FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for ekstraordinært møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 10. januar 1995 ki. 13.00
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: Kl. 13.00
Mødet hævet:

Fraværende:

Birgit Madsen
v

Mogens Andersen

Teknisk udvalgs møde den 10. januar 1995

Indholdsfortegnelse

SAGER OM VEJE. KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER
Sag nr. 1 - LBS/mh - J.nr. 05.13.10.G01/1360
Differentierede hastigheder i Frederikssund Nordlige bydel

SAGER OM EL, VAND OG VARME
Sag nr. 2 - SK/mh - J.nr. 13.03.01.P21/885 og J.nr. B. 7.93
Kraftværmeværk i Frederikssund

ALMENE SAGER
Sag nr. 3
Eventuelt

Sag nr. 1
TU-møde den 10. januar 1995
LBS/mh

Sag nr 1

Differentierede hastigheder i Frederikssund Nordlige bydel
J.nr. 05.13.10.G01/1360
På udvalgets møde den 13. december 1994 blev behandlet sag om etablering af dif
ferentierede hastigheder i den nordlige bydel.
Sagen genoptages for drøftelse af de iværksatte anlægsarbejder i forhold til det
tidligere besluttede projektgