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1 (Lukket) Afklaring af p-fond i Frederikshavn kommune

Beslutninger:
Udvalget vedtog, at afsøge mulighederne jf. indstillingens punkt 4.
Dette danner baggrund for den videre dialog med interessenterne.

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen
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2 (Åben) Skolevejsanalyser for skoleafdelingerne Sæby, Sæbygård, Dybvad 
og Hørby
Sags ID: GEO-2013-18460

Sagsbehandler: Rikke Løgtved Bruus

Ansvarligt center: Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
I forbindelse med Trafiksikkerhedsudvalgets aktivitetsplan for 2016, som Teknisk Udvalg 

godkendte den 7. marts 2016, skal der laves skolevejsanalyser for samtlige folkeskoler i 

kommunen. Analyserne laves i samarbejde med de enkelte skoleafdelinger og Center for 

Børn og Skole.

Skolevejsanalyserne er vigtige i forbindelse med, at de enkelte skoler får lavet en 

trafikpolitik. Ved at stille krav til at skolerne får lavet en trafikpolitik, sikres det, at skolerne 

gentænker og tager stilling til fx den obligatoriske færdselsundervisning og 

morgentrafikken ved skolen. 

Arbejdsgruppen har lige afsluttet skolevejsanalyserne for følgende skoleafdelinger: 

Sæby, Sæbygård, Dybvad og Hørby, og analyserne fremlægges derfor Teknisk Udvalg til 

godkendelse. (se vedlagte kortbilag)

De røde streger på kortene er de anbefalede skoleveje, mens den prikkede signatur 

angiver de steder, hvor det anbefales at lave et tiltag for at forbedre den eksisterende 

skolevej. Den blå signatur angiver eksisterende foranstaltninger som f.eks. 

overgangsheller, fodgængerfelter mm. Farverne på kortet indikerer, hvor svær skolevejen 

er fra et givent område, og de giver derved forældrene et fingerpeg om hvor godt 

skolevejen skal øves, for at eleverne får en forståelse for de trafikale problemer, der 

eventuelt kan opstå på deres vej til skole. Farverne indikerer følgende:

 Grøn, fra 0. klasse.

 Blå, fra 2. klasse.

 Lilla, fra 4. klasse. 

 Gul, fra 7. klasse. 

Trafiksikkerhedsudvalget gennemgik på mødet den 28. april 2016, de anbefalede 

skolevej for de ovennævnte skoler og udvalget anbefaler Teknisk Udvalg at godkende 

skolevejsanalyserne. 

I forhold til de anbefalede skoleveje er der enkelte veje, som bliver opgraderet i 

kommunens vinterregulativ, næste gang det bliver opdateret. Følgende veje bliver 

opgraderet:
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- Dybvadgårdsvej (Dybvad)

- Grønningen (Dybvad)

- Karetmagervej (Sæby)

  

Vejene får status som kategori III veje, hvilket betyder at saltning/grusning og snerydning 

udføres alle ugens dage i tidsrummet 06.00-18.00. Indsatsen igangsættes, når 

opgaverne på klasse I og II veje tillader det.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller skolevejsanalyserne til godkendelse. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen

Bilag

 Faktaark Hørby Skoleafdeling (1399194 - GEO-2013-18460)
 Faktaark Sæby Skoleafdeling (1399192 - GEO-2013-18460)
 Faktaark Dybad Skoleafdeling (1399193 - GEO-2013-18460)
 Faktaark Sæbygård skoleafdeling (1399191 - GEO-2013-18460)
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3 (Åben) Prioritering af projekter
Sags ID: EMN-2016-02143

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg fik på deres møde den 7. marts 2016 forelagt en prioriteringsliste.

Der er nu indkommet nye borgerønsker samt gennemført skolevejsanalyse for Hørby 

Skoleafdeling, Dybvad Skoleafdeling, Sæby Skoleafdeling samt Sæbygård Skoleafdeling, 

hvorfor der forelægges en revideret prioriteringsliste.

