige havniveau i kote 0,5 m, og
disse vil derfor være oversvømmede. Vest for jernbanen er ændringen i vandstanden
på under 2 cm. Dvs. at de fremtidige hav- og grundvandsstigninger ikke har indvirALECTIA A/S
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ket på oversvømmelsens udbredelse ved en fremtidig regnhændelse svarende til
ekstremregnen i oktober 2014.

Figur 4.7 Simuleret vandstand i Elling Å fra Mosegrøften til kysten ved en 50
årshændelse samt et nuværende havniveau (Scenarie 1) og fremtidigt havniveau (Scenarie 2) til to forskellige tidspunkter.

Figur 4.8 Simuleret maksimal udbredelse af oversvømmelsen samt ændring i
vanddybder ved Elling for scenarie 2 med 50 års regn og et fremtidigt klima
med hav- og grundvandsstigning på +0,5 m.

4.3.3

Scenarie 3. 10 års vinter maks afstrømning ved en højvandssituation

Resultatet fra Scenarie 3 med en 10 års vinter maks. afstrømning samtidig med højvande med et havniveau i kote +1,8 m er vist i Figur 4.9. Pga. højvande stiger vandstanden øst for jernbanen med i gennemsnit ca. 30 cm i forhold til scenarie 1, mest
ved kysten med op til 1,8 m, som svarer til havniveau under højvandssituationen.
Kystnært påvirkes desuden områder, hvor terræn er under havniveauet i kote 1,8 m,
og disse vil derfor være oversvømmede. Mellem jernbanen og Skagensvej ses et fald
ALECTIA A/S
PRJ-2015-00707 - 13224400 - 2.6

Side 25 af 43

Frederikshavs Kommune, Hjørring Kommune
Klimasikring af Elling Å

Rapport
2015-10-02

i vandstanden på ca. 30 cm som følge af den mindre regnhændelse i scenarie 3 i
forhold til scenarie 1. Ved Elling vest for Skagensvej samt længere opstrøms i vandløbssystemet har den mindre regnhændelse stor betydning for oversvømmelsesudbredelsen, hvor arealet omkring byggemarked ved Skagensvej bliver stadig oversvømmet, mens boligerne ved Vestergårdsvej og Tuenvej går fri.

Figur 4.9 Simuleret maksimal udbredelse af oversvømmelsen samt vanddybder ved Elling for scenarie 3 med en 10 års vinter maks. afstrømning
samtidig med højvande med et havniveau i kote +1,8 m.

4.3.4

Scenarie 4. 10 års vinter maks afstrømning ved en højvandssituation i
fremtidig klima

Resultatet fra Scenarie 4 med en 10 års vinter maks. afstrømning samtidig med højvande med et havniveau i kote +2,3 m i et fremtidigt klima er vist i Figur 4.10. Den
yderligere havniveau stigning på 0,5 m i forhold til højvandssituationen medfører en
yderligere stigning i vandstanden øst for jernbanen på tilsvarende 0,5 m, og vest for
jernbanen stiger vandstanden 25-40 cm i forhold til scenarie 3. Jernbanen oversvømmes på delstrækninger, og Skagensvej oversvømmes ligeledes. Oversvømmelsen ved byggemarked øges med ca. 20 cm, og langs Elling Å syd for Elling og ved
den nedre del af Mosegrøften stiger vandstanden med ca. 5-10 cm, hvilket kan holdes inden for ådalen, og ikke resulterer i oversvømmelsesrisiko for boligerne.
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Figur 4.10 Simuleret maksimal udbredelse af oversvømmelsen samt vanddybder ved Elling for scenarie 4 med en 10 års vinter maks. afstrømning
samtidig med højvande i et fremtidigt klima med et havniveau i kote +2,3 m.
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5

Løsningsforslag

5.1

Mulige tiltag og valg af scenarieberegninger

Mulige tiltag mod oversvømmelse i Elling og Lendum fremgår af nedenstående Tabel
5.1 med de tiltag, der er udført scenarieberegning for, og af Tabel 5.2 med øvrige
mulige tiltag. Det bemærkes, at der udelukkende er udført scenarieberegninger for
Elling, da der endnu ikke foreligger beslutning om hvilke scenarieberegninger, der
skal udføres for Lendum.
Tabel 5.1 Mulige tiltag med henvisning til afsnit med yderligere beskrivelse samt scenarieberegning med oversvømmelsesmodellen
Tiltag

Beskrivelse

Formål

Økonomi

Å-dige, Elling

Der etableres å-diger på nordsi-

Tiltag mod oversvømmelse

ca. 2,5 mio. kr

den af Elling Å

fra åen og havet.

Forøgelse af

Det åbne tværsnit for broen på

Tiltag mod oversvømmelse

bro-tværsnit

Skagensvej øges

fra nedbørshændelser.

Kortslutning ved

Der etableres kortslut-

Tiltag mod oversvømmelse

udløb

ning/overløb (kun i brug ved

fra nedbørshændelser.

Afsnit
5.2.1
5.3.1

-

5.2.2
5.3.2

ca. 1 mio. kr

5.2.3
5.3.3

store regnhændelser) ved Elling
Å’s udløb i havet.
Uddybning af

Elling Å uddybes til kote -1 m på

Midlertidigt tiltag mod over-

Elling Å

en strækning nedstrøms for Elling

svømmelse fra nedbørs-

ca. 0,5 mio. kr

5.2.5
5.3.5

hændelser.
Forøgelse af vandløbets
kapacitet.
Intensiveret

Grødeskæringen intensiveres på

Tiltag mod oversvømmelse

grødeskæring

en strækning nedstrøms for Elling

fra nedbørshændelser.

Genslyngning og

Der etableres genslyngning m.

Tiltag mod oversvømmelse

forsinkelse ved

vådområde ved Dvergetved. Den

fra nedbørshændelser.

Dvergetved

naturlige hydrologi og forsinkelse

Forøgelse af vandløbets

i området genskabes.

kapacitet.

ca. 0,1-0,2 mio. kr

5.2.6
5.3.6

ca. 1,5 mio. kr

5.2.4
5.3.4

Naturgenopretning.
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Tabel 5.2 Øvrige mulige tiltag, der ikke er foretaget beregninger.
Tiltag

Beskrivelse

Formål

Sluseport, Elling

Der isættes en sluseport i tilknytning til den eksisteren-

Tiltag mod havvandsstigning.

de vejbro på Skagensvej over Elling Å
Pumpestation, Elling

Der etableres en pumpestation på inderside af sluseport

Tiltag mod oversvømmelse fra

Sep. regnvandshånd-

Vejvand og regnvand fra øvrige befæstede arealer i

Tiltag mod oversvømmelse fra

tering

Elling håndteres separat og der etableres separat gen-

nedbørshændelser.

åen når slusen er lukket.

nemføring under Skagensvej til dette
Forsinkelsesbassin

Der etableres et bassin på marken syd for Elling Å. Bas-

Tiltag mod oversvømmelse fra

nedstrøms Mariendal

sinet etableres ved at bortgrave jord og der etableres

nedbørshændelser.

Mølle

ind- og udløb (evt. pumpe). Midlertidigt anvendes møl-

Forøgelse af vandløbets kapacitet.

ledammen som forsinkelsesbassin (påbud).
Forsinkelsesbassin

Der etableres et bassin på marken syd for Elling Å. Bas-

Tiltag mod oversvømmelse fra

nedstrøms Åsted Å

sinet etableres ved at bortgrave jord og der etableres

nedbørshændelser.

ind- og udløb (evt. pumpe). Bassinet er tørt, undtagen

Forøgelse af vandløbets kapacitet.

ved skybrud og kan derved dyrkes normalt.
Nedlæggelse af dam-

Nedlæggelse af to dambrug langs Skærum Å og dermed

Tiltag mod oversvømmelse fra

brug

både opfyldelse af formål omkring vandløbsrestaurering

nedbørshændelser.

og klimatilpasning. Dambrugsarealerne kan bruges til

Forøgelse af vandløbets kapacitet.

forsinkelse af vand ved skybrud.

Naturgenopretning

Kortslutning i Len-

Der etableres kortslutning/overløb (kun i brug ved store

Tiltag mod oversvømmelse fra

dum

regnhændelser) på grøfterne i Lendum.

nedbørshændelser.

Forsinkelse opstr.

Der etableres oversvømmelsesmuligheder nord for Len-

Tiltag mod oversvømmelse fra

Lendum

dum

nedbørshændelser.
Forøgelse af vandløbets kapacitet.

Forsinkelse opstr.

Der etableres oversvømmelsesmuligheder nordvest for

Tiltag mod oversvømmelse fra

Lendum

Lendum

nedbørshændelser.
Forøgelse af vandløbets kapacitet.

Forsinkelse i Ulvmo-

Der etableres naturlig hydrologi i mosen syd for Len-

Tiltag mod oversvømmelse fra

sen, Lendum

dum, evt. med genslyngning af vandløbet. Kan evt.

nedbørshændelser

kombineres med etablering af en dæmning/barrier på

Forøgelse af vandløbets kapacitet.

tværs af ådalen, hvor vand kan opmagasineres bagved

Naturgenopretning

under skybrud.

5.2

Beskrivelse af scenarieberegnede tiltag

5.2.1

Å-dige

Med henblik på at beskytte Elling by mod oversvømmelser er det muligt at etablere
et å-dige på nordsiden af Elling Å. Forventningen er, at diget vil forhindre oversvømmelser i Elling by med vandløbsvand og havvand ved ekstreme højvandssituationer.
Den konkrete udformning af å-diget foreslås som følgende:


I området mellem Mariendalsvej, Tuenvej og Vestergårdsvej etableres diget
så det så vidt muligt følger og forbinder de naturlige højtliggende områder i
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terræn (kote > 5 m). Over Mosegrøften etableres en dæmning med en rørgennemføring, og diget følger derefter stien langs åen på sydsiden af Vestergårdsvej og frem til Skagensvej. Syd for kirkegården udnyttes igen en naturlig stigning i terræn. Øst for Skagensvej etableres diget langs åen så marken
på nordsiden af åen stadig er tilgængelig, se Figur 5.1. Diget bliver således
ca. 1.400 m langt.


Det foreslås, at top af digekernen for å-diget udføres i kote +5 m ved Tuenvej og Vestergårdsvej, i kote +4,0 m mellem Kirkegården og Skagensvej og i
kote +3 m på den østlige side af Skagensvej, hvilket sammen med en mobil
vandpølse på tværs af Skagensvej giver ekstra sikkerhed mod oversvømmelse.



I diget indbygges brønde hvorigennem overflade vand fra byen samles og ledes til åen. I brøndene installeres kontraklapper, der ved store vandføringer i
åen, forhindrer at vand fra åen løber baglæns gennem brøndene. Der kan
evt. installeres pumper i brøndene, hvorved det sikres at overfladevand fra
byen kan pumpes ud på sydsiden af diges i de tilfælde, hvor der er sammenfald mellem stor vandføring i åen og meget overfladevand i byen.



I forbindelse med etablering af diget skal det sikres, at vandet fra Mosegrøften kan afledes frit til Elling Å under normale forhold, mens en klapløsning
skal sikre højvande i Elling Å ikke kan løbe baglæns ind i Mosegrøften og bag
diget. Når klappen er lukket skal vandet fra Mosegrøften pumpes over diget

Mosegrøften

og ud i Elling Å.

Elling Å

Figur 5.1 Forslag til placering og koter for å-dige på nordsiden af Elling Å.

Der findes en række forskellige beskyttede terrestriske naturtyper i området, hvor
diget påtænkes opført. Det meste af disse arealer (bl.a. overdrev, enge og moser)
findes tæt på vandløbet. Ved at placere diget så lang fra vandløbet som muligt, minimeres den negative påvirkning af disse arealer. Frederikshavn Kommune undersøALECTIA A/S
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ger om arealerne er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket kan betyde,
at der ikke må ske en tilstandsændring, og at der ved anlægsarbejdet skal søges
dispensation hertil. Det vurderes dog, at konsekvenserne for de beskyttede naturtyper er begrænsede.
Det forventes, at tiltaget vil kunne gennemføres for ca. 2,5 mio. kr. Der er heri medtaget at der i større omgang kan blive behov for køreplader og udskiftning/forbelastning af forekommende blødbundsarealer.

5.2.2

Forøgelse af bro-tværsnit

Skagensvej er hovedforbindelsesvejen til Skagen, og jernbanen er ligeledes en vigtig
transportforbindelse. Det prioriteres derfor højt, at disse altid er farbare.
Med henblik på at formindske opstuvning foran broen under Skagensvej og under
jernbanen med risiko for oversvømmelse heraf, er det et muligt tiltag at forøge broernes tværsnit. Tværsnittet for broen under Skagensvej kan forøges ved at forhøje
broen på den måde, at broens underkant hæves til en passende højere kote. Dette
tiltag vil alt andet lige formindske risiko for opstuvning mod broens underkant, og
dermed øge gennemstrømningen under broen. Tiltaget kan formentlig udføres for en
halv vejbane ad gangen, hvilket muliggør brug af den anden halve vejbane til afvikling af trafikken. Dog vil der være væsentlige gener for trafikken under anlægsarbejdet. Et andet muligt tiltag for at sikre broen mod oversvømmelse er at hæve vejkoten.
Med samme formål er det et muligt tiltag at forøge jernbanebroens tværsnit, enten
ved forhøjelse eller ved at øge tværsnittets bredde. Tiltaget vil medføre, at jernbanen
i en periode ikke kan benyttes (jernbanen er et-sporet), hvorfor der vil være væsentlige gener for jernbanetrafikken i denne periode. Dog vil busdrift forventeligt kunne
mindske disse gener.
Der er ingen miljømæssige konsekvenser af dette tiltag.
Vurdering af de økonomiske konsekvenser til hævning/udvidelse af vejbroen under
Skagensvej og til udvidelse af jernbanebroen ligger hos hhv. Staten og Nordjyske
Jernbaner.

5.2.3

Kortslutning ved åens udløb i havet

Med henblik på at øge vandspejlsgradienten og dermed optimere afstrømningen i
Elling Å er det et muligt tiltag ved store afstrømningshændelser at kortslutte åen
med havet. Den konkrete mulighed opstår fordi vandløbet naturligt har et relativt
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langt forløb i sydlig retning langs kysten, se Figur 5.2, hvilket medfører forventninger
om, at en kortslutning vil forøge åens afstrømningskapacitet.
Den konkrete udformning af kortslutningen kan beskrives således:


Placering, bredde (30 m) og længde (320 m) fremgår af Figur 5.3



Overløbskote fra Elling Å +0,75 m

Figur 5.2 Forløb af den kystnære del af Elling Å. Bemærk det sydlige forløb
langs kysten inden udløb i havet.

