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TEKNISK UDVALG
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TEKNISK UDVALG
tirsdag den 28. april 1992 kl. 8.30
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Sag nr. 72
TU-møde den 28. april 1992
LBS/gh

Sag nr. 72

P-:ladser centrum
Statusra ]ort
J.nr.s 05.05.01 G01
Der forelægges udarbejdet rapport af november 1991 om parkeringsforhol
dene i centrum.
Rapporten er udarbejdet med det formål at tilvejebringe et overblik
over eksisterende parkeringspladsers benyttelse, parkeringens varighed,
fordeling m.v., således at der med udgangspunkt heri kan tages stilling
til eventuelle anlæg af nye p-pladser eller ændring af eksisterende.
Rapporten beskriver på side 8 det nuværende parkeringsomfang opdelt på
8 p-områder:
Område 1, Torvet

omfatter 68 p-pladser.
60 pladser på torvet og 8 pladser langs kant
sten i Østergade.

Område 2, Lundevej

omfatter 97 p-pladser.
24 pladser på Rådhusvænget, 20 pladser langs
kantsten, 10 + 21 + 12 pladser ved supermarked
og 10 pladser foran posthus på Kocksvej.

Område 3, Havnegade

omfatter 224 p-pladser.
42 pladser i Frederikssundcentret, 16 pladser
langs kantsten, 106 pladser ved Prima og 20 +
40 pladser mellem Færgevej og Havnegades syd
lige del.

Område 4, Tværstræde

omfatter 99 p-pladser.
33 + 16 pladser ved Tværstrædes nordlige del og
25 + 25 pladser ved Tværstrædes sydlige del.

Område 5, Kirken

omfatter 59 p-pladser.
37 pladser ved krydset Bakkegade/Ved Kirken og
22 pladser foran kirkegårdsmur.

Område 5 a, Kirken 2

omfatter 188 p-pladser på tidligere busholde
plads .

Område 6, Bakkegade

omfatter 84 p-pladser.
5 7 + 6 pladser ved Bakkestrædet og 21 pladser
ved Bakkegade.

Område 7, Servicegaden

omfatter 484 p-pladser.
Disse pladser er fordelt på begge sider af Ser
vicegaden, samt med 60 pladser langs kantsten i
Servicegadens sydside.

Område 8, Ågade

omfatter 42 p-pladser.
28 + 14 pladser ved Ågades sydside.

Af rapportens side 19 fremgår sammenfatning af de nuværende parkeringsfor
hold således:
"Der skønnes ikke at være egentlig mangel på p-pladser i Frede
rikssund bymidte. En del af de mest attraktive p-pladser er dog
næsten fuldt belagt hele lørdag formiddag.

Sag nr. 72

Sag nr. 72

Kundeparkering i bymidten er af relativ kort varighed. Lørdag for
middag har 781 af bilisterne en opholdstid på mindre end en time på
p-pladser uden tidsbegrænsning. Kun 22% af bilisterne har en op
holdstid på mere end 2 timer. Udfra analysen kan det ikke vurderes,
hvor mange p-pladser, der er optaget af folk, der er på arbejde
etc.
De mange små pladser gør det svært for bilisterne at overskue par
keringsforholdene. Det kan give bilisterne en oplevelse af, at det
tager urimelig lang tid at finde p-plads, selv når p-pladserne ikke
er fuldt belagt.
Kantstensparkeringspladserne i Servicegaden kan nedlægges uden næv
neværdige problemer med henvisning til de ledige pladser i gaden og
den nye p-plads i Servicegaden."
Det indstilles.
at rapporten suppleres i løbet af 1992 og revideres for nye data,
at forvaltningen i samråd med politimyndigheden foretager en justering
af parkeringsbegrænsningernes varighed.
at rapporten tages til efterretning iøvrigt.
at rapporten sendes til plan- og miljøudvalgets eventuelle bemærknin
ger, idet det oplyses, at det er teknisk udvalgs opfattelse:
at
der på kort sigt ikke er behov for anlæg af offentlige p-pladser,
at
p-piadsbehov i forbindelse med nye om- og tilbygninger fortsat
skal løses på det pågældende byggeri’s ejendom,
at
der på længere sigt bør planlægges for, at areal ved Gasværks
vej udlægges til p-areal,
at
der på langt sigt bør planlægges efter at udlægge arealer til
offentlige parkeringspladser i centrum.
TU’s beslutning:

Sag nr. 73

Sag nr. 73

TU-møde den 28. april 1992
LBS/gh
P-pladser i centrum
J.nr.: 05.05.01 G01
På byrådets møde den 9. april 1991 blev det vedtaget at bevilge kr.
250.000 til etablering af midlertidig p-plads med grusbelægning i Blø
den.
Med brev af 9. april 1992 anmoder byrådsmedlem Morten Andersen teknisk
udvalg om, at den midlertidige p-plads fjernes.
Ind stilling;