Der prioriteres ud fra følgende kriterier:

 ÅDT (Årsdøgntrafik)

 Andel af tunge køretøjer

 Gennemsnitshastigheden

 85% fraktil

 Vejklasse

 Køresporsbredden

 Trafikfarlig

 Oversigtsforhold

 Anbefalet skolevej

 Antal brugere, skoleelever

 Antal brugere, almen

 Uheldsfaktor

 Pris

Prioriteringslisten er dynamisk og der foretages nye prioriteringer, når Teknisk Udvalg 

godkender skolevejsanalyser samt behandler indkomne ønsker fra borgene.

På mødet gennemgåes prioriteringslisten af 15.08.2016

Prioriteringslisten har i sin nuværende form en længde, som gør at det ikke vil være 

økonomisk realistisk at få gennemført projekterne indenfor de kommende 4 år. Det 

foreslås derfor, at listen nedkortes med projekter, svarende til en samlet udførelsespris 

på ca. 20 millioner kroner. De øvrige projekter udgår herefter af listen.

Indstilling
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Kommunaldirektøren indstiller, at prioriteringslisten af 15. august 2016 godkendes og at 

listen nedkortes til og med projekt nr. 35, svarende til projekter for ca. 20 millioner kroner.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen

Bilag

 Prioriteringsliste 15.08.2016 (1399075 - EMN-2016-02143)
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4 (Åben) Ansøgning om øget driftstilskud til Bangsbo Botaniske Have
Sags ID: EMN-2011-00633

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Den selvejende institution Bangsbo Botaniske Have har på et møde den 24. maj 2016 

rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune anmodet (bilag 1) om at det årlige 

driftstilskud hæves med 340.000 kr. fra 590.000 til 940.000 kr. årligt pga. stigende 

lønomkostninger og udgifter til drift. 

Indstilling
Til drøftelse

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Der optages forhandling med Bangsbo Botaniske Have.

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen

Bilag

 Henvendelse Bangsbo Botaniske Have (1403167 - EMN-2011-00633)
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5 (Åben) Anvendelse af alternative asfaltbelægninger på kommuneveje
Sags ID: EMN-2015-50349

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Som anført i den årlige ”Asfaltfolder”, som senest blev forelagt for udvalget den 9. maj 

2016, udvælges veje til ny asfaltbelægning og selve asfalttypen på den enkelte vej, via 

Vejforvaltningsprogrammet RoSy som udpeger hvor det for en given bevilling, er mest 

optimalt at foretage asfaltarbejde for at bevare vejkapitalen bedst muligt.

På baggrund af vejenes tilstand, budget, efterslæb og erfaringer er det forsøgt, at 

anvende tynde asfaltbelægninger for at redde flest mulige veje. Med RoSy-listen 

inspiceres vejene og det vurderes, om programmets løsningsforslag er det rette til 

netop denne vejstrækning. RoSy er på denne måde med til at sikre, at der sættes ind, 

hvor det er mest optimalt samtidig med, at de afsatte ressourcer anvendes bedst 

muligt for at bevare vejkapitalen.

De enkelte asfalttyper har mange forskellige egenskaber og anvendelsesmuligheder.

De enkelte asfalttyper

MOB Modificeret overfladehandling er et slidlag, som er billigt at lægge ud, og som egner 

sig bedst til mindre og middel trafikerede veje. MOB lægges ud ved at sprøjte med et 

bindemiddel, hvorefter der udlægges skærver. Overfladen er grovere end f.eks. PA og 

AB, men har en god friktion, som sikrer et godt føre.

I Frederikshavn Kommune anvendes denne type belægning kun uden for byzonerne.

Der anvendes endvidere to typer med skærver på hhv. 5/8 og 8/11 mm. Hvor der langs 

vejen er meget bebyggelse tæt ved vejen anvendes 5/8 mm skærver.

PA (Pulverasfalt) & PA FLEX - slidlag ved middel trafikbelastning

Pulverasfalt består af en blanding af bitumen (bindemiddel) og knuste stenmaterialer. Det

anvendes bl.a. i byområder, på lettere trafikerede veje og til afretning af ujævnheder. 