Med den foreslåede udformning kommer kortslutningen udelukkende i funktion som
afstrømningskanal ved store afstrømningshændelser. Afstrømningskanalen vil godt
nok også være oversvømmet ved havvandsstigninger, men i denne situation har den
kun marginal funktion som afstrømningskanal.
Den eksisterende adgangsvej til huset syd for afstrømningskanalen vil blive bortgravet, men kan retableres på bunden af afstrømningskanalen. I den forbindelse bør
vejen sikres (ved forstærkning af underlaget med sten) med henblik på at sikre vejens funktion efter en oversvømmelseshændelse. Der må flere gange årligt påregnes
behov for vedligeholdelse af afstrømningskanalen i form af bortgravning af sand, der
må forventes at aflejres i kystzonen.

ALECTIA A/S
PRJ-2015-00707 - 13224400 - 2.6

Side 32 af 43

Frederikshavs Kommune, Hjørring Kommune
Klimasikring af Elling Å

Rapport
2015-10-02

Miljømæssigt er løsningen i konflikt en række både nationale og internationalt beskyttede naturtyper og arter. Strandengene ved Elling Å’s udløb er en del af Natura
2000 området ”Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Ås udløb”, hvor udpegningsgrundlaget bl.a. er de særlige habitater, der findes i området samt sommerfuglen
hedepletvinge og bilag-IV arten strandtudse. Derudover er arealerne ved åens udløb
beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Enhver tilstandsændring af naturområderne er således ulovlig og kræver en forudgående dispensation.
Den foreslåede kortslutning, inkl. forstærket grusvej, skønnes at kunne udføres for
ca. 1 mio. kr.

Figur 5.3 Forslag til placering af kortslutning fra Elling Å til kysten (polygon
afgrænset med lilla linje).

5.2.4

Forsinkelse ved Dvergetved

Med henblik på at forsinke vand i Elling Å’s opland er muligheden for genslyngning af
vandløbet, i kombination med etablering af vådområde og en barriere på tværs af
ådalen, undersøgt på en lokalitet syd for Dvergetved. Forventningen er, at dette tiltag vil medvirke til at genoprette den naturlige hydrologi i området og derved vil
forsinkelsen blive større. Vandløbet har historisk slynget sig terrænnært gennem det
pågældende område omgivet af våde enge, men kanalisering og dræning har medført en ringe forsinkelseskapacitet i området i dag.
Tiltaget kan konkret udføres på følgende måde:


Det nuværende kanaliserede vandløb genslynges i et naturligt, terrænnært
forløb og landbrugsdriften på de vandløbsnære arealer ekstensiveres. Der er
tale om at genslynge en ca. 1 km lang strækning.
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Der etableres en barriere/dæmning på tværs af ådalen, hvori der isættes et
rør. Vandløbet løber ved normale vandføringer uhindret gennem røret, men
ved støre afstrømninger forsinker røret vandstrømmen, og vandet breder sig
ud på de ånære arealer.



Ved faldende vandføring aflaster de ånære arealer langsomt til Elling Å og
medvirker til en forsinkelse af vandet.



Det forventes, at tiltaget vil kunne forsinke en betydelig mængde vand i det
pågældende område.

Figur 5.4 Området syd for Dvergetved, hvor der kan tilbageholdes vand gennem genslyngning af Elling Å i kombination med etablering af en barriere på
tværs af ådalen. Den røde streg er forslag til placering af barriere.

Det meste af de ånære arealer i området er i dag intensiv landbrugsjord, og kun få
og meget små terrestriske områder er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
Selve vandløbet er dog beskyttet efter § 3, og enhver tilstandsændring kræver derfor
en dispensation.
Miljømæssigt forventes det, at tiltaget vil forbedre de miljømæssige forhold i området. Genskabelsen af et terrænnært, slynget vandløb vil medføre en mere naturlig
hydrologi i området, hvilket er til gavn for en række terrestriske naturtyper. Derudover vil forholdene i selve vandløbet forventes at blive forbedret gennem etablering
af et slynget vandløb. En periodevis oversvømmelse af arealerne vil desuden reducere stoftransporten i systemet og medvirke til en tilbageholdelse af næringsstoffer.
Det foreslåede tiltag skønnes at kunne udføres for ca. 1,5 mio. kr., hvoraf selve
genslyngningen udgør omkring 1 mio (vurderet på baggrund af et oversvømmet are-
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al på 25 ha med en omkostning på kr. 50.000 pr. ha). Etablering af jorddæmning og
droslet gennemstrømning udgør de resterende ca. 0,5 mio. kr.
Udover selve anlægsudgifterne skal der påregnes udgifter til afgrødeerstatninger,
hvis der opmagasineres vand bag barrieren i afgrødernes vækstsæson.

5.2.5

Midlertidigt tiltag: uddybning af åen øst for Elling

Med henblik på at optimere afstrømningen i Elling Å er det et muligt tiltag at uddybe
åen i det kritiske område nedstrøms for Elling. Forventningen er, at det således forøgede tværsnit af vandløbet vil forøge vandløbets afstrømningskapacitet. Udfordringen er, at strømningen ikke kun foregår i selve vandløbet, men også på de oversvømmede arealer, hvor afstrømningen møder betydelig modstand i form af plantedække mv.
Uddybningen kan konkret beskrives således:


Udføres til kote -1 m.



Udføres på en ca. 1100 m lang strækning fra vestsiden af broen under Skagensvej til et punkt beliggende ca. 250 m nedstrøms for jernbanebroen, hvor
bundkoten i vandløbet er -1 m eller lavere.



Bemærk, at stabiliteten af vejbroen og jernbanebroen skal sikres forud for
udførelse af dette tiltag, hvilket kan vise sig tidskrævende.

Tiltaget vil i givet fald kunne anvendes som midlertidigt tiltag allerede efteråret 2015.
Miljømæssigt er løsningen i konflikt en række både nationale og internationalt beskyttede naturtyper og arter. Strandengene ved Elling Å’s udløb er en del af Natura
2000 området ”Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Å’s udløb” hvor udpegningsgrundlaget bl.a. er selve vandløbet, særlige habitater omkring vandløbet (tidvis våd
eng), samt hav- og bæklampret, der begge lever i Elling Å. Derudover er Elling Å,
beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Enhver tilstandsændring af naturområderne er således ulovlig og kræver en forudgående dispensation.
Den foreslåede uddybning skønnes at kunne udføres for ca. 0,5 mio. kr., inkl. bortkørsel af det opgravede sediment.

5.2.6

Midlertidigt tiltag: intensiveret grødeskæring nedstrøms for Elling

Med henblik på at optimere afstrømningen i Elling Å er et muligt tiltag at intensivere
grødeskæringen i den del af åen, der omfatter det oversvømmede område ved Elling
og nedstrøms herfor. Forventningen er, at den således formindskede strømningsmodstand i vandløbet vil forøge vandløbets afstrømningskapacitet. Udfordringen er,
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at strømningen ikke kun foregår i selve vandløbet, men også på de oversvømmede
arealer, hvor afstrømningen møder betydelig modstand i form af plantedække mv.
Grødeskæringen foreslås konkret udført på den 4,6 km lange strækning fra Mariendal
Mølle til udløb i havet.
Tiltaget vil i givet fald kunne anvendes som midlertidigt tiltag allerede efteråret 2015.
Miljømæssigt er løsningen i konflikt en række både nationale og internationalt beskyttede naturtyper og arter. Strandengene ved Elling Å’s udløb er en del af Natura
2000 området ”Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Ås udløb” hvor udpegningsgrundlaget bl.a. er selve vandløbet, særlige habitater omkring vandløbet (tidvis våd
eng), samt hav- og bæklampret, der begge lever i Elling Å. Derudover er Elling Å,
beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Enhver tilstandsændring af naturområderne er således ulovlig og kræver en forudgående dispensation.
Den foreslåede intensiverede grødeskæring skønnes at kunne udføres fra båd og i
givet fald for ca. 0,03 mio. kr. pr. grødeskæring. For optimal effekt skal der påregnes
3 grødeskæringer pr. år, svarende til årlige omkostninger på ca. 0,1 mio. kr. Ved
behov manuel grødeskæring øges omkostningerne til ca. 0,2 mio. kr. pr. år.

5.3
5.3.1

Resultater af scenarieberegninger
Å-dige

Etablering af å-diger mellem Elling by og Elling Å, som beskrevet i afsnit 5.2.1, skal
sikre, at de beboede områder i Elling ikke oversvømmes. Figur 5.5 viser den maksimale vanddybde efter etablering af diget. Vandet i Mosegrøften pumpes i modellen
væk.
Vandstanden på å-siden af diget øges med 5-10 cm ved Vestergårdsvej, 20-25 cm i
området vest for Skagensvej, og 4-6 cm øst for Skagensvej. Det vand der pumpes
væk fra området ved Mosegrøften er ikke medtaget i dette.
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Figur 5.5 Simuleret maksimal udbredelse af oversvømmelsen samt vanddybder ved etablering af å-diger syd for Elling.

5.3.2

Forøgelse af bro-tværsnit

Skagensvej og jernbane udgør en dæmning for vandtransport af de store vandmængder i vandløbet og på terræn, og alt vandet skal derfor passere under broerne
(på nær på det tidspunkt, hvor Skagensvej er oversvømmet).
Modelberegningerne for oversvømmelsen i oktober 2014 giver en forskel i vandspejlskoten på ca. 10 cm mellem den opstrøms og nedstrøms side af broen ved Skagensvej og ca. 20 cm ved jernbanebroen, når oversvømmelsen er på sit højeste.
Skagensvej bliver ved den højeste vandstand oversvømmet nord for broen, og der
skabes derved en strømningsvej fra den vestlige til den østlige siden vejen. Dette
forklarer den mindre forskel i vandspejlskoten ved broen, hvor en mindre vandmængde hermed skal passerer. Ved etablering af diger vil denne strømningsvej over
vejen nord for broen forhindres, og al vandet skal passere under broen. Vandstanden
opstrøms broen vil dermed stige med 20-25 cm som det er beskrevet i afsnit 5.3.1.
En udvidelse af broåbningerne under Skagensvej og jernbanen med ca. 50% i et
scenarie, hvor der er etableret å-diger, medfører fald i vandspejlet på 15-18 cm ved
Skagensvej og 3-4 cm ved jernbanen.
I forbindelse med etableringen af å-digerne, skal der derfor foretages en betydelig
udvidelse af broåbningerne for at skabe tilstrækkelig vandføring under broerne, så
vandet ikke stuver yderligere op.
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Kortslutning ved åens udløb i havet

Kortslutningen af Elling Å gennem en kanal til kysten, hvor vandløbet svinger mod
syd, giver ved vandstandet over 0,75 m en aflastning af det naturlige udløb til havet
på op til 40% af udstrømningen. Figur 5.6 viser vandstanden med og uden kortslutningen. På strækningen nedstrøms kanalen er effekten et fald i vandstanden på 2040 cm, og opstrøms til jernbanen er effekten på 10-20 cm. Opstrøms Skagensvej ses
ingen effekt af etablering af kortslutningen af Elling Å til havet.

Figur 5.6 Simuleret vandstand i Elling Å fra Mosegrøften til kysten uden og
med kortslutningen af udløb til havet. Pilen angiver placeringen af kanalen.

5.3.4

Forsinkelse ved Dvergetved

Etablering af en dæmning på tværs af ådalen med et rør igennem, vil medføre at
vandet stuves op bag dæmningen, når vandføringen overstiger rørets kapacitet. Figur 5.7 viser vandstanden bag dæmningen, og en opgørelse af vandmængden viser
at der kan tilbage holdes ca. 750.000 m3. Det lavtliggende område omkring vandløbet medførte, at området også bliver oversvømmet uden en dæmningen med en
vandmængde svarende til ca. 200.000 m3. Det betyder, at der ved etablering af en
dæmning kan tilbagefoldes en ekstra vandmængde på ca. 550.000 m3.
Oplandet opstrøms Dvergetved er ca. 60 km2 svarende til en nedbør opstrøms på 6,8
mio. m3 vand. I en ekstremhændelse svarende til oktober 2014 afstrømmer ca. 72%
af nedbøren som overflade-, dræn eller grundvandsafstrømning, resulterende i en
afstrømning i Elling Å syd for Dvergetved på 4,9 mio. m3 vand. Den tilbageholdte
vandmængde svarer herved til ca. 15% af den totale afstrømning.
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Effekten af forsinkelsen ved Dvergetved betyder en sænkning af vandstanden med
15-20 cm ved Vestergårdsvej i Elling. Genslyngningen af vandløbet har primært en
naturmæssig værdi, men forsinkelsen kan ikke afhjælpe den stigning i vandspejlet,
der skabes ved Skagensvej. Forsinkelse i oplandet er med at til at øge åens kapacitet, så åsystemet har kapacitet til mindre regnhændelser, men ikke til ekstremhændelser. Genslyngning og forsinkelse ved Dvergetved kan således ikke anbefales som
et tiltag mod ekstremregnhændelser.

Figur 5.7 Simuleret maksimal vanddybde bag dæmningen over Elling Å syd
for Dvergetved.

5.3.5

Midlertidigt tiltag: uddybning af åen øst for Elling

Udgravning af vandløbsbunden til kote -1 m på en ca. 1100 m strækning, markeret
på Figur 5.8, medfører at vandløbet samtidig oprenses, således at modstanden mindskes. I modelberegningerne øges Manningtallet derfor fra 16 til 30 m1/3/s.
Udgravningen alene – uden ændringen i Manningtallet - betyder, at vandstanden
sænkes mest (ca. 8-10 cm) i perioden inden brinkene oversvømmes, hvorefter effekten falder, når området oversvømmes og ender på en ændring på ca. 5 cm. En samtidig reduktion af modstanden i vandløbet giver en sænkning af vandstanden med ca.
8 cm umiddelbart opstrøms broen ved Skagensvej, mens effekten mellem Skagensvej og Jernbanen er betydelig større – op til ca. 20 cm. Den samlede effekt af udgravningen af vandløbsbunden og ændring af Manningtallet ses af Figur 5.8. Ændringen på Vestergårdsvej er af størrelsesorden 1-3 mm.
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Figur 5.8 Simuleret maksimal udbredelse af oversvømmelsen samt ændring i
vanddybder ved Elling ved udgravning af vandløbet på den markerede
strækning.
5.3.6

Midlertidigt tiltag: intensiveret grødeskæring nedstrøms for Elling

Det ovenstående tiltag med mindsket modstand i vandløbet viser sig lokalt at have
en effekt på vandstanden i vandløbet på den strækning der udgraves. En bedre vedligeholdelse af vandløbet med grødeskæring op- og nedstrøms den udgravede strækning, så Manningtallet kommer op på 25 m1/3/s fra Mariendal Mølle til Skagensvej, og
på 30 m1/3/s fra den opgravede strækning til kysten giver en ændring i vandstanden
på 35-45 cm ved Vestergårdsvej og på 25 cm opstrøms Skagensvej, Figur 5.9.