Henstilles

TU* s beslutning;

Sag nr. 74
TU-møde den 28. april 1992
LBS/gh

Marbækve'
Forslag til ændrin

Sag nr. 74

af s dli e del

J.nr.: 05.13.10 G01/1339
På teknisk udvalgs møde den 25. juni 1991, punkt 121, blev det blandt
andet besluttet at udarbejde forslag til ændring af Marbækvejens syd
lige del.
På teknisk udvalgs møde den 29. oktober 1991, punkt 192, blev der rede
gjort for udarbejdelsen af forslaget.
Der forelægges to forslag til ændring af strækningen for Plantagevej
til Strandvangen og to forslag til ændring af krydset Strandvangen/Marbækve j.
Forvaltningens indstilling vil foreligge til mødet.
TU*s beslutning:

Sag nr. 75

Sag nr. 75
TU-møde den 28. april 1992
HL/gh
Elforsyning
Renoverin- af hø i- og lavs ;ændin- sfor s nin;: i Jernbanegade
samt lavspændingsforsyning å størkningen krydset Jernbaneade N
ster ade til Kocksve i 3 ok Lundeve\ 4
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.01.20 005/126

Renovering af samtlige høj- og lavspændingsforsyninger samt stiklednin
ger i Jernbanegade ønskes renoveret samtidig med det øvrige anlægsar
bejde pågår med ny belægning m.m.
Etablering af lavspændingsringforbindelse mellem transformerstation nr.
34, 51 og 54. Ringforbindelsen skal anvendes, når transformerstationer
ne skal renoveres eller belastningsgrænserne skal ændres.
Anlægsarbejdet foregår på strækningen krydset Jernbanegade/Ny Østergade
til Kocksvej 3 og Lundevej 4.
Anlægsarbejdet udføres sammen med vandforsyningen.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1992.
Konto
01.22.02.3.066
"omlægning
af
lavspænding",
konto
01.22.02.3.064
"udvidelse
af
lavspændingsforsyningen"
og
konto
01.22.02.3.051 "renovering af højspænding", hvor der er afsat henholds
vis kr. 415.000,00, kr. 195.000,00 og 250.000,00.
Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for renovering af høj- og lavspændingsforsyningen i
Jernbanegade samt ringforbindelse på strækningen krydset Jernbanegade/Ny Østergade til Kocksvej 3 og Lundevej 4 udgør kr. 750.000,00.
Anlægsarbejdet finansieres med kr. 415.000,00 over konto 01.22.02.3.064
og kr. 140.000,00 over konto 01.22.02.3.051.
Restbeløbet
af
rådighedsbeløbet
er
01.22.02.3.066 og konto 01.22.02.3.051.

derefter

kr.

0

på

konto

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 750.000,00.
T U ’s beslutning:
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Sag nr. 76
TU-møde den 28. april 1992
HL/gh

Sag nr. 76

Vandforsyningen
Renoverin: af forsynings- o:
: stikledninger i Jernbanegade,
samt til Kocksve ' 3 o Lundeve j 4
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.02.10 005/125
Renovering af samtlige forsynings- og stikledninger i Jernbanegade øn
skes renoveret samtidig med det øvrige anlægsarbejde på strækningen
krydset Jernbanegade/Ny Østergade til henholdsvis Kocksvej 3 og Lunde
vej 4.
Anlægsarbejdet udføres sammen med elforsyningen.
Anlægsbevillingen foreslåes finansieret over investeringsoversigten for
1992. Konto 01.22.04.3.055 "ledningsomlægning" og konto 01.22.04.3.080
"nyanlæg”, hvor der er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis kr.
625.000. 00.og kr. 330.000,00.
Der
er
tidligere
155.000. 00.

blevet

bevilget

på

konto

01.22.04.3.055

kr.

Prisoverslaget for renovering af forsynings- og stikledninger udgør kr.
700.000. 00.
Anlægsarbejdet finansieres med kr. 470.000,00 over konto 01.22.04.3.055
"ledningsomlægning", og med kr. 230.000,00 over konto 01.22.04.3.080
"nyanlæg".
Restbeløbet
af
rådighedsbeløbet
er
derefter
kr.
01.22.04.3.055 og kr. 100.000,00 på konto 01.22.04.3.080.

