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Forslag til koordinerede renoveringsop-

gaver i 2019 

Koordineringsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer har i samarbejde med 

private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag til koordinerende renoveringsarbejder i 2019. 

Projekteringsgrundlag og økonomisk ramme 

Alle opgaverne er endnu ikke skitse- eller detail-

projekteret, ligesom økonomioverslag er baseret 

på meget grove projektbeskrivelser.  

Det betyder, at den endelige projektering, økono-

miberegning og kommende driftsmeldinger - så 

som ledningsbrud eller ændringer i udviklingen af 

infrastrukturen samt den endelige projektering og 

økonomiberegning - kan medføre, at opgaver ud-

skydes, ændres og/eller at andre kommer på li-

sten.  

Status på 2018 er at der er et mindre forbrug på 

de koordinerende arbejder. Dette beløb er bevist 

tilbageholdt, da de forventes at skulle bruge på 

Gærumvej, som udgør en væsentlig post.  

Som økonomisk grundlag for Kommunens be-

lægningsarbejder er anvendt de nu kendte an-

lægsmidler på investeringsoversigten for 2019.  

Godkendt af Teknisk Udvalg: 4. februar 2019 | Opsætning: Park & Vej | Tryk: Park & Vej  

I forlængelse af etablering af kystsikring og i forbindelse 

med etablering af Solnedgangspladsen i Gl. Skagen, 

ønskes eksisterende udløb og regnvandsledning under 

denne renoveret.  

Der er budgetteret med 10,26 mio. kr. til belæg-

ningsrenoveringer i 2019 og hertil forudsættes 

ubenyttede midler fra 2018 at skulle tilføres.  

Anlægsmidlerne anvendes både til de i denne fol-

der angivne renoveringsarbejder samt øvrige for-

tovs og asfaltarbejder. 

Forslaget danner på nuværende tidspunkt grund-

lag for projekteringen. 

Fleksibel liste 

Listen over årets renoverings- og anlægsopgaver 

er lavet på basis af de på nuværende tidspunkt 

kendte renoveringsbehov. Det vil sige, at projek-

terne ikke er færdig-planlagte, når de kommer på 

listen. Derfor kan der ske ændringer, når de en-

kelte projekter bearbejdes og detailprojekteres. 

Listen er altså fleksibel eller foreløbig - forstået på 

den måde, at der i løbet af året kan ske ændrin-

ger. Desuden kan ydre betingelser spille ind - 

f.eks. kan økonomi, vejrforhold og lignende også 

føre til ændringer af listen. 
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Projekter i Skagen 

Skarpæsvej 
Renovering af kloakledninger og fortovsbelægning 

Ny etape fra tidligere projekt 
Jens Winthersvej 

Rødkælkevej 

Højensvej Belægningsprojekt Solnedgangspladsen samt renovering af 
kloakledninger Solnedgangen 

Østerbyvej Renovering af vandledning 

Østerlågen Renovering af vandledning og fortov 

Projekter i Skagen i 2019 

Ny ringforbindelse fra Skagen Gl. Vandværk 

Frederikshavn Forsyning Vand arbejder med at etablering af en ny ringforbindelse fra Skagen Vand-

værk, Gl. Landevej via Kattegatvej, Buttervej m.fl., langs hvidegrøften, Bøjlevejen og til havnen. Ved But-

tervej projekteres med en ny afgrening til industri.  

Projektet koordineres særskilt i forhold til anlægstidspunkt/etapeopdeling samt sikring, bl.a. således at 

den nye ledning ikke kommer i vejen, for en eventuel åbning af hvidegrøften. 

 

Projekter der forventes igangsat efter 2019 

Årets separeringskloakering på Skarpæsvej, Jens Winthersvej og Rødkælkevej er en del af det projekt 

som startede med det nye udløb til havnen, samt etablering af pumpestation på Hvidefyrvej i 2016/2017. 

Projektet forventes på nuværende tidspunkt fortsat i 2020 på en længere strækning af Skarpesvej, Ryle-

vej, Stærevej, Rødkælkevej og Drosselvej. 

Der er planlagt etablering af ny spildevandstrykledning langs med Gl. Landevej, på en ca. 300 meter 

strækningen fra Gl. landevej nr. 39 frem mod Frederikshavnsvej i 2020 men måske allerede i 2019. 
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Oversigtskort, Skagen 



 

 

Projekter i Frederikshavn 

Projekter i Frederikshavn i 2019 

Gærumvej 

Renovering af fortov og asfalt 

Renovering af vand- og fjernvarmeledninger. Strømpeforing 
og punktreparationer af kloakledning samt opgravning af ek-
sisterende el-kabel. 