Figur 5.9 Simuleret maksimal udbredelse af oversvømmelsen samt ændring i
vanddybder ved Elling ved udgravning af vandløbet og grødeskæring fra
Mariendal Mølle til kysten.
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Mulige samlede løsninger

Der skelnes i det følgende mellem midlertidig løsning, løsning på kort sigt og langsigtet løsning.
5.4.1

Midlertidig løsning

En midlertidig løsning, som forventes at kunne udføres i efteråret 2015, kan bestå af
følgende tiltag:


Intensiveret grødeskæring i vandløbet og/eller uddybning af vandløbet



Anvendelse af mølledammen ved Mariendal Mølle til forsinkelse

Forsinkelse ved Mariendal Mølle praktiseres allerede i dag ved udstedelse af et
(straks)påbud på baggrund af vejrvarsler, som Frederikshavn Kommune vurderer
medfører oversvømmelsesrisiko.
Omkostninger ved gennemførelse af disse midlertidige tiltag i efteråret 2015 skønnes
til 0,6 mio. kr., fordelt på 0,1 mio. kr. til grødeskæring og 0,5 mio. kr. til uddybning.
Effekten af tiltagene er jf. scenarieberegninger i afsnit 5.3 relativt begrænsede, men
dog har grødeskæringen sammenholdt med omkostningerne så stor effekt, at det
kan anbefales at udføre grødeskæring fra Mariendal Mølle til kysten i efteråret 2015.

5.4.2

Kortsigtet løsning

En kortsigtet løsning, som forventes at kunne være udført i løbet af første halvår
2016, kan bestå af følgende tiltag:


Å-dige ved Elling



Separat regnvandshåndtering i Elling

Scenarieberegninger indikerer, jf. afsnit 5.3, at etablering af å-dige medfører tilstrækkelig beskyttelse af Elling, til at der ikke er behov for særlig beskyttelse mod
havvandsoversvømmelser. Derfor er sluseport ved broen under Skagensvej ikke
medtaget som et tiltag.
Scenarieberegninger indikerer endvidere, at kortslutningstiltaget ikke har væsentlig
effekt på åens afstrømningskapacitet, hvorfor dette tiltag ligeledes ikke er medtaget
som et element i en samlet løsning.
Det foreslås, at topkoten for digekernen udføres med topkote +3-5 m (Figur 5.1),
hvilket sammen med en mobil vandpølse på tværs af Skagensvej giver ekstra sikkerhed mod oversvømmelse.
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Omkostninger ved gennemførelse af disse kortsigtede tiltag i første halvår af 2016 er
beskrevet i det følgende (vandpølse er ikke medtaget i det økonomiske overslag):


Omkostninger til å-dige skønnes til 2,5 mio. kr., jf. beskrivelsen i afsnit
5.2.1.



Omkostninger til separat regnvandshåndtering er ikke kendt på nuværende
tidspunkt, men Frederikshavn Kommunes forvaltning arbejder med dette

Effekten af tiltagene er jf. scenarieberegninger i afsnit 5.3 meget store. Der resterer
udelukkende en risiko som følge af opstuvning foran broerne.
Det kan på den baggrund anbefales at udføre den kortsigtede løsning.

5.4.3

Langsigtet løsning

En langsigtet løsning, som forventes at kunne være udført inden for en periode på 5
år, kan bestå af følgende tiltag, der er supplerende i forhold til den kortsigtede løsning:


Forøgelse af bro-tværsnit

Scenarieberegninger indikerer, jf. afsnit 5.3, at vand opstuves foran broerne ved
ekstremregnshændelsen, hvilket også er i overensstemmelse med observationer
under oktober 2014 hændelsen. Scenarieberegning af tiltag med å-dige indikerer
endvidere, at etablering af å-diget øger stuvningstendensen.
På den baggrund anbefales det at øge bro-tværsnittene.

5.5

Anbefalinger vedrørende varslingssystem

Formålet med et varslingssystem er at blive i stand til udstede varsler om forhøjede
vandstande, hvor disse udgør en risiko. I det aktuelle tilfælde ved Elling vil der indtil
tiltag mod oversvømmelse er gennemført være en særlig stor risiko for oversvømmelse af en størrelse, svarende til 2014-hændelsen. Derfor er et varslingssystem
særlig relevant for perioden indtil tiltag mod oversvømmelse er udført.
I perioden, indtil tiltag mod oversvømmelse er udført, anbefales som minimum følgende varslingssystem:


Der opsættes 2-3 vandstandsloggere på udvalgte lokaliteter, dvs. lokaliteter
hvor der kan forventes en passende reaktionstid før der optræder kritisk
oversvømmelse



Data fra vandstandsloggerne indlæses i realtid på Frederikshavn Kommunes
hjemmeside, hvor data herefter er tilgængelige for kommunens borgere
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Der opsættes et SMS-system, der giver tilmeldte borgere, forvaltning, beredskab mv. besked om overskridelser af varslingsniveauer (denne type systemer findes på markedet)

Et mere optimalt varslingssystem for perioden indtil tiltag mod oversvømmelse er
udført, vil foruden ovenstående elementer, omfatte prognose for nedbør (via radar
eller tilsvarende) og tilhørende online prognoseberegning (via vandløbsmodellen) af
vandføring og vandstand i Elling Å.
Efter udførelse af tiltag mod oversvømmelse forventes det, at varslingssystemet kan
begrænses til en varsling af beredskabet (blandt andet med henblik på udlægning af
vandpølse) og lodsejere, der kan blive særligt berørt af oversvømmelse (eksempelvis
i det område ved Dvergetved, hvor der etableres et forsinkelse af afstrømningen).

6

Konklusion

Kapaciteten af Elling Å er ikke tilstrækkelig til at forhindre oversvømmelser ved større regnhændelser. Dette kapacitetsproblem vil blive forøget ved stigende grundvandsstand og stigende havvandsstand.
Oversvømmelsesrisiko ved Elling Å kan i første halvår 2016 afværges i stor grad ved
udførelse af følgende tiltag:


Å-dige ved Elling



Separat regnvandshåndtering i Elling

Omkostningerne til å-dige skønnes til 2,5 mio. kr., hvortil kommer omkostninger til
separat regnvandshåndtering i Elling.
Kommunen arbejder videre med de respektive myndigheder med henblik på udvidelse af bro-tværsnittene under Skagensvej og jernbanen, samt evt. hævelse af vejbane på Skagensvej.

7
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AFGØRELSE
i sag om klage over tilladelse til fældning af træer langs Elling Å
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 § 65, stk. 3, jf. § 3
og § 87, stk. 7, og vandløbslovens 2 § 16 og § 17 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og –
restaurering m.v. § 12, § 15 og § 18 3.
Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Frederikshavn Kommunes afgørelse af 18. november 2014 til, at
kommunen på tidspunktet for afgørelsen ikke havde hjemmel til at træffe afgørelsen .
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 4.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur - og Miljøklagenævnet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013

2

Lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013

3

Bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007

4

Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Frederikshavn Kommune har den 18. november 2014 meddelt tilladelse til at fjerne og fælde træer
med risiko for at vælte ud i Elling Å.
Afgørelsen er påklaget af Danmarks Naturfredningsforening (efterfølgende kaldet klager 1) den 15.
december 2014, en uddybende klage er fremsendt 31. december 2014. Afgørelsen er ligelede s påklaget af Danmarks Sportsfiskerforbund (efterfølgende kaldet klager 2) den 17. december 2014.
Klager 1 gør navnlig gældende, at afgørelsen er mangelfuld, at en stor del af projektet er genne mført inden klagefristens udløb, og at projektet ikke står i rimeligt forhold til det formodede formål og
tillige vurderes at have negative konsekvenser for faunaen.
Klager 2 gør navnlig gældende, at tilladelsen er rodet, selvmodsigende og upræcis, at sagsbehandlingen ikke er foregået efter de nødvendige love, at der ikke er foretaget en grundig konsekvensvurdering i forhold til bilag IV arter, og at tilladelsen hverken er fagligt eller sagligt fyldestgørende.
Sagens oplysninger
Sagen omhandler kommunens tilladelse til at fjerne og fælde træer, der vokser ned ti l Elling Å og
enkelte tilløb på strækningen fra Elling Plantage og til udløbet i Kattegat .
Elling Å er et offentligt vandløb beliggende i landzone. Den delstrækning af Elling Å, som kommunens afgørelse vedrører, er omfattet af Regulativ for Elling Å fra 1998 . Elling Å er registreret som
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Herudover er der langs åen registreret § 3-beskyttet
natur i form af eng, overdrev og mose. En strækning på ca. 2,5 km af delstrækningen løber gennem
Natura 2000-område nr. 4. Nord for Elling Å ligger Natura 2000-område nr. 3, som Ellinge Å har
sideløb op til. Tilløbet længst opstrøms (dvs. vest for Mariendalsvej) på den aktuelle strækning, står i
direkte forbindelse til dette Natura 2000-område.

Frederikshavn Kommunes afgørelse af 18. november 2014
Frederikshavn Kommune opsummerer under overskriften ”Tilladelse til fældning af træer langs Elling
Å” den trufne afgørelse. Det fremgår, at kommunen meddeler tilladelse til at fjerne og fælde træer
med risiko for at vælte ud i Elling Å og enkelte tilløb på strækningen fra Elling Plantage og til udløbet
i Kattegat i Frederikshavn Kommune. Det fremgår også, at tilladelsen er givet med vilkår om:








at der kan fældes op mod 1/3 af træerne jævnt fordelt på strækningen
at det er en forudsætning, at ejere af jorden godkender fældningen af træerne, hvis de ikke står
på brinken
at der skal laves 5-10 ruintræer i en afstand af maksimalt 300 meter fra vandløbet som ersta tning for de fældede træer. De skal laves inden den 1. april 2015
at træerne ikke må fældes i flagermusenes yngleperiode
at rødderne ikke må fjernes indenfor 2 meter bræmmen
at kørsel skal begrænses mest muligt på arealer registreret som beskyttet natur
at tilladelsen er gældende i 3 år

Af afgørelsens sagsfremstilling fremgår, at Park & Vej har søgt om tilladelse til at fælde træer, der
vokser ned til Elling Å. Det drejer sig fortrinsvist om træer, der har indflydelse på normalvandstanden
i Elling Å, samt træer, der er i risiko for at vælte ned i Elling Å.

2

Det drejer sig om Elling Å og tre tilløb hertil på strækningen fra Elling Plantage umiddelbart vest for
Mariendals Mølle ved Mariendalsvej og nedstrøms til udløb i Kattegat ved Frederikshavn Kommune.
Kommunen oplyser, at de berørte strækninger er markeret på et vedlagt kort.
I et afsnit om kommunens vurdering af sagen oplyses indledningsvist, at vandløbet er omfattet af
vandløbslovens bestemmelser. Herefter fremgår, at kommunen kan meddele tilladelse efter van dløbslovens § 16 til regulering af vandløbet. Det er kommunens vurderin g, at en fældning af træer og
efterfølgende fjernelse af stubbene på brinken af vandløbet vil ændre vandløbets skikkelse.
Kommunen skriver i afgørelsen, at kommunen har undladt at annoncere, at sagen fremmes før sagen
blev behandlet, da kommunen vurderer, at det ansøgte ikke har betydning for vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, idet der er tale om fjernelse af væltede træer og fældning
af træer i risiko for at vælte ud i vandløbet.
Det fremgår herefter af afgørelsen, at regulering af vandløb er omfattet af bilag 2 (punkt 11f) i
bekendtgørelse nr. 1184 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)
i medfør af lov om planlægning 5. Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af pr ojektet, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligten.
Hernæst skriver kommunen, at vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor
der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbet. Det er kommunens vurdering, at fældning af
træer og fjernelse af rødderne på brinken af vandløbet vil medføre en tilstandsændring af vandløbet.
Det kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Kommunen oplyser, at kommunen for nyligt har vurderet, at der kunne foretages en lignende udty nding i træerne langs Elling Å på den sydlige side af vandløbet fra Mariendalsvej og vest på.
Kommunen meddeler herefter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 på følgende vilkår:
 at der kan fældes op mod 1/3 af træerne jævnt fordelt på strækningen markeret på v edlagte
kort
 at det er en forudsætning, at ejere af jorden godkender fældningen af træerne, hvis de ikke står
på brinken
 at rødderne ikke må fjernes indenfor 2 meter bræmmen
 at kørsel på arealer registreret som beskyttet natur skal begrænses mest muligt
 at brinken skal retableres/udjævnes, hvis der fjernes rødder på brinken
Det fremgår, at der bør bevares flest mulige træer på den sydlige side af vandløbet af hensyn til
begrænsning af grødevæksten i vandløbet fremover. Kommunen oplyser også, at arealerne o mkring
de to tilløb ved XL byg er registreret som beskyttet natur som naturtypen mose.
Under afsnittet om Natura 2000-områder og bilag IV arter vurderer kommunen, at en fældning af
træerne langs Elling Å ikke vil påvirke det nærmeste Natura 2000-område negativt.
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Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør af love om planlægning
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Det fremgår også, at kommunen vurderer, at en fjernelse af op mod 1/3 af træerne jævnt fordelt
langs Elling Å ikke vil påvirke vandløbets økologiske funktionalitet som yngle - og rasteområde for
forskellige arter af flagermus. Kommunen oplyser herefter, at ansøger er indstillet på at etablere 510 ruintræer i en afstand af maksimalt 300 meter fra vandløbet som erstatning for de fældede træer.
Træerne må ikke fældes i flagermusenes yngleperiode.