Udlægges som en blandet masse og har bl.a. den fordel, at de er fleksible (bløde) og 

derfor i noget omfang kan reparere sig selv (levetidsbelægning).

AB (Asfaltbeton) - slidlag ved stor trafikbelastning
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Asfaltbeton er ligesom PA også en blanding bitumen (bindemiddel) og knuste 

stenmaterialer. Forskellen ligger i, at der anvendes en stærkere type bitumen, hvorved 

belægningen bliver hårdere og kan klare en større trafikbelastning.

TBk (Tyndlagsbelægning)

TBk er en kompositbelægning, der kombinerer overfladebehandlingens forseglende 

egenskaber med de åbne slidlags gode overfladeegenskaber.

Denne asfaltbelægning kræver på grund af lagtykkelsen at underlaget er meget jævnt.

Kantforstærkning

Ved kantforstærkning udlægges en ca. 1 meter bred stribe asfalt i hver side af vejen. 

Forstærkningen udjævner de kørespor, som især opstår langs vejkanten. Køresporene 

skaber fordybninger i vejbelægningen og ødelægger dens buede profil. Dermed bliver 

vejens evne til at dræne sig selv forringet i det regnvandet i stedet ophobes i sporene. 

Kantforstærkning anvendes ofte som forberedende afretning inden hele vejbelægningen 

skal fornyes.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget fastholder praksis.

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen

Bilag
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6 (Åben) Ny lokalplan for Ålbæk Havn
Sags ID: GEO-2016-01301

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Ålbæk Havn har fremsendt ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for den 

eksisterende Ålbæk Havn.

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 16. august 2016, at anmode Teknisk 

Udvalg, som ejer, om en udtalelse forinden man behandler sagen.

Havnen har, efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen, henvendt sig til 

fagcenteret med ønske om at få tilføjet et areal til parkering samt et areal til en 

servicebygning i havnens nordlige del. Der henvises til vedlagte oversigtskort.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til udvalgets drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget tiltræder igangsætning af lokalplanarbejdet.

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen

Bilag

 PMU 16.08.16 (1396372 - GEO-2016-01301)
 Ansøgning om igangssætning af ny lokalplan for Ålbæk Havn (1303140 

- GEO-2016-01301)
 forslag til ny lokalplan (1328710 - GEO-2016-01301)
 Ændringer til lokalplanen (1328712 - GEO-2016-01301)
 Arealer til parkerng og servicebygning (1400575 - GEO-2016-01301)



Teknisk Udvalg - 05-09-2016 16:00 Side 12 af 13

7 (Åben) Kløverstier i Sæby
Sags ID: EMN-2016-02394

Sagsbehandler: Steen Heftholm

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Center for Park & Vej etablerer Kløverstier i Sæby, i samarbejde med Turisthus Nord og 

Sæby Motionskub. Kløverstier er et nationalt stisystem lavet af Friluftsrådet, hvor fire stier 

udgår fra et centralt sted i byen. For Sæbys vedkommende ved Sæby å, nede ved 

havnen. 

Stierne er hhv. 2,5km, 5km, 7,5km og 21,1km. Ambitionen med stierne er, at få borgere 

og gæster ud og opleve byens og områdets rekreative steder og attraktioner.  I 

forbindelse med stierne laves der digital formidling og der laves fysiske formidlingskort. 

Kløverstierne i Sæby finansieres af Friluftsrådet med 28.500kr. og Spar Nordfonden med 

50.000kr. Dertil leverer Park & Vej mandetimer til opsætning af skilte på ruterne.

Kløverstien indvies på Sæby Havn ved broen over Sæby å, torsdag d. 29. september kl. 

17.00

Læs mere om Kløverstier på: www.kløverstier.dk

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til orientering.

Fraværende: Peter E. Nielsen, Pia Karlsen

Bilag

http://www.kl%c3%b8verstier.dk/
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