Agnethevej 

Renovering af fjernvarmeledning 

Evt. levering af nye fortovsfliser og kantsten, hvis eksisteren-
de optages i hele strækninger. 

Bülowsvej 
Retablering af belægning efter kloakprojekt 

Konsul Cloos Vej 

Digetsvej Etablering af nyt elkabel fra Digetsvej til Ruholm. 

Renovering af vandledning på del af Digetsvej. 

Evt. levering af nye fortovsfliser og kantsten, hvis eksisteren-
de optages i hele strækninger. 

Nøregårdsvej 

Nørtvedvej 

Rugholm (Privat-fælles) 

Suderbovej Omlægning af eksisterende el-kabel fra Gærumvej til trans-
formatorstationen på Havnen. Evt. levering af nye fortovsfli-
ser og kantsten, hvis eksisterende optages i hele stræknin-
ger på kommunale strækninger. 

Koktvedvej 

Søndergade 

Klitgade 

Europavej (E45) [Statsvej] 

Havnepladsen (E45) [Statsvej] 

Glerupsvej [Privat fællesvej] 
Udskiftning af fjernvarmeledninger 

Eventuel ny overkørsel til Barfredsvej 

Hans Tausens Vej 

Udskiftning af fjernvarmeledninger 

Evt. levering af nye fortovsfliser og kantsten, hvis eksisteren-
de optages i hele strækninger på kommunale strækninger. 

Ivar Hüitfeldts Vej (Privat-fælles) 
Renovering af fjernvarmeledninger 

Råholtvej 

Renovering af fjernvarme og vandledning. 

Evt. levering af nye fortovsfliser og kantsten, hvis eksisteren-
de optages i hele strækninger på kommunale strækninger. 

Lisborgvej 
Retablering af fortov og kantsten efter separatkloakering og 
renovering af vand. 

Rimmens Alle Evt. renovering af kørebanebelægning (asfalt) 

Rimmensgade 

Renovering af vandledning. 

Evt. levering af nye fortovsfliser og kantsten, hvis eksisteren-
de optages i hele strækninger på kommunale strækninger. 
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Projekter i Frederikshavn 

Projekter i Frederikshavn i 2019...forsat 

Solbakkevej 

Renovering af fjernvarmeledninger. 

Evt. levering af nye fortovsfliser og kantsten, hvis eksiste-
rende optages i hele strækninger på kommunale stræk-
ninger. 

Agervej, Strandby 

Separatkloakering 

Udskiftning af fjernvarmeledninger og vandledning 

Delvis renovering af fortovsbelægning og evt. levering af 
ny belægning efter opgravning 

Strandvej, Strandby 

Separatkloakering 

Udskiftning af fjernvarmeledninger og vandledning 

Delvis renovering af fortovsbelægning og evt. levering af 
ny belægning efter opgravning 

Søndervej, Strandby 
Separatkloakering 

Evt. levering af ny belægning 

Skolemarksvej, Strandby 
Etablering af ny forbindelse fra Strandbyvej til Strandby 
Skole. Afventer godkendelse. 

Gågadeprojektet i Frederikshavn forventes igangsat startende med separatkloakering i Danmarksgade i 
2019.  

Projektet omkring Lisborgvej forventes at forsætte med Abelsvej, Søborgvej og en del af Uranienborgvej 
også i 2019. 
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Oversigtskort, Frederikshavn 



 

 

Projekter i Sæby 

Projekter i Sæby i 2019 

Hans Aabels Vej 

Renovering af fjernvarmeledninger og vandledning. 

Evt. levering af nye fortovsfliser og kantsten, hvis eksiste-
rende optages i hele strækninger på kommunale stræknin-
ger. 

Kornblomstvej Renovering af fjernvarmeledninger 

Stygge Krumpens Vej Renovering af fjernvarmeledninger 

Højlundsvej 

Renovering af fjernvarmeledninger 

Evt. levering af nye fortovsfliser og kantsten, hvis eksiste-
rende optages i hele strækninger på kommunale stræknin-
ger. 
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Klimasikring af veje 

Effektiv afvanding er vigtig for vejenes funktion, og det sikre samtidigt at den ikke nedbrydes for 
hurtigt. Derfor skal der være særlig fokus på hvorledes overfladevand bortlednes på den mest 
hensigtsmæssige måde.  

Nye veje 
 
På den ny etablerede p-plads ved Det Musiske 
Hus og Frederikshavn Rådhus afvandes plad-
sen til trug og grøfter, der transportere vandet 
frem til et samlet udløb til regnvandssystemet. 
 