Klagerne
Klager 1 påpeger yderligere i sin klage, at tilladelsen ikke er fyldestgørende begrundet, og at det er
uklart, hvor langt tilladelsen strækker sig geografisk, hvilket er afgørende i forhold til væsentlige
naturværdier. Klager 1 anfører også, at kommunen har benyttet sig af nødret og igangsat arbe jdet
inden klagefristens udløb, men at dette ikke fremgår af kommunens afgørelse, hvor det i stedet
fremgår, at kommunen har undladt at annoncere sagens fremme, da det ansøgte ikke har betydning
for vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Klager 1 vurderer, at projektet vil
have negative konsekvenser for faunaen, som bl.a. omfatter vandflagermus, isfugl og odder.
Klager 2 anfører, at der burde være sagsbehandlet og givet dispensation efter både naturbeskytte lses- og vandløbsloven. Klager 2 fremsender yderligere fotodokumentation for, at arbejdet er igangsat, inden klageperiodens udløb, og har i klagen indsat et bilag fra et udvalgsmøde i Frederikshavn
Kommune den 8. december 2014 med overskriften, ”Orientering omkring samarbejdsaftale mellem
borgere i Elling og Center for Park og Vej”. Heraf fremgår, at repræsentanter fra gruppen ”Der er Liv
i Elling” og Center for Park og Vej mødtes den 13. november med henblik på at indgå et frivilligt
samarbejde omkring rydning og oprydning af væltede træer langs Elling Å (Mariendal-Skagensvej)
med tilstødende vandløb. I aftalen forpligter parterne sig på et samarbejde omkring oprydningen.
Arbejdet forventes igangsat ultimo november/primo december. Træfældningen forventes afsluttet
inden årets udgang. Klagen retter sig således også mod det faktum, at arbejdet er igangsat inden
klagefristens udløb.
Til støtte for klagepunkterne er bl.a. anført:
 at der ikke foreligger en ansøgning for projektet, ligesom der ikke angives en fyldestgørende
årsag
 at der er modstridende informationer vedrørende træernes betydning, ligesom det i afgørelsen
angives, at projektet har og ikke har betydning for vandløbets forløb, afstrømning m.v.
 at der er foretaget utilstrækkelige faglige vurderinger både i forhold til Natura 2000 -områder og
andre § 3-områder langs åen
 at det er vanskeligt at vurdere om de nødvendige naturhensyn er foretaget, da der mangler
information om kommunens screeningsafgørelse
 at der mangler fagligt belæg for projektets omfang og afstrømningsteknisk argume ntation
 at vilkåret om, at der kan fældes op mod 1/3 af træerne jævnt fordelt på strækningen, er ove rskredet
 at der er fældet mange gamle træer, og at en fortsat fældning vil medføre en generel risiko for
forringelse af levevilkårene for planter og dyr i bredzonen

Kommunens kommentarer til klagerne
Frederikshavn Kommune har ved sagens oversendelse til Natur- og Miljøklagenævnet fremsendt
kommentarer til klagerne.
I kommentarerne angiver kommunen bl.a.:
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at et kraftigt og vedvarende regnvejr i uge 42 i 2014 afstedkom massive oversvømmelser særligt
i Elling By, samt nedskridning af brinker og væltede træer i Elling Å
at kommunen vurderede, at skaderne potentielt kunne bremse vandføringen i åen og medvirke
til, at lignende hændelser opstod i nær fremtid
at den kraftige regnmængde efter kommunens vurdering kunne sidestilles med force majeurelignende tilstande, hvorfor kommunen blev nødt til at reagere som ansvarlig myndighed og
iværksætte en oprensning af Elling Å uden ugrundet ophold
at det er kommunens opfattelse, at der i disse usædvanlige situationer kan være en forpligtelse
til at anvende nødret for at agere hurtigt og effektivt og dermed undgå fremtidige materielle
skader. At der samtidig sker en delvis tilsidesættelse af de almindelige forvaltningsmæs sige bestemmelser har mindre betydning i forhold til formålet med oprensningen
at der atter den 10. januar 2015 var kraftig regn, hvor vandløbene var fyldt til randen overalt i
kommunen
at der er meddelt tilladelse til at fælde 1/3 af træerne langs åen, og at kommunen vurderer, at
vilkåret er overholdt
at der er fjernet træer, som ikke kræver en tilladelse, idet det følger af regulativet, at kommunen
er forpligtet til at fjerne væltede træer og knækkede grene med videre
at de udtyndede træer fortrinsvist har været mindre træer, der ikke huser flagermus
at der er stillet vilkår om etablering af ruintræer, for at forbedre vilkårene generelt for flagermus
at udtyndingen af træerne forbedrer flagermusenes muligheder for at fouragere langs åen, da
mere lys giver flere insekter
at kommunen på baggrund af hidtidig overvågning i nærområde t vurderer, at flagermusene
fortrinsvis overvintrer i nærliggende huse og de gamle bunkers
at kommunen har truffet afgørelse efter vandløbslovens § 16, naturbeskyttelseslovens § 3 og
bekendtgørelse nr. 1184 om VVM

Da der i klagerne ikke er oplyst forhold, som ændrer kommunens vurdering af sagen, fastholder
kommunen sin afgørelse. Kommunen fortsætter endvidere arbejdet med at fælde træerne for at
sikre, at Elling By ikke bliver oversvømmet endnu en gang.
På forespørgsel af Natur- og Miljøklagenævnet har Frederikshavn Kommune den 7. juli 2015 oplyst,
at tilladelsen er udnyttet fuldt ud, dog kan der være enkelte oprydningsarbejder, der ikke er endeligt
afsluttet.
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Sagen omhandler fældning af træer langs en delstrækning af Elling Å. Frederikshavn Kommune
oplyser at have vurderet sagen efter vandløbslovens § 16 og naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen
har meddelt en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Vandløbslovens regler om regulering (§§16 og 17)
Det fremgår af vandløbsloven, at vandløb kun må reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemme lse, jf. vandløbslovens § 17. Ved regulering forstås ændring af vandlø bets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote eller skråningsanlæg, jf. § 16.
Kommunen har ikke nærmere beskrevet projektets betydning for vandløbets skikkelse, men vurderer
i afgørelsen, at fældning af træer og efterfølgende fjernelse af stubbene på brinken af vandløbet vil
ændre denne. Natur- og Miljøklagenævnet lægger på det foreliggende grundlag kommunens vurde-
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ring til grund, og tager på denne baggrund stilling til projektet efter reglerne om regulering, jf.
vandløbslovens § 16 og § 17 samt reguleringsbekendtgørelsen 6.
Vandløbsmyndighedens behandling og afgørelse af sager efter vandløbslovens § 17 skal ske efter
kapitel 5 i reguleringsbekendtgørelsen. Her stilles der bl.a. krav til, hvad et projektforslag skal indeholde, jf. § 12, offentlighedens inddragelse, jf. § 15, og at vandløbsmyndigheden skal foretage en
vurdering af samtlige afvandings- og miljømæssige interesser ved reguleringsprojektet, jf. § 18.
Det fremgår af afgørelsen, at Frederikshavn Kommune har undladt at annoncere sagens fremme, da
kommunen vurderer, at det ansøgte ikke har betydning for vandløbets afstrømningsmæssige eller
miljømæssige forhold.
Ved regulering skal reglen om offentlighedens inddragelse i § 15 følges. Reglen i reguleringsbekendtgørelsens § 17, som kommunen delvist citerer i afgørelsen, om fravigelse af bestemmelserne i
§§ 14-16 omhandler alene anlæggelse af nye vandløb samt anlæggelse og ændring af broer, ove rkørsler eller lignende, i tilfælde hvor foranstaltningen ikke skønnes at have v æsentlig indflydelse på
vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Kommunen har således i den konkrete
sag ikke kunnet fravige reguleringsbekendtgørelsens bestemmelse i § 15 om offentlig høring.
Som sagen er oplyst for Natur- og Miljøklagenævnet, foreligger der ikke en projektansøgning, jf.
bekendtgørelsens § 12. Kommunen har heller ikke foretaget en vurdering af samtlige afvandingsmæssige- og miljømæssige interesser ved reguleringsprojektet, jf. bekendtgørelsens § 18, idet kommunen alene konkluderer, at fældning af træer og fjernelse af stubbe vil ændre vandløbets skikkelse.
Kommunens sagsbehandling af reguleringsspørgsmålet er således ikke sket i overensstemmelse med
reglerne i reguleringsbekendtgørelsen. Nævnet finder på denne baggrund, at Frederikshavn Kommunens afgørelse lider af væsentlige retlige mangler.

Naturbeskyttelseslovens § 3
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af vandløb
eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som
beskyttede.
I praksis er det antaget, at også foranstaltninger uden for et beskyttet område, der ændrer dette, alt
efter foranstaltningens virkning og karakter, kræver dispensation.
Det fremgår af vejledningen om naturbeskyttelseslovens § 3, at en regulering, jf. vandløbslovens §
17, udgør en tilstandsændring, der kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 7.
Der kan efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, i særlige tilfælde medde les dispensation fra
forbuddet i § 3. Efter bemærkningerne til loven kan det være en særlig omstændighed, at der er tale
om natur uden særlig fredningsmæssig interesse, at projektet i sig selv ikke skønnes at medføre
nogen afgørende tilstandsændring, eller at et ansøgt projekt har en naturforbedrede funktion. Det
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Bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
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Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper, Miljøministeriet, By - og Landsskabsstyrelsen, 2009, s. 25-26.
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forudsættes imidlertid, at en dispensation ikke vil skabe uheldig og uønsket præcedens for den
fremtidige administration af § 3-beskyttelsen i området. Natur- og Miljøklagenævnets praksis er – i
overensstemmelse hermed – restriktiv.
Dispensation kan meddeles, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
Afgørelser skal begrundes, så det er muligt at forstå, hvorfor myndigheden på det foreliggende
faktiske og retlige grundlag, har truffet den konkrete afgørelse. I det omfang, afgørelsen er baseret
på et administrativt skøn, skal begrundelsen også angive de hovedhensyn, der har været beste mmende for skønsudøvelsen. Begrundelsen skal om fornødent også indeholde en kort redegørelse for
de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgøre lsen.
Kommunen har i sin afgørelse henvist til, at kommunen for nyligt har vurderet, at der kunne foret ages en lignende udtynding langs Elling Å på den sydlige side af vandløbet fra Mariendalsvej og vest
på. Kommunen har i afgørelsen ikke yderligere angivet hvilke særlige omstændigheder, der danner
grundlag for kommunens afgørelse, eller hvilke hovedhensyn k ommunens afgørelse af baseret på.
Natur- og Miljøklagenævnet finder, at dette er en væsentlig mangel.

Bilag IV-arter - habitatbekendtgørelsen
Det følger af § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 3, nr. 1, og stk. 8, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder ( habitatbekendtgørelsen), at der før der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 skal foretages en
vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et
Natura 2000-område væsentligt.
Bestemmelsen i habitatbekendtgørelsens § 7 gælder både ved dispensation til projekter i og udenfor
de internationale beskyttelsesområder. Ved dispensation uden for områderne skal myndighed en tage
stilling til, om projektet kan påvirke de arter og naturtyper, som et nærliggende international t naturbeskyttelsesområde er udpeget for at bevare. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er
projekter, som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.
Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000 -område væsentligt, skal der
foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 -området under
hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, jf. § 7, stk. 2, 1. pkt. Viser vurderi ngen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles d ispensation til det ansøgte, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 2. pkt.
Frederikshavn Kommune har vurderet, at det omhandlede projekt ikke vil påvirke det nærmeste
Natura 2000-område negativt. Kommunen har ikke nærmere begrundet denne vurdering. Nævnet
skal hertil bemærke, at en strækning på ca. 2,5 km af delstrækningen løber gennem Natura 2000område nr. 4, og nord for Elling Å ligger Natura 2000-område nr. 3, som Ellinge Å har sideløb op til.
Nævnet finder, at kommunen i sin afgørelse klart burde havde angivet, hvilket Natura 2000 -område
kommunen har vurderet det omhandlede projekt i forhold til. På udpegningsgrundlaget for begge
områder står bl.a. vandløb med vandplanter. Nævnet finder tillige, at kommunens afgørelse burde
have indeholdt en vurdering af projektet i forhold til Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.
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Natur- og Miljøklagenævnet finder endvidere ikke, at kommunen på det foreliggende grundlag har
dokumenteret, at projektet ikke vil påvirke det nærmeste Natura 2000 -område negativt.
Det fremgår af habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, at der ved administration af bestemmelserne i §§ 8-9, herunder naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, jf. § 3, og vandløbslovens § 17, ikke
kan gives tilladelse, dispensation, godkendelse m.v., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i hab itatdirektivets bilag IV, litra a. Vurderingen skal fremgå af de afgørelser, der bliver truffet efter b estemmelserne i habitatbekendtgørelsens §§ 8-9, jf. § 11, stk. 3.
Kommunen vurderer i afgørelsen, at en fjernelse af op mod 1/3 af træerne jævnt fordelt langs Elling
Å ikke vil påvirke vandløbets økologiske funktionalitet som yngle - og rasteområde for forskellige arter
af flagermus. Som vilkår for tilladelsen stiller kommunen krav om, at træerne ikke må fældes i flagermusenes yngleperioder, og at der skal laves 5-10 ruintræer i en afstand af maksimalt 300 meter
fra vandløbet som erstatning for de fældede træer. Disse træer skal laves inden 1. april 2015.
Kommunen har i forbindelse med klagesagens behandling redegjort for, at der fortrinsvist er fældet
mindre træer, uden hulheder, hvor flagermusene kan overnatte, og at flagermusene i øvrigt overvin trer fortrinsvist i husene og i de gamle bunkers i nærområdet ifølge hidtidig overvågning i næro mrådet. På denne baggrund finder nævnet ikke anledning til at tilsidesætte kommunens vurdering af, at
projektet ikke vil påvirke vandløbets økologiske funktionalitet og som yngle- og rasteområde for
forskellige arter af flagermus. Nævnet bemærker dog, at k ommunens redegørelse burde have fremgået af kommunens afgørelse.

Andre forhold
Afgørelsens klarhed
En forvaltningsafgørelse defineres sædvanligvis som en beslutning, der ensidigt fastlægger, hvad der
er eller skal være ret. En afgørelse skal være præcis og klar.
Natur- og Miljøklagenævnet skal bemærke, at projektområdet i afgørelsen er uklart beskrevet, idet
tilladelsen er givet for Elling Å og 3 tilløb hertil på strækningen fra Ellinge Plantage umiddelbart vest
for Mariendals Mølle ved Mariendalsvej og nedstrøms til udløb i Kattegat i Frederikshavn Kommune.
Natur- og Miljøklagenævnet har ved sin gennemgang af sagen fundet mindst fire større tilløb og flere
mindre på denne strækning. Hertil kommer, at strækningen er længere på det til afgørelsen vedlagte
kort end den strækning, der beskrives i afgørelsens tekst. Som nævnet forstår afgørelsen, er der
med denne både givet tilladelse til regulering af vandløbet og dispensation fra naturbeskyttelsesl ovens § 3 til at foretage en tilstandsændring af vandløbet. Af tilladelsen fremgår under afsnittet om
tilladelsen en række vilkår. Det fremgår dog ikke heraf, hvorvidt disse knytter sig til både afgørelsen
efter vandløbs- og naturbeskyttelsesloven, eller alene for én af dem . Under tilladelsens afsnit om
kommunens vurdering af sagen er anført en række vilkår, der gælder for dispensationen fra naturb eskyttelseslovens § 3. Det fremgår ikke af afsnittet, hvilke vilkår, reguleringstilladelsen iht. vandløb sloven gives ud fra. Natur- og Miljøklagenævnet finder således ikke, at tilladelsen lever op til de
beskrevne krav til en afgørelses klarhed.

