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Tirsdag den 12. oktober 2016 blev der afholdt møde på Albertslund 
Rådhus vedr. renovering af Kanalgaden. 
 
Mødet var indkaldt af Albertslund Kommune – som en del af en længere 
møderække. Det sker for at informere følgegruppe samt områdets øvrige 
beboere og andre interesserede i projektet ” Renovering af kanalen”  langs 
Kanalgaden i Albertslund.  
 
Følgende var til stede. 
Lars Bremer - Leo Jørgensen – Lasse S. Hansen – Inge Jacobsen – Anny 
Holmkvist –  Michael Willumsen  -Jytte Overgaard – Olga Lundsgaard – Bjarke 
Juel – Anita Wittusen – Maja Reutzer. 
Barslund – Martin Juhl – Carsten Stubkjær 
HOFOR – Helle Kai 
Fra Albertslund Kommune - Hans Henrik Høg –  Peter Kallesøe  
 
 
Følgende emner blev drøftet på mødet, i henhold til den udsendte dagsorden : 
 
Præsentation af Barslund som er entreprenør på opgaven.  
Barslund orienterede kort om firmaet. Martin Juhl er projektleder på opgaven – 
Carsten Stubkjær daglig leder på byggepladsen. 
Martin gennemgik tidsplanen for projektet, der vedlægges dette notat. Ligeledes 
vedlægges tegning, der viser etapeopdelingen. 
 
 
Belægninger  
Arbejdet starter ved  Vandhaverne og arbejder sig mod Rådhuset. 
Der arbejdes på 200 meter ad gangen – på begge sider af kanalen. Arbejdet 
starter fysisk oktober 2016. 1. etape forventes afsluttet marts 2016. 
 
 
Niveaufri adgang til butikker 
Dørene til butikkerne har en lille opkant, men der laves rampe op til dørene. 
 
 
Lavereliggende niveauer 
De lavere niveauer får ramper ned i den ene ende og trapper i den anden ende. 
Meningen med de lavere niveauer er ophold og tilgængelighed til vandet. De er 
ikke til gennemgang. Det nuværende projekt ændres derfor ikke. 
 
 
Vintervedligeholdelse 
Albertslund Kommune vil sikre at der er ryddet for sne og saltet på nordsiden af 
kanalen i det omfang projektet tillader. 
 
 
Adgang til butikker, vaskeri mv i anlægsperioden . 
Albertslund Kommune vil i videst mulig omfang tilsikre adgang fra Kanalgaden. 
Barslund vil løbende have kontakt med butikkerne i hele anlægsperioden. 
 
 
Cirkelbro 
Cirkelbroen er indtil videre trukket ud af projektet. Der anlægges er almindelig 
stibro i stedet . 
Placering af stibroen tager hensyn til en evt. senere beslutning om etablering af 
en cirkelbro. 
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FØTEX 
Torvet ved FØTEX er færdigbygget inden 15 nov. 2017  (julesalget)  
 
 
Midlertidig bro/forbindelse til FØTEX når eks. broer nedtages. 
Der bliver etableret en midlertidig forbindelse. 
 
 
Kørsel på p-plads (FØTEX)  - der køres for stærkt 
Barslund etablerer fartbegrænsende foranstaltninger. 
 
 
Udløb fra Rådhussøen 
Udløbet fra Rådhussøen til kanalen er lukket i anlægsperioden. Ved kraftigt 
regnvejr vil vandstanden derfor stige i Rådhussøen, indtil det løber over i 
kanalen. 
 
 
Trafikomlægning. 
Ved trafikomlægninger ifm. arbejdet sørges der for grundig skiltning for alle 
trafikanter. 
 
 
Information 
Der skal være mere fokus på, hvad der sker lige nu. 
Udlevering af ”postkort” en god ide. 
Albertslund Kommunes hjemmeside skal være mere informativ og derfor: 
– opdateres den hver måned 
– opdateres den ved større ændringer og tilpasninger i projektet 
– opdateres den med tegninger af placering af de lavere liggende niveauer.  
 
 
Bilag : Tidsplan og etapeplan  
 
Sendes til mødedeltageren -  følgegruppen 
 
 
 