På denne måde virker afvandingsløsningen 
både rekreativ, og medvirker til at aflaste regn-
vandssystemet, da der ved store regnskyl sker 
tilbageholdelse af vandet i grøfterne. 
 
Anlægsomkostningerne reduceres også som 
følge af et reduceret antal brønde og mindre 
ledningsarbejder.  
 
Løsningen kræver dog, at der er den fornødne 
plads til etableringen samt at der kan etableres 
optimale faldforhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundvand 
 
Der er flere steder i kommunen, hvor grund-
vandet i perioder står højt. Den høje grund-
vandsstand skaber også udfordringer for vej-
nettet.  
 
Bankekvarteret i Skagen er et eksempel herpå, 
hvor der opstår problemer når grundvandet 
står højt. Afvandingen på flere af vejene i om-
rådet sker ved at overfladevandet ledes til vej-
brønde, hvorfra vandet skal nedsives. Den i 
perioder høje grundvandsstand gør, at de sive-
ledninger der ellers skal bortlede vandet ikke 
er effektive, og vandet står meget højt i vej-
afvandingsbrøndene, selvom der ikke regner. 

Når så regnen kommer resultere det i vand på 
kørebanerne. 
 
En anden udfordring er at det grus og sand 
som belægningen er lagt på, bliver opblødt og 
herved mister en del af dens bæreevne.  
 
Belægningen er derfor mere tilbøjelig til at 
sætte sig, og blive sporkørt, mens vejbrønde-
ne som typisk er to meter dybe, og således 
godt funderet ender som det højeste punkt på 
belægningen. 
 
Høj grundvandsstand er dog ikke kun begræn-
set til vejarealerne, men kan typisk også give 
problemer for de ejendomme som støder op til 
vejene.  
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Fornyelse af fortove? 

Veje og fortove er vigtige af hensyn til infrastrukturen. Der er dog strækninger, hvor det vurderes 
ikke at være behov for f.eks. fortov i begge sider for at opretholde funktionen. På den bagrund vil 
der i den kommende periode være særlig fokus på disse strækninger og i forbindelse med koor-
dineringen foreslås der to konkrete steder. 

 
 
Industrivej, Vangen 
 
Det vestlige fortov ved Vangen ønskes fjernet, således at der bliver grøn rabat i den vestlige side, og at 
fortovsforbindelsen frem til virksomhederne langs vejen foregår i den østlige side. 
 
Haldbjergvej, Haldbjerg 
 
Fra busstoppestedet på Haldbjergvej og ca. 40 meter mod nord er der en strækning fortov som ønskes 
fjernet, da den ligger ud til et markareal, og således ikke betjener nogen beboelse. 
 
 

Fortov i den vestlige side af Industrivej ønskes fjernet. 

Haldbjergvej—fortov fra busstoppested 
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Til orientering 

Koordinering af renoveringsopgaver i Frederikshavn Kommune 

Der er nedsat en koordineringsgruppe i Frederikshavn Kommune, som sørger for koordinering af reno-

veringsopgaver i vejarealerne. Målet er ’det optimale projekt’. Gruppen er sammensat af medarbejdere 

fra de kommunale Forsyningsselskaber, Vejmyndighed og Park & Vej.  

Så vidt muligt koordineres alle projekter og renoveringsopgaver på baggrund af udmeldingerne fra de 

enkelte forsyninger. Gruppen forsøger at indsamle renoveringsønsker for nærværende og kommende 

år. Renoverede veje søges friholdt for opgravning i en årrække - målsætningen er minimum 10 år. 

Koordineringsgruppen indkalder forsyningsejere til de nødvendige møder, og gruppen sørger også for 

bearbejdning af de relevante data. 

 

Koordineringsgruppens medlemmer 

Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej 

Johnny Andersen Elley  98 45 63 10  joel@frederikshavn.dk   

Kim Thirup    98 45 63 09  kiti@frederikshavn.dk 

Frederikshavn Elnet A/S 

Per Olesen    51 63 29 12 

Frederikshavn Varme A/S 

Jes Vad Thomsen  51 63 31 22 

Frederikshavn Vand A/S 

Jørgen Hermann   51 63 31 13 

Frederikshavn Spildevand A/S 

Malene Søndergaard  51 63 30 52 

Halfdan Bøgh   51 63 30 55 

Samt repræsentant fra vejmyndighed og eventuelle eksterne forsyningsejere. 
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Frederikshavn Kommune 

Center for Park & Vej 

Knivholtvej 15 

9900 Frederikshavn 

Tel.: 98 45 50 00 

parkogvej@frederikshavn.dk 

www.frederikshavn.dk 

 