Tidspunktet for igangsættelse af projektet - nødretsbetragtninger
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Det følger af naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, at tilladelser ikke må udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Dette gælder dog ikke klage over afgørelser efter § 27, stk. 1 og 2.
Kommunen har således ikke haft hjemmel til at igangsætte arbejdet inden kl agefristens udløb, ligesom projektet heller ikke har kunnet udføres under nævnets behandling af klagesagen.
Kommunen har under sagens behandling i nævnet henvist til reglerne om nødret . Nævnet finder
ikke, at dette kan føre til en anden vurdering af forholdene i sagen. Det bemærkes i den forbindelse,
at det kraftige regnvejr, kommunen henviser til, efter det oplyste skete i u ge 42 i 2014 (13. – 19.
oktober), men at kommunen først meddelte den påklagede afgørels e den 18. november 2014.

Afgørelse
På ovenstående baggrund finder Natur- og Miljøklagenævnet, at afgørelsen lider af væsentlige retlige
mangler.
Natur- og Miljøklagenævnet ændrer derfor Frederikshavn Kommunes afgørelse af 18. november 2014
til, at kommunen på tidspunktet for afgørelsen ikke havde hjemmel til at træffe afgørelsen.

Line Theil Elikofer
Ankechef

/

Johanna Schüssler
Fuldmægtig, cand.jur.

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til:
- Danmarks Naturfredningsforening, att. Eigil Torp Olesen, torpolesen@gmail.com; frederikshavn@dn.dk; dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, att. Lars Brinch Tygesen, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Frederikshavn Kommune, att. Marianne Kristiansen, sagsnr.: 14/21097,
msak@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk
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Frederikshavn Kommune

Teknisk udvalg
Budgetrevision pr. 31.08.2015
Økonomicentret, d. 15. september 2015
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UDVIKLING I 2015
VIST PÅ HOVEDOMRÅDER

Drift
(nettobeløb vist i 1.000 kr.)
- = overskud

Oprindeligt Korrigeret
budget
budget
2015

2015

1

2

Forventet
regnskab
pr. 30/4
2015

Forventet
regnskab
pr. 31/8
2015

Forventet
afvigelse

3

4

4–2

Direktørens område
Center for Teknik og Miljø
Ejendomscentret
Center for Park og Vej
Vintertjeneste

2
3.538
-6
36.895
16.320

101
3.615
479
34.276
16.200

101
3.765
479
32.206
16.220

27
3.615
879
33.950
16.200

-74
0
400
-326
0

Total

56.749

54.671

52.771

54.671

0

0

-6.282

0

0

6.282

56.749

48.389

52.771

54.671

6.282

Bankbøgerne
Total drift med bankbøger

Anlæg
(nettobeløb vist i 1.000 kr.)
- = overskud

Oprindeligt Korrigeret
budget
budget
2015

2015

1

2

Forventet
regnskab
pr. 30/4
2015

Forventet
regnskab
pr. 31/8
2015

Forventet
afvigelse

3

4

4–2

Anlæg

42.031

62.340

52.374

40.310

-22.030

Total

42.031

62.340

52.374

40.310

-22.030

2

Teknisk udvalg
Budgetrevision pr. 31.08.2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indledning
Konklusion på budgetrevisionen
Sammenfatning for Center for Teknik og Miljø
Sammenfatning for Ejendomscentret - Havne
Sammenfatning for Vintertjeneste
Sammenfatning for Center for Park og Vej
Teknisk Udvalgsdispositionspulje
Bankbog – overførsel fra 2014
Anlæg

1.

Indledning.

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen gennemgået budget og hidtidigt forbrug,
samt mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser.
Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets omkostningssteder, men kun
de omkostningssteder hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret.

2.

Konklusion på budgetrevisionen.

Forventningen til Teknisk Udvalgs drift, er at budgettet balancerer ved årets udgang. Der forventes et
forbrug på 54,7 mio. kr.
Balancen opnås ved et forventet merforbrug på havne på 400.000 kr. og et forventet mindre forbrug på
Park og vej på 326.000 kr. og et mindre forbrug på 74.000 kr. på direktørens område.
Udvalgets anlægsramme forventes at udvise et mindre forbrug på 10,7 mio. kr.

3.

Sammenfatning for Center for Teknik og Miljø.
Netto (kr. x 1.000)
- = mindre forbrug

Oprindelig
budget
2015

Revideret
Budget
2015

Forventet
regnskab
pr. 30/4

Forventet
regnskab
pr. 31/8

Aktuel
Afvigelse

2727

2.774

2924

2774

0

Byg, Plan og Vej

103

0

0

0

0

Natur og Miljø
Center for Teknik og Miljø i
alt

708

841

841

841

0

3.469

3.615

3.765

3.615

0

Centerchefens område

Center for Teknik og Miljø forventer at hold deres budget
Parkeringsvagterne i Center for Teknik og Miljø har pr. 31.august haft følgende aktiviteter.
Parkeringsbøder
940 parkeringsafgifter pr. 31/8 2015.
Til sammenligning havde P-vagter pr. 31/8
2014 udskrevet 1379 parkeringsafgifter

Påbud 0
Personlig henvendelse 0
Udført for grundejers regning af Park & Vej 0
Gågade
Varsel 0
Påbud 0
Henstillinger 0

Manglende beskæring og renholdelse af
fortov
Varsel 55
Påbud 16
Personlig henvendelse 29
Udført for grundejers regning af Park & Vej 12
Opgjort pr. 31/8 2015.

Bekæmpelse af Bjørneklo
Personlig henvendelse 30
Varsel 27
Påbud 7

Manglende snerydning og glatførebekæmpelse
Varsel 109

Gravetilladelser 402
3

4.

Sammenfatning for Ejendomscentret – Havne.
Netto (kr. x 1.000)
- = mindre forbrug
Havne diverse
Skagen Lystbådehavn
Sæby Havn
Ejendomscentret - Havne i
alt

Oprindelig
budget
2015
627
-601
-32

Revideret
Budget
2015
1.151
-679
7

Forventet
regnskab
pr. 30/4
1.151
-679
7

Forventet
regnskab
pr. 31/8
1.151
-479
207

Aktuel
Afvigelse
0
200
200

-6

479

479

879

400

Havne diverse dækker over de kommunalt ejede men foreningsdrevne havne. Aalbæk Havn, Rønnehavnen og Voerså Havn samt tilskuddet til Strandby Havn og Frederikshavn Marina. Havne diverse forventes at holde deres budget.
Skagen Lystbådehavn forventer et merforbrug på 200.000 kr. som følge af vigende indtægter pga.
sommervejret. Skagen Lystbådehavn har i jan-aug. 2015 haft 8.998 gæstesejre mod 10.437 i 2014 en
nedgang på 13,8 %.
Sæby Havn forventer at et merforbrug på 200.000 som ligeledes er grundet i sommervejret. Sæby havn
har i perioden haft 6.105 overnatninger mod 7.230 i 2014 en nedgang på 15,6 %

5.

Sammenfatning for Vintertjeneste.
Netto (kr. x 1.000)

Oprindelig
budget
2015

Revideret
Budget
2015

Forventet
regnskab
pr. 30/4

Forventet
regnskab
pr. 31/8

afvigelse

Vintertjeneste

16.320

16.200

16.220

16.200

0

Heraf serviceudgifter

16.320

16.200

16.220

16.200

0

- = mindre forbrug

Aktuel

Beregningen af årets vinterforbrug er udregnet på baggrund at tidligere årsforbrug samt indeværende
års forbrug. Siden kommunesammenlægningen i 2007 til og med 2014 har en vinter kostet 21,3 mio. kr.
i gennemsnit. Når beregningen foretages udlades år 2010, da denne vinter anses for ekstrem vinter.
2010 kostede 47,1 mio. kr. Gennemsnittet for en vinter uden 2010 er 18,1 mio. kr.
Forbruget i perioden januar til og med august 2015 er 9,6 mio. kr. hvilket er under gennemsnittet for perioden.
Gennemsnittet for januar-august er uden 2010 10,2 mio. kr. Med indførslen af det nye vinterregulativ
for 2015-16 forventer Park og Vej en reduktion af udgifterne til vintertjenesten i forhold til en gennemsnitsvinter. På den baggrund forventes området at holde budgettet.
Aktivitetstal for 1. halvår
Timeforbrug i alt: 5.760 timer
Fordeling:
Timer egne folk: 4.539 timer
Timer eksterne: 1.221 timer

21 gange saltning på fortove/stier
8 gange saltning med håndhold
Snerydning
5 gange snerydning på 1. prioritetsveje (30
gange er bilerne kaldt ud og Traktorer 10
gange)
2 gange snerydning på 2. prioritetsveje
2 gange snerydning (kombi) på fortove/stier
2 gange snerydning med håndhold

Saltning
60 gange præventiv saltning på 1. prioritetsveje
2 gange grusning/saltning på 2. prioritetsveje

6.

Sammenfatning for Center for Park og Vej.
Netto (kr. x 1.000)

Oprindelig
budget
2015

Revideret
Budget
2015

Forventet
regnskab
pr. 30/4

Forventet
regnskab
pr. 31/8

Afvigelse

Drift

19.703

17.106

15.036

16.780

-326

Belysningskontrakt
Teknisk Udvalgs dispositionspulje

13.912

13.912

13.912

13.912

0

3.280

3.258

3.258

3.258

0

Center for Park og Vej i alt

36.895

34.276

32.206

33.950

-326

- = mindre forbrug

Aktuel

Center for Park & Vej forventer at have et mindre forbrug på 326.000 kr. som resultat af gennemførte
driftsoptimeringer.
Center for Park & Vej har udbedret alle skader på infrastrukturen som følge af regnvejret uge 42 med
reparationer og genopbygning af vejanlæg på udsatte steder.
Vandløb, grøfter, broer og underløb er gennemgået og sikret vandgennemstrømning. De rekreative områder er retableret og bragt tilbage til udgangspunktet før regnen satte ind.
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Tilbage står nu de forebyggende projekter, som skal forebygge de tilbagevendende kritiske områder i
forhold til klimaudfordringerne. Udbedringerne har kostet 7,1 mio. kr.

7.

Teknisk Udvalgs dispositionspulje

Puljen er en del af Teknisk Udvalgs budget øremærket til ønsker og behov der ikke var kendt ved vedtagelsen af budgettet.
Disponering Bemærkning
Revideret Budget 2015
3.258.396

Opgaver i 2015
Trygfonden Kystlivredning på Palmestranden 2012 – 2016
EU projekt - Grenensporet - oplevelser i Grenens bagland. 2014
Stoppestedspulje 2014, 2015 og 2016, 400.000 kr. / år (1,2 mio. kr.)
Trygfonden Kystlivredning på Skagen Sønderstrand 2014 – 2018
Projekt ”Paradiskajen – eksperimentarium 2014-2015”
Aftale om drift sandfang i vandløb 15-19
Drift af grønne arealer i oplandsbyer
Skolevejs projekter 4,5,7,8,9 og 10
Parkering ved isstadion
I alt
Opgaver fra 2014 som ikke blev igangsat/færdige:
Opstart videreførsel af Dronningestien, Pikkerbakken, Fr. havn,
oprindelig 200.000
Sikring af skolevej, Skagen, cykelsti Østersøvej
I alt
I alt disponeret

15.000 Besluttet TU 20.12.2011
422.500
400.000
35.000
30.000
135.000
100.000
1.740.000
175.000
3.052.500

Besluttet TU 26.06.2013
Besluttet TU 27.08.2013
Besluttet TU 10.02.2014
Besluttet TU 07.04.2014
Besluttet TU 09.02.2015
Besluttet TU 18.04.2015
Besluttet TU 15.06.2015
Besluttet TU 31.08.2015

Besluttet TU
150.000 05.02.2009/08.10.2009
130.000 Besluttet TU 06.09.2012
280.000
3.332.500

Udisponerede midler
-74.104
Med udgangen af august er puljen disponeret med 74.104 kr. mere end budgettet til puljen. Det er derfor kommunal direktørens indstilling at det ikke gangsatte projekt ”opstart videreførsel af dronningestien,
Pikkerbakken Frederikshavn” annulleres og lægges tilbage i dispositionspuljen. Puljen vil herefter indeholde 75.896 kr.
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8.

Bankbog.
Bankbog

I 1.000 kr.
Center for Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Center for Park og Vej
Direktørens område

901
0
-7.449
266

TU i alt

9.

-6.282

Anlæg.

- = mindreforbrug

i 1000 kr.