0

på

konto

Det indstilles, at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 700.000,00.
TU’s beslutning:

Sag nr. 77
TU-møde den 28. april 1992
HL/gh

Sag nr. 77

F ‘ernvarmefors nin en
Etablering af fors nin s- og stikledninger i Jernbanevade, afs ærrin sventiler i Nv ster ade o: nv stiklednin; til Den Danske Bank
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.03.10 005/124
De resterende forsynings- og stikledninger i Jernbanegade ønskes etab
leret samtidig med det øvrige anlægsarbejde pågår med ny belægning
m.m. , samt etablerer afspærringsventiler i Ny Østergade og ny stikled
ning til Den Danske Bank.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringoversigten for
1992. Konto 01.22.03.3.052 "nye ledninger", hvor der er afsat rådig
hedsbeløb på kr. 2.100.000,00.
Der er tidligere blevet bevilget kr. 500.000,00.
Prisoverslaget for etablering af forsynings- og stikledninger udgør kr.
700.000,00.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 900.000,00.
Det indstilles, at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 700.000,00.
TU’s beslutning:

Sag nr. 78
TU-møde den 28. april 1992
TR/gh

Sag nr. 78

Afsluttet ret-nskab vedr rende anlæ sarbe ide 513093
Opførelse af daginstitution til 60 b: rn, Ans arsve' 1
J.nr.: 82.06.04 G01/969
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

3.672.000,00
3.547.856.31
124.143,69

Det indstilles.
at anlægsregnskabet godkendes, og
at mindreudgiften kr. 124.143,69 overføres
opførelse af daginstitution Højvang.
TU’s beslutning:

til anlægsarbejde

513093,

Sag nr. 79
TU-møde den 28. april 1991
LBS/gh

Sag nr. 79

"Markvandring1992
Program
J.nr.: 00.01 Al4
På udvalgets møde den 25. februar 1992 blev det besluttet at afholde
markvandring den 12. maj 1992, kl. 830.
Der forelægges forslag til program.
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Sag nr. 80
TU-møde den 28. april 1992
LBS/gh

Sager af. iort af formand og forvaltning.
Der foreligger oversigt omfattende punkt 35 til punkt 40.
Bilag: Oversigt.
TU’s beslutning:

Sag nr. 80

Sag nr. 81
TU-møde den 28. april 1992
LBS/gh

Sag nr. 81

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafRørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v.
T U ’s beslutning:
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Sag nr. 82
TU-møde den 28. april 1992
LBS/gh

Eventuelt

T U ’s beslutning:

Sag nr. 82

FREDERIKSSUND KOMMUNE
Teknisk forvaltning

Den 3. april 1992
L. Balle-Svendsen/mh

TEKNISK UDVALGS FORMAND HAR BESLUTTET/TAGET TIL EFTERRETNING

35.

TUF-møde den 19. marts 1992
LBS/mh
J.nr. 05.00.G01
Brev af 10. marts 1992 fra beredskabsforvaltningen
vedrørende hastighedsdæmpende foranstaltninger, hvori nævnes
problemerne i forbindelse med udrykning og "bump" på vejene.
Formanden har taget henvendelsen til efterretning, og det søges
imødekommet.

36.

TUF-møde den 19. marts 1992
LBS/mh
Formanden har taget brev af 2. marts 1992 fra Frederiksborg amt
miljøafdelingen vedrørende ansøgning om dispensation fra gælden
de udlederkrav på Frederikssund renseanlæg til efterretning.

37 .

TUF-møde den 26. marts 1992
LBS/mh
J.nr. 13.05.06.G01
Brev af 17. marts 1992 fra HT Administrationsdivisionen vedrø
rende telebuskørsel taget til efterretning.

38.

TUF-møde den 14. april 1992.
LBS/mh
J.nr. 06.01.G01/694
Formanden har besluttet at følgende indbydes til at give tilbud
til indbudt licitation vedrørende Sandal kloak:
Svend Age Nielsen A/S, Børge Jensen, Anker Hansen og Co. A/S,
Keld Larsen og Brdr. Jeppesen.

39.

TUF-møde den 14. april 1992
LBS/mh
J.nr. 0 5 0 1 . G01
Ansøgning af 10. april 1992 fra
vedrørende gadeud
stilling ved Jernbanegade 25 kan ikke imødekommes af hensyn til
konsekvenser hvor den ønskede udstilling ikke defineres i for
hold til facade.

FREDERIKSSUND KOMMUNE
Teknisk forvaltning

22. april 1992
H.Lid / ta

TEKNISK UDVALGS FORMAND HAR BESLUTTET/TAGET TIL EFTERRETNING

40.

TUF-møde den 31. marts 1992
HL/ta
at meddele afslag på ansøgning om udsættelse af
betaling af tilslutningsbidraget i ca. 3 måneder i
forbindelse med etablering af individuel elmåling i
boligblokkene i Frederikssund Nord.
Udsættelsen af betaling af tilslutningsbidraget kan ef
terkommes , hvis der stilles bankgaranti for beløbet.