Teknisk Udvalg
Miljø og Teknik

Forbrug JAN Korr. budget Oprindeligt
- AUG
budget
23.764

62.340

1.560

24.207

Tillægsbevilli Forventet Forventet Afvigelse
nger
regnskab regnskab
pr. 30/4-15 pr. 31/8-15
42.031
20.308
52.374
40.310
-22.030
1.974

22.233

14.448

11.725

-12.482

Miljø og Teknik

Byfornyelse Frederikshavn

0

671

671

0

0

-671

Miljø og Teknik

Diverse bymiljøarbejder

0

357

357

0

0

-357

Miljø og Teknik

Matrikulære berigtigelser

31

449

186

263

186

186

-263

Miljø og Teknik

Kystbeskyttelse

1.788

Miljø og Teknik

Solnedgangsplads i Skagen

Miljø og Teknik

Klimasikring

Park og Vej

0

2.243

455

1.775

39

-2.204

117

1.987

1.987

1.987

1.000

-987

1.412

18.500

18.500

10.500

10.500

-8.000

21.605

35.560

37.796

-2.236

35.569

26.228

-9.332

Park og Vej

Slidlag

4.909

5.521

6.480

-959

5.521

5.521

0

Park og Vej

Vejprojekter

6.002

8.010

8.002

8

8.010

8.010

0

Park og Vej

Renovering af kørebaner

8.321

11.106

11.095

11

11.106

11.106

0

Park og Vej

Koordinerende belægningsarbejder

1.928

6.885

6.715

170

6.885

6.885

0

Park og Vej

Kystfodring

0

0

1.144

-1.144

0

0

0

Park og Vej

Renovering af vejbelysningsanlæg 20102027

0

1.473

1.472

1

1.200

1.200

-273

Park og Vej

Broer, tunneller og underløb

113

1.175

831

344

1.175

1.175

0

Park og Vej

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have

573

574

573

1

573

573

-1

Park og Vej

Trafiksikkerhedsarbejde

60

60

60

0

60

60

0

Park og Vej

Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1.
etape

-201

-394

-394

-100

-201

193

Park og Vej

Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen

-610

-610

-610

-610

-610

0

Park og Vej

Vejafvandingsbidrag

510

1.414

-10

1.749

-7.837

-9.251

Park og Vej

Rekreative anlæg ved Råholtvej

0

346

346

0

346

0

10

404

189

215

189

189

-215

10

404

189

215

189

189

-215

589

2.168

2.072

96

2.168

2.168

0

589

2.168

2.072

96

2.168

2.168

0

Direktørens område
Direktørens område

Pulje digitalissering og velfærdstek TU

Ejendomscenter
Ejendomscenter

Bådebroer

1.424

Den samlede forventning til forbruget på Teknisk Udvalgs anlæg er 51,6 mio. kr. hvilket er 10,7 mio. kr.
mindre en det korrigerede budget.
Økonomiudvalget besluttede den 19. marts at begrænse anlægsudgifter, således de finansieringsmæssigt ikke belaster kommunens likviditet mere end det oprindelige budget. Teknisk Udvalgs finansielle anlægsramme udgør 39,9 mio. kr.
Oprindelig Budget
- udskydelsen af kystfodring
+ Solnedgangspladsen I Skagen
- Reduktion af Slidlag
- lånefinansieret andel af digitalisering i 2015 (47,17 %)
+ Digitalisering overførsel fra regnskab 2014 55,92 % af 215.000
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42.031 tkr.
-1.144 tkr.
2.000 tkr.
-1.000 tkr.
-89 tkr.
120 tkr.

kr.
- Lånefinansieret projekt bådebroer
+ Pris og Lønfremskrivning

-2.072 tkr.
64 tkr.

Finansielle ramme

39.910 tkr.

Forventet finansielt regnskab
Rest finansiel ramme

27.562 tkr.
12.348 tkr.

Den finansielle ramme forventes mindre forbruget med 12,3 mio. kr.
På Teknisk Udvalgs anlæg er der enkelte projekter der påkalder sig opmærksomhed:



Vejafvandingsafgift; I forbindelse med afgørelsen på en retssag Slagelse Kommune anlagde
mod Forsyningssekretariatets vedr. størrelsen på vejafvandingsafgiften. Kommunen har i den
forbindelse fået tilbagebetalt ekstrabetalingen af vandafvandingsbidrag til Frederikshavn Forsyningen for perioden 2008-12. Beløbet er på 9.585.670 kr. I den samlede budgetopfølgning vil
det blive indstillet, at byrådet giver en tillægsbeviling.




Kystfodring, og 1 mio. kr. af den oprindelige bevilling af slidlag er udskudt til 2016.
Solnedgangspladsen forventes mindre forbrugt med 987.000 kr. som følge forlænget planlægningsperiode.
Renovering af vejbelysningen forventes et mindre forbrug, som følge af Center for Park og Vejs
forhandlinger med Frederikshavn Forsyning.
Det forventes at vejafvandingsbidrag vil overskride budgettet med 335.000 kr.
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Bilag: 7.1. Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc
- 131922-15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn
Kommune 2. kvartal 2015.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 19. oktober 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 152295/15

Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 13. august 2015

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i
Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015.

Sagsnummer:
Forfatter:
Kirstine Lindberg Thøgersen
Emne:
Sygefraværsstatistik
Frederikshavn Kommune

Frederikshavn
Kommune
Sygefravær (%)
2013

2014

2015

Januar

5,65

4,99

4,67

Februar

5,29

4,59

4,85

Marts

3,90

4,91

5,03

April

3,42

3,78

3,66

Maj

3,52

3,60

3,26

Juni

3,55

3,42

3,49

Juli

2,83

2,91

2,54

August

3,19

3,47

September

4,27

4,49

Oktober

4,16

4,22

November

4,71

4,64

December

4,24

4,02

Gennemsnit

4,06

4,09

3,93

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den
11. august 2015.

Side2/2

Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i
Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015).
Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne:
Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade.

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Juli
2014

Aug.
2014

Sept.
2014

Okt.
2014

Nov.
2014

Dec.
2014

Jan.
2015

Feb.
2015

Marts
2015

Apr..
2015

Maj
2015

Juni
2015

Juli
2015

Gennem
snit

Økonomi & Personale

0,36

0,64

0,47

0,72

0,52

0,26

0,36

0,57

0,73

0,55

0,23

0,32

0,25

0,46

Udvikling og Erhverv

2,90

3,70

4,98

3,16

2,70

2,01

6,20

3,03

2,91

Arbejdsmarked

5,02

6,62

8,37

7,03

6,35

6,17

6,61

6,40

6,96

3,47

3,65

4,29

2,58

5,65

Ejendomscenteret

3,04

3,50

4,18

3,80

3,72

3,60

5,60

6,25

5,75

3,08

3,17

2,95

3,34

3,97

Teknik og Miljø

3,39

2,73

4,31

4,25

4,13

3,18

3,60

4,45

3,88

3,75

3,78

5,99

3,48

3,91

Park og Vej.

8,72

9,77

9,47

9,62

7,76

4,55

5,10

5,79

6,91

3,19

3,28

4,83

3,96

6,13

Familie

1,94

2,42

3,08

5,64

5,38

2,95

3,56

3,40

3,66

2,65

2,50

3,67

2,64

3,34

Skole
Bibliotek og
Borgerservice

1,53

2,37

3,80

3,47

4,58

3,80

4,05

3,24

3,44

2,54

2,22

2,52

1,04

2,98

2,58

1,81

4,50

4,64

5,43

4,35

4,83

6,13

5,45

3,72

1,41

2,67

1,95

3,81

Kultur og Fritid

1,59

1,69

3,40

2,62

2,76

0,19

1,03

1,14

0,94

0,43

0,96

1,07

0,88

1,42

Dagtilbud- og Fritidstilbud

2,38

2,81

3,51

3,23

4,01

3,80

4,27

4,88

4,89

4,09

3,40

3,77

2,78

3,69

Ungeenhed

1,74

1,49

1,40

1,27

1,84

1,57

2,61

2,91

2,87

2,43

2,26

2,56

1,87

2,05

IT, Digitalisering og
Velfærdsteknologi

5,91

6,41

9,85

4,71

5,24

7,12

0,92

2,58

3,52

1,41

1,09

1,91

1,19

4,02

2,45

4,35

0,97

0,96

0,30

0,62

0,63

0,65

Ledelsessekretariatet

0,62

2,41

0,81

Social- og
Sundhedsmyndighed

1,17

1,00

3,33

2,06

0,83

0,84

2,48

3,82

4,55

2,59

3,45

3,26

3,02

2,46

Sundhed og Pleje

4,62

5,08

6,41

6,11

6,48

5,93

7,18

7,48

7,30

5,41

4,99

5,20

3,97

5,83

Handicap og Psykiatri

3,70

4,96

6,22

6,00

6,60

6,08

6,62

7,41

9,30

6,94

5,54

4,73

4,11

5,99

Data er trukket 11. august 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent”

Bilag: 8.1. 166351-15_v1_orienteringspunkt til TU den 19.10.2015.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 19. oktober 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 167000/15

Orientering om sti
mellem Søstjernevej
og Nansbovej

Teknisk Udvalg den
19.10.2015

Sags.nr. 15/26027

Sagsbehandler: chni

Center for Teknik og Miljø har modtaget en række henvendelser/klager fra beboere i Skagen om, at en
eksisterende sti mellem Søstjernevej 3-5 og Nansbovej er blevet spærret med store kampesten, der er til
hinder for gående, cyklister og knallerter. De placerede kampesten er markeret med rødt
Den pågældende sti er beliggende i et område som er lokalplanlagt. Af gældende lokalplan for området
fremgår det at eksisterende stier skal bevares og offentlig adgang må ikke vanskeliggøres eller hindres.
Lokalplanen viser ikke på kort hvilke stier, der konkret tænkes på, og beskriver ikke i tekst bestemte
kategorier af stier det drejer sig om. Derfor vil lokalplanens bestemmelser gælde for alle typer stier, hvor det
er muligt at dokumentere, at der er tale om en sti med offentlig adgang. Det kan være offentlige stier, private
fællesstier, stier anlagt efter privatretlig aftale eller hvor der er en hævdsvunden ret. Hvis det ikke
umiddelbart er klart efter gældende lovgivning for veje og stier, at der er tale om en sti med offentlig adgang,
vil det været privatretligt spørgsmål, som kommunen ikke kan tage stilling til.
Den østligste del af den berørte sti fremgår af det gældende matrikelkort, mens baggrunden for den øvrige
del af stien ikke fremgår af kommunens arkiv. Det må således antages, at stien er opstået som en trampet sti
og efterfølgende udvidet og grusbelagt. Det er derfor ikke muligt at fastlægge om der er tale om en sti med
offentlig adgang og kommunen kan derfor ikke benytte lokalplanens bestemmelser før der foreligger
fornøden dokumentation for at det er tilfældet.
Endeligt skal det bemærkes at kommunen med politiets samtykke kan give tilladelse til ar regulere færdslen
eller spærre en privat fællessti. Dette fremgår af privatvejslovens § 57. Ved tilladelser efter § 57 skal
kommunen vurdere, om der er almene, offentlige hensyn til hinder for, at en spærring eller begrænsning i
færdslen kan tillades. Med offentligretlige hensyn menes først og fremmest vejtekniske og færdselsmæssige
hensyn. Kommunen kan kun afvise at give en sådan tilladelse hvis der foreligger offentligretlige hensyn. En
tilladelse efter § 57 fra kommunens side, er alene en offentligretlig tilladelse. Administrationen vurderer at det
er muligt at passere stenene til fods om end med lidt besvær. Endvidere er der ikke er færdselsmæssige
hensyn som kan begrunde et krav fra kommunen om at fjerne stenene fra stien, idet cyklist og knallertkører
kun skal køre ca. 100 m længere hvis de kører af offentlige veje eller stier. Vejen er markeret med grøn i
kort.
Selvom kommunen giver en offentlig retlig tilladelse, er det ikke ensbetydende med at øvrige forhold ikke
kan gøre sig gældende til hindre for lukningen. Disse forhold er privatretlige og kan kun afgøres ved private
aftaler eller ved domstolene. For eksempel giver kommunens offentlig retlige tilladelse ikke ret til at etablere
afspærring på anden mands ejendom. Personen der ønsker at foretage spærringen skal derfor sikre sig en
ret ved frivillig aftale med stiejeren eller ved domstolene.
På baggrund af en henvendelse fra Gl. Skagen Grundejerforening besluttede Plan- og Miljøudvalget tilbage i
2008 at prioritere udarbejdelsen af en samlet stiplan for Højen. Den pågældende plan skulle realiseres på et
frivilligt grundlag efter ønske fra grundejerforeningen. Arbejdet forventes afsluttet i 2016.
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Boie Skov Frederiksen (Formand) Center for Teknik og Miljø (BF)
Carl Aage Christensen, Nordjyllands politi (CC)
Jane Olesen, Center for Park og Vej (JO)
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Preben Jakobsen, Færdselskontaktlærer - Torslev Skole (PJ)
Susanne Madsen, Center for Skole (SM)

Afbud:

-

Referat.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med bemærkningen om, at der ikke er noget punkt 7.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 27. maj 2015.
Godkendt uden bemærkninger.

3. Kampagner:
JO giver en generel orientering om de igangværende kampagner.
Indstilling:
Sagen indstilles til orientering.
Beslutning:
Orienteringen er taget til efterretning.
Bemærkninger:
Opmærksomhedskampagne
Kampagnen kører lige nu, der er sendt en pressemeddelelse ud og sat plakater op og derudover kører kampagnen på facebook.
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Regional spritkampagne – Stop Sprit version 2
- Kampagnen er forsinket.
- ”Jyden” er i øjeblikket ved at optage indslag/film, som skal bruges på facebook.
- I Frederikshavn Kommune er der fokus på ungdomsuddannelserne.
Spritkampagnen version 1 har været nomineret i tre kategorier i forbindelse med den kreative pris ”Årets
Brøl 2015”. Kampagnen vandt en af kategorierne.
Skolestartskampagnen
Har forløbet uden problemer.

4. Trafikpolitik og skolevejsanalyser.
Skiltning på anbefalede skoleveje
I forbindelse med skolevejsanalyserne for Sæby Skoleafdeling og Sæbygaardskoleafdeling og strukturændringerne ved Strandby Skoleafdeling blev der i sommers lavet skilte, som skulle gøre opmærksom på de
anbefalede skoleveje. Der blev lavet store skilte med oversigtsplaner over det samlede netværk af anbefalede skoleveje. Skiltene blev sat op ved skolerne og enkelte steder i byerne. Der blev ligeledes lavet mindre
”vis vej” skilte, som blev opstillet strategiske steder langs de anbefalede skoleveje, for at tydeliggøre hvor
det er, der bliver anbefalet at cykle (se nedenstående).
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Snerydning på anbefalede skoleveje
På Teknisk Udvalg den 31. august 2015 blev der orienteret om ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje 2015_2016”. I den forbindelse har Teknisk Udvalg bedt Park og Vej om at undersøge mulighederne for, at de anbefalede skolevej bliver opprioriteret i forhold til vintertjenesten.
Der er ligeledes en lignende henvendelse fra Teknisk Udvalg fra mødet den 18. maj 2015, hvor der blev
spurgt, om det er muligt, at opprioritere Boelsmindevej og Herman Bangs Vej i Sæby i forhold til vintertjenesten. Teknisk Udvalg sendte sagen til behandling i Trafiksikkerhedsudvalget, men vintertjenesten ligger under driften i Park og Vej og de er i øjeblikket ved at se på problemstillingerne.

Adfærdsproblemer på cykelsti ved Shell i Sæby – Ålborgvej v. signalanlæg
Kommunen har modtaget følgende mail fra en borger i Sæby:
På opfordring fra en forælder, der har været aktiv i debatten vedr. sikker skolevej i Sæby, får du lige dette
input fra en situation i morges.
Det er vigtigt for mig, at dette ikke opfattes som brok, men blot info om et "hot-spot i trafikken" til evt. videre
stillingtagen.
"Jeg har lige været indblandet i et lille uheld ved Shell her til morgen.
Jeg holder og er på vej ud fra Shell i Sæby (ved sydudkørslen) og jeg skal dreje til højre mod syd. Jeg skeler til
højre og ser ikke nogen og retter så fokus mod cykler og biler fra nord. Og triller frem så jeg kan se trafikken.
Holder stille. Med et kører en cykel ind i siden/forpartiet på min bil. Han falder af cyklen og slår hovedet (ingen hjelm).
Efter en tur til Frh. hvor vi bare kunne konstatere at der ikke findes en skadestue, var vi en tur hos hans egen
læge i Sæby. Han slap med knubs og en påtale om brug af hjelm. Hans bedstefar kom og hentede ham, så alt
i orden der.
Drengen som gik i 7. kl. cyklede modsat retning på cykelstien, hvilket han jo ikke må (og han var sikkert også
uopmærksom), men da jeg besøgte stedet igen lidt senere var der tre voksne cyklister, der cyklede samme
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retning på under 5 min. "Sikker skolevej" går ad en lille grusvej mod vest og ikke denne vej forbi Shell, men
ikke alle benytter den.
Jeg var ude over hajtænderne da han kørte ind i mig, hvilket også er nødvendig for at orientere sig for trafikken fra nord.
Alt i alt er det bare et rigtig dårligt sted. Som minimum bør bilister advares om krydsende cyklister fra begge
sider, selv om det ikke er meningen at det skal være et sted med krydsende cyklister er det bare en realitet, at
der er det. Men der bør nok gøres noget bedre end det (aner ikke hvad, skiltning/stribning af ensrettet cykelsti?). "
Indstilling:
Sagen indstilles til orientering/drøftelse.
Beslutning:
Orienteringen er taget til efterretning.
Bemærkninger:
Skiltning på anbefalede skoleveje
- På mødet med færdselskontaktlærerne og medlemmer fra skolebestyrelserne den 10. september 2015,
kom der en klage over det nye tiltag på Jernbanevej i Strandby. Der ønskes en helle og ikke kun en spærreflade. Børnene har svært ved at komme over vejen om morgen og der kommer til at stå flere elever ude i
spærrefladen, end der er plads til.
Der er ingen tekniske fejl ved anlægget, men børnene skal lære, at de ikke skal gå ud på midten af vejen, hvis
der ikke er plads.
- De små ”Vi viser vej” skilte må ikke sidde på færdselstavlerne, kun på vejnavneskilte. De små skilte bruges
kun midlertidigt, men de store skilte får lov at blive stående ved skolerne og på strategiske steder som f.eks.
på Toftevænget i Sæby. Når skiltene tages ned, er det vigtigt at skolerne informerer om de anbefalede skoleveje på hjemmeside og intranet. De små skilte kan genbruges.

Snerydning på anbefalede skoleveje
Der bør være særlig fokus på de veje, hvor der er mange elever.

Adfærdsproblemer på cykelsti ved Shell i Sæby – Ålborgvej v. signalanlæg
- Der mangler skiltning mht. dobbeltrettet cykelsti.
- Det undersøges, om den dobbeltrettede cykelsti kan forlænges også på den modsatte side af Ålborgvej, så
forholdene bliver ens.
- Det har altid været et problem, at cyklisterne kører ind over Shell-grunden.

Bilag:
- Cykelstiforhold ved Shell – Ålborgvej i Sæby 18.09.2015
- Oversigtskort – Ålborgvej i Sæby 18.09.2015
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5. Kort orientering til og fra udvalgets medlemmer
Kursusdag for Færdselskontaktlærerne i Frederikshavn Kommune onsdag den 20. april 2016
I samarbejde med Rådet for Sikker Trafik bliver der afholdt en kursusdag for færdselskontaktlærerne. Det
planlagte program:
Materialer fra rådet – få en gennemgang af de gratis materialer Rådet for Sikker Trafik tilbyder til færdselsundervisningen. Der er materialer til alle klassetrin og vi vil komme omkring hvordan materialerne kan tænkes ind i bl.a. bevægelse og tværfaglige forløb.
Hvorfor færdselsundervisning? – Hvorfor skal vi egentlig undervise i færdsel? Hvad siger statistikkerne og er
der tal I kan bruge, når I skal overbevise jeres kolleger om, at færdsel er vigtigt?
Rådets kampagne til skolerne – I forbindelse med skolestart 2016 lancerer Rådet en ny kampagne, som henvender sig til skolerne. Hør om kampagnen og få ideen til hvordan den kan bruges på de enkelte skoler.
Testpiloter – Vi skal op af stolene og ud i den friske luft og prøve et af de nyeste materialer på egen krop.
Testpiloter er et materiale til natur/teknologi, som selvfølgelig også lever op til FFM for færdsel.
Erfaringsudveksling – Der skal være tid til at erfaringsudveksle, i sidste ende er det færdselskontaktlæreren
som sidder med guldkornene og de plejer at være gode til at dele.
Der bliver sendt information ud til skolerne i forbindelse med udsendelse af referat fra mødet med færdselskontaktlærerne den 10. september 2015.

Cykelscoresystem ved Nordstjerneskolen
Cykelscoresystemet som blev etableret ved Nordstjerneskolen i Frederikshavn er blevet lukket ned, da der
fra skolens side ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på udgifterne. Det er nu besluttet fra skolens
side, at man ikke ønsker at forsætte med systemet.

Frederikshavn Trafikterminal
På sidste møde i Trafiksikkerhedsudvalget var der et punkt ang. Frederikshavn ny Trafikterminal, hvilket blev
sat på i forbindelse med de bemærkninger, der var modtaget fra trafiksikkerhedsrevisoren.
Udvalget besluttede at repræsentanter fra Trafiksikkerhedsudvalget, den administrative projektleder og
andre implicerede skulle gennemgå projektet, hvilket er blevet gjort efterfølgende.
På mødet vil de vigtigste punkter blive gennemgået.
Indstilling:
Sagen indstilles til orientering.
Beslutning:
Orienteringen er taget til efterretning.
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Bemærkninger:
Kursusdag for Færdselskontaktlærerne i Frederikshavn Kommune onsdag den 20. april 2016
Der bliver sendt en opfordring ud til skolerne om at færdselskontaktlærerne bør deltage i arrangementet. AN
bemærker, at skolelederne tidligere har drøftet kurset i ledergruppen og der var enighed om, at det var en
god ide, hvilket bør bemærkes.
Frederikshavn Trafikterminal
Trafiksikkerhedsudvalget ville gerne have haft busserne til at køre samme vej ud, som de kommer ind (via
Kragholmen). På den måde blander man ikke bustrafikken med de øvrige trafikkanter. Ændringen kræver at
busserne skal igennem et ekstra lyskryds, hvilket i forhold til tidsplanen er for stor en omkostning for NT.
Der er aftalt forskellige ændringer i forhold til den hævede flade, der forbinder den sydlige del af pladsen
med området omkring stationsbygningen. Ændringerne skal tydeliggøre de trafikale forhold, så der ikke er
tvivl om, hvem der f.eks. har vigepligten. Ligeledes etableres et opmærksomhedsbånd får at optimere tilgængeligheden.

6. Økonomi
Generel orientering ved Jane Olesen
Indstilling:
Sagen indstilles til orientering.
Beslutning:
Orienteringen er taget til efterretning.
Bemærkninger:
Der er brugt ca. 400.000,- kr. - halvdelen af budgettet.

8. Eventuelt
- PJ fortæller, at forældre klager over, at børnene skal gå for langt, for at komme til busstoppestederne på
landet.
- Birgit Stenbak Hansen fik på sidste kredsrådsmøde ros for den indsats Frederikshavn Kommune gør for at
sikre skolevejene i kommunen. Hvis kommunen skal klare sig bedre i Rådet for Sikker Trafiks Trafiktest, skal
der fremadrettet være fokus på den store cyklistprøve for 6. klasserne. I 2015 var der seks skoler, der deltog
og i 2014 var der otte – så der er plads til forbedring.
TSU vil prøve gennem Vibeke Post at anbefale alle skolerne til at deltage i 2016.
- AN fortalte, at der stadig kommer klager over forholdene i rundkørslen ved slagteriet. Hun har selv observeret rundkørslen et par gange om morgenen men syntes ikke, at der kommer ret mange elever og det trafikale forløber ok.
- I forbindelse med ”cykelpuljeprojekterne” er der foretaget en optælling af elever, der bliver kørt til skole på
Sæby Skoleafdeling. Efter to dages tællinger må det, i forhold til parkeringsforhold konkluderes:
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- at parkeringskapaciteten er brugt op og at det vil blive et problem, når vejret bliver dårligere
og flere bliver kørt til skole.
- at lærerne med fordel kan parkere i modsatte side af p-pladsen, end den de i dag bliver henvist til at bruge. På den måde skal eleverne ikke over p-pladsen for at komme ind på skolen.
- at de forældre der sætter børn af på p-pladsen, som selv går ind på skolen, skal opfordres til
at benytte afsætningslommen på Brolæggervej, hvor der stadig er plads.
- at flere skal opfordres til at tage bussen.
- at der kun var en, der parkerede ulovligt på Toldbodvej.
- at skiltningen ind til parkeringspladsen skal flyttes, da den er misvisende.
- at afmærkningen ved handicapparkeringen bør opstribes, og der kan evt. laves en ekstra
parkeringsplads.
Der er ligeledes lavet en tælling på Sæbygaardskoleafdeling men der, var der ingen problemer – skiltningen
omkring skolen bør dog opdateres.

9. Trafiksikkerhedsmæssige vurderinger af projekter og lokalplaner
9.1 Evaluering af chikanerne i Lyngså og Voerså

(12/453)

I foråret/sommeren 2013 blev der etableret fem sæt sideheller i henholdsvis Lyngså og Voerså, efter at der i
efteråret 2012 var blevet fjernet bump på strækningen. Den 10. april 2014 blev der afholdt et borgermøde i
Lyngså med henblik på at evaluere helleanlæggene i de to byer.
Sideheller er generelt blevet brugt som erstatning for vejbump flere steder i kommunen de sidste par år,
derfor bør der foretages en generel evaluering af hvilken indvirkning hellerne har på trafikken og de nærmeste omgivelser.
Kommunens erfaringer:
- Driftsafdelingen har vurderet, at der har været lavet service på hellerne omkring 35 gange, siden de er
etableret. Et par gange er hellernes placering blevet justeret, men ellers har der været tale om påkørsler
med efterfølgende udskiftning/opretning af skilte. Det anslås, at have kostet ca. 14.000 – 15.000,- kr.
De mange påkørsler kan betyde at:
- Bilisterne stadig kører for hurtigt.
- Afmærkningen ikke er tilstrækkelig.
- Bilisterne er uopmærksomme.
- Helleanlæggene er placeret forkert
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- Eller en kombination af ovennævnte
I vedlagte bilag ”besigtigelse af chikaner” ses skiltning og placering af sideheller. Der er ligeledes vedlagt et
billede af, hvordan der f.eks. er skiltet i Brønderslev Kommune.
Tilbagemeldinger fra borgerne
Til borgermødet den 10. april 2014 kom borgerne med nedenstående bemærkninger.
- Chikanerne står for langt fra hinanden, der bliver stadig kørt for hurtigt.
- For høj kant mod cykelsti – pedalerne kommer imod / for lidt plads mellem fortovskant og helle.
- Flere påkørsler, chikanerne bør gøres mere synlige.
- Generelt for høj fart.
- Ved enkelte af de chikaner der står ved byzonetavlerne kan cyklisterne ikke komme på ydersiden af hellerne. De må derfor køre igennem hellerne lige som bilerne, hvilket skaber utryghed (især blandt forældre til
skolebørn). Der kom et forslag om, at der bliver lagt stabil grus på ydersiden, for på den måde, at skabe en
uformel mulighed for at komme udenom sidehellerne.
- Hellerne er for dårligt afmærket, der bør være en kantafmærkning på begge sider af påbudstavlen, som
viser den påbudte kørselsretning. Skiltene bør også være større. (N42.2 og N42.3).
- Mange skilte står skævt, og det er derfor let at køre ind i dem.
- Der er for lidt plads mellem fortovskant og sidehelle (forslag til forbedring – kan der skæres noget af hellerne, for at skabe mere plads.
- På Kringelhedevej blev der også fjernet et bump i efteråret 2012, men der er aldrig lavet noget alternativ,
og nu bliver der klaget over stor hastighed.
- I Voerså (Østkystvejen 345) er der problemer med parkeret biler meget tæt på sidehellerne.
- I vinters var der problemer med at komme igennem nogen af hellerne, da sneen ikke blev kørt ordentligt
væk.
- Lastbilerne bruger jævnligt fortovet, når de skal igennem den sidste chikane mod nord i Voerså.
De sidste trafiktællinger fra 2014 viser:
Målested - Østkystvejen 190 i (Lyngså – syd)
ÅDT:
1264
Gens. has.: 56 km/t
85 % fraktil: 66 km/t
Tung trafik: 9,6 %
Målested - Østkystvejen 109 i (Lyngså – nord)
ÅDT:
1394
Gens. has.: 52 km/t
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85 % fraktil:
Tung trafik:

63 km/t
9,2 %

Målested – Østkystvejen 349 (Voerså - midt)
ÅDT:
1608
Gens. has.: 46 km/t
85 % fraktil: 56 km/t
Tung trafik: 8 %
Målested – Østkystvejen 315 (Voerså - nord)
ÅDT:
1515
Gens. has.: 50 km/t
85 % fraktil: 60 km/t
Tung trafik: 8 %
Generelt er der ikke meget forskel på hastighederne, i forhold til de forskellige tiltag der har været lavet på
Østkystvejen, men man kan godt aflæse en lille stigning i hastigheden i perioden uden hastighedsdæmpende
foranstaltning. Hastighederne ved henholdsvis bump og sideheller er næsten ens, dog med en lille forbedring i forbindelse med bump.
Der er lavet forslag til at forbedre forholdene i de to byer, hvilket beskrives på mødet.
Indstilling:
Sagen indstilles til:
1) Drøftelse af sidehellers indvirkning på trafikken.
2) Drøftelse og evt. udførelse af forbedringsforslagene af de eksisterende forhold.
Beslutning:
1) Hvis sideheller skal have den optimale fartdæmpende effekt, er det en forudsætning, at der er et kontinuerligt flow i trafikken. Da hellerne ikke virker fartdæmpende, hvis ikke der er nogen modkørende. Når sidehellerne etableres i oplandet, skal der være langt mellem hellerne for at tilgodese landbrugsmaskiner, busser
og lastbiler, dvs. effekten overfor personbilerne bliver formindsket. Ved fremtidig brug bør det overvejes
grundigt, om man opnår den ønskede effekt og om der er alternative muligheder.
2) Udvalget vurderer, at de eksisterende forhold skal forbedres, for at optimere forholdene for cyklisterne.
Forbedringen vil koste ca. 180.000,- kr. En enkelt helle skal skiftes ud med en mindre og ved de resterende
helleanlæg, skal der anlægges en ekstra stribe asfalt på ydersiden.
Hvis økonomien tillader det, vil skiltningen i helleanlæggene blive forbedret i et forsøg på at mindske antallet
af påkørsler og derved reducere driftsomkostningerne. Hvis ikke der, i første omgang, er penge til forbedring
af skiltningen, bliver det gjort løbende fremadrettet.
Bemærkninger:
CC bemærker, at spærrefladerne i forbindelse med sideheller ofte bliver lavet for små. Desuden er det bedst,
hvis spærrefladen tegnes udenom hele hellen, så bilisterne får en kørelinje at følge. Det er vigtigt at bruge
reflekterende streger.
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Bilag:
- Besigtigelse af chikaner – Lyngså den 23. marts 2014.
- Referat af evalueringsmøde den 10. april 2014.
- Chikaner i Brønderslev Kommune - skiltning (foto)

9.2 Toftevænget i Sæby (3.1.1) – Cykelpuljeprojekt

(15/22576)

Toftevænget er adgangsvej til det planlagte signalanlæg på Ålborgvej. Det er en privat fællesvej (kommunevej), som henligger i grus. Vejen asfalteres i en længde af 50 m med en bredde af 3,0 m.

Fig. 1 Toftevænget set fra Ålborgvej.
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Fig. 2 Placering af Toftevænget ud mod Ålborgvej.
Toftevænget er bindeled imellem den nordvestlige og sydøstlige del af Sæby og benyttes både af rigtig mange skoleelever og af den almene borger i Sæby. Det antages desuden, at etableringen af det allerede finansierede signalanlæg på Ålborgvej, bevirker at forbindelsen via Toftevænget vil blive benyttet endnu mere,
hvorfor opgraderingen af vejens stand har høj prioritet.
Indstilling:
Sagen indstilles til trafiksikkerhedsmæssig vurdering.
Beslutning:
Projektet er godkendt.
Bemærkninger:
Ud over asfaltering af vejen, skal der streges op til cykelparkering. Der sættes tre skilte op i forbindelse med
den dobbeltrettede cykelsti.
Bilag:
Oversigtsplan – 15-22576-O1A
Vejplan – 15-22576-P1A

9.3 Skagavej i Skagen (3.1.2) – Cykelpuljeprojekt

(15/24320)

Der laves 12 gennemførte fortove ved sidevejene til Skagavej, fra Buttervej til Ankermedet, for at beskytte
fodgængere og cyklister mod krydsende biler.
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Fig. 3 Fortov afbrudt af adgangsvej på Skagavej.

Fig. 4 Oversigt af hvilken del af Skagavej hvor fortov ønskes gennemgående.
Skagavej benyttes af mange elever fra det nord-/vestlige Skagen, hvorfor det ønskes at forbedre sikkerheden
på Skagavej. Som det ses på fig. 3 er der allerede etableret cykelbane på Skagavej, det vurderes dog, som
følge af skolevejsanalysen for Skagen Skole, at et gennemført fortov vil øge sikkerheden samt tryghedsfølelsen yderligere på Skagavej.
Indstilling:
Sagen indstilles til trafiksikkerhedsmæssig vurdering.
Beslutning:
Projektet er godkendt (udføres først i 2016).
Bilag:
- Skagavej – gennemførte fortove.
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9.4 Sti fra Bankekvarteret, Koralbanke – Hedebovej, Skagen (3.1.3) - Cykelpuljeprojekt

(15/24321)

For at give eleverne fra den nordlige del af Skagen en mere direkte vej til skole, etableres der en ny stiforbindelse (ca. 175 m) med en 3 m bred fællessti med belysning fra Bankekvarteret til Hedebovej. Samtidig
fortages der justeringer i den eks. rundkørsel ved Buttervej – Bøjlevejen, så cyklistforholdene bliver bedre.

Fig. 5 Sti til Bankekvarteret, set fra Hedebovej.

Fig. 6 Markeret sti i mellem Koralbanke og Hedebovej, samt rundkørsel.
Der er i dag en trampesti hvor den nye sti skal anlægges, hvilket underbygger, at der er behov for en reel
stiforbindelse i mellem de to veje. Stien benyttes ikke kun af elever til Skagen Skole, men også af almene
borgere i Skagen. I rundkørslen skal krydsningshellen på Buttervej udvides og der laves herudover dobbeltrettet cykelsti i rundkørslen mellem Hedebovej – Buttervej – Peter Anthonsens Vej.
Indstilling:
Sagen indstilles til trafiksikkerhedsmæssig vurdering.
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Beslutning:
Projektet er godkendt. Hvis det økonomisk kan lade sig gøre, bør der anlægges en sti (uden skiltning) langs
Hedebovej, som forbinder stien fra Bankekvarteret med rundkørslen (der sendes ændringsforslag til vejdirektoratet).
Bilag:
- Sti fra Bankekvarteret.

9.5 Kildevej-Ålborgvej, Sæby (3.1.4) – Cykelpuljeprojekt

(15/24322)

Den eks. cykelstiforbindelse mellem Ålborgvej og Kildevej er ensrettet fra Kildevej mod Ålborgvej. Strækningen på Ålborgvej mellem denne sti og Rådhusstien er dobbeltrettet, det betyder i praksis, at eleverne, når de
kører hjem fra skole, kan køre på cykelstien langs Ålborgvej frem til denne stiforbindelse og så ikke kan
komme videre. Ved at gøre denne strækning dobbeltrettet vil eleverne kunne komme op til Kildevej og videre ud til den nordlige del af Sæby. Cykelstien udvides, så denne bliver en dobbeltrettet cykelsti.

Fig. 7 Kilde Stien set mod Ålborgvej.
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Fig. 8 Kilde Stiens forløb i mellem Kildevej og Ålborgvej.
Indstilling:
Sagen indstilles til trafiksikkerhedsmæssig vurdering.
Beslutning:
Projektet er godkendt.
Bilag:
- Oversigtsplan.

9.6 Ålborgvej, cykelsti ved Kildevej, Sæby (3.1.5) – Cykelpuljeprojekt

(15/24322)

Dette sted er lidt af et knudepunkt, da der kommer cyklister fra tre retninger. De cyklister som kommer fra
nord, henholdsvis oppe fra Kildevej og på Ålborgvej har svært ved at se hinanden grundet højdeforskellen.
Løsningen er en svingbane fra syd på Ålborgvej samt ubetinget vigepligt på Kildevej. Løsningen hænger
sammen med 3.1.4 Kildevej – Ålborgvej, Sæby.
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Fig. 9 Sammenfletning af cykelsti fra Ålborgvej (højre) og Kilde Stien (venstre).

Fig. 10 Krydsningen af cykelstier.
Indstilling:
Sagen indstilles til trafiksikkerhedsmæssig vurdering.
Beslutning:
Projektet er godkendt, men stedet hvor stierne løber sammen flyttes.
Bilag:
- Detalje af sammenfletning – 15-24332-D1.
- Oversigtsplan.
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9.7 Ålborgvej, cykelsti mellem Kildevej og Rådhusvej, Sæby (3.1.6) – Cykelpuljeprojekt

(15/24322)

Cykelstien er på strækningen dobbeltrettet, således at den både kan bruges til og fra skole for eleverne fra
den nordlige del af Sæby by, men der er på denne strækning ikke etableret belysning, hvilket gør at eleverne
følger sig utrygge i den mørke tid. Der skal etableres belysning for at sikre, at strækningen bliver benyttet
året rundt af både skoleelever og andre borgere i Sæby.

Fig. 11 Start på den dobbeltrettede cykelsti på Ålborgvej mod Rådhusvej.

Fig. 12 Oversigt over cykelsti på Ålborgvej, hvor der mangler belysning.
Indstilling:
Sagen indstilles til trafiksikkerhedsmæssig vurdering.
Beslutning:
Projektet er godkendt.
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Bilag:
- Lys langs Ålborgvej.
- Oversigtsplan.

9.8 Hørkærstien, Frederikshavn (3.1.8) – Cykelpuljeprojekt

(15/24323)

Hørkærstien er den naturlige cykelvej til midtbyskolen fra sydvest. For at gøre vejen mere direkte anlægges
ny sti mellem Hørkærstien og Jørgen Brønlunds Vej. Hørkærstien er belyst, og den nye sti skal også være
belyst af hensyn til trygheden for børnene. Det drejer sig om ca. 310 m ny sti, som allerede er udlagt på matrikelkortet.

Fig. 13 Begyndelse på Hørkærstien ved Sankelmarksvej.

Fig. 14 Hørkærstiens ønskes forløb.
Indstilling:
Sagen indstilles til trafiksikkerhedsmæssig vurdering.
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Beslutning:
Projektet er godkendt – Terræn og eksisterende trampesti tages i betragtning, når stiforløbet fastlægges.
Bilag:
- Hørkærstien.
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9.11 Sæbybanesti v. Hundeklub i Sæby

(……..)

Kommunen har fået en borgerhenvendelse, der gør opmærksom på dårlige oversigtsforhold i krydset mellem Sæbybanestien og den private fællesvej, som går ind til Hundeklubben over for ”Svalereden Camping og
Hytteby”. Det er svært for bilisterne, at se de cyklister, der kommer fra nord. Cykelstien bliver varslet ved et
mindre gult skilt, som er opstilles på den private fællesvej på begge sider af cykelstien.

Cykelstien krydser den private fællesvej (gennemgående)

Oversigten mod nord – mod hundeklubben

Oversigten mod nord – fra hundeklubben

Da cykelstien er gennemgående, kan det skabe usikkerhed om, hvem der har vigepligten – men uden en B11
tavle, er der almindelig højre vigepligt i krydset. Bør forholdene tydeliggøres.
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Indstilling:
Sagen indstilles til drøftelse.
Beslutning:
Der opsættes to B11 tavler (ubetinget vigepligt) samt undertavler på den private fællesvej ned til hundeklubben. Krydsene ved Hullvej og Letholtvej besigtiges og vurderes i forhold til lignende tiltag.
Bilag:
- Oversigtsplan Frederikshavnsvej – Hundeklub 18.09.2015

9.12 Trafiksikkerheden på Hånbækvej i Frederikshavn

(12/5304)

En lang række borgere med tilknytning til Hånbækvej (se underskriftindsamling) gør opmærksom på trafikale
problemer på Hånbækvej. Kommunen har modtaget følgende skrivelse:
Den tunge og hurtige trafik på Hånbækvej, er ofte til stor gene for beboerne på vejen. Det generelle problem
er de store lastbiler, som ikke benytter Suderbovej som omkørselsvej, men i stedet vælger Hånbækvej for at
skyde genvej. Desuden kører eleverne på Teknisk skole meget hurtigt til og fra skole. Det resulterer i at cyklisterne bliver trængt op på fortovet, hvilket bliver et problem for fodgængere og beboerne som skal ud ad
deres indkørsler. Derudover oplever vi ofte, at børnene bliver skræmt fra vid og sans, når de bliver passeret af
et voldsomt køretøj.
Problemet er temmelig stort for alle beboerne, som ofte beklager sig over problemet med trafikken. Derfor
håber vi på at blive hørt, når vi nu sender denne anmodning om hjælp til kommunen.
Hjælpen kan ydes på forskellige måder:






Trafikgene, alla den på Koktvedvej i form af bump og skilt som forbyder tung gennemgående lastbiltrafik.
Indsnævring af vejen så billisterne tvinges til at nedsætte hastigheden.
Lave cykelsti i begge retninger, som vil resultere i at vejen bliver smallere, og dermed tvinger hastigheden ned.
Skiltning med 30 km. Hastighedsområde.
Tilkørselsvej til Teknisk skole fra Suderbovej, sådan at eleverne får gode parkeringsforhold bag ved
skolen ud til Suderbovej.

Beboerne på Hånbækvej håber inderligt på hjælp fra kommunen omkring denne problematik. Vi er alle rigtigt
glade for at bo her i området, men er kede af den voldsomme trafik, som man jo godt kan minimeres med lidt
hjælp fra kommune.
I 2012 blev der lavet trafiktællinger på Hånbækvej, som viser følgende:
Målested - Hånbækvej v. nr. 73 mellem Gærumvej og Ærøvej
ÅDT:
Gens. has.:
85 % fraktil:

3149
47 km/t
58 km/t
21

Tung trafik:
12 %
Cykler ÅDT:
260
Målested - Hånbækvej v. nr. 42 nord for Ærøvej
ÅDT:
Gens. has.:
85 % fraktil:
Tung trafik:
Cykler ÅDT:

3445
47 km/t
58 km/t
13,35 %
239

Målested - Hånbækvej v. nr. 12 nord syd for Koktvedvej
ÅDT:
Gens. has.:
85 % fraktil:
Tung trafik:
Cykler ÅDT:

4299
46 km/t
58 km/t
12,25 %
241

Indstilling:
Sagen indstilles til drøftelse.
Beslutning:
Der var enighed om, at der bliver kørt for hurtigt på strækningen, så politiet kontaktes med en anmodning
om fartkontrol.
Der er en del tung trafik på vejen, hvilket ikke helt kan undgås, da der ligger et område med virksomheder
omkring Ærøvej og Højrupsvej. Ud over de lastbiler der har et ærinde i området kører der ca. 80 busser på
Hånbækvej i døgnet. I døgnet kører der ca. 450 tunge køretøjer i alt, det må derfor også skønnes, at en del
tung trafik er gennemkørende.
Vejens fysiske beskaffenhed og den trafikale situation vil blive besigtiget. Afmærkningen på kørebanen er
meget slidt og nogen steder helt væk.
Når der skal laves skolevejsanalyse for Bangsbostrand Skole i starten af 2016, vil der automatisk blive kigget
på trafiksikkerheden på vejen.
Bilag:
Oversigtskort Hånbækvej 21.09.2015.
Underskriftindsamling.
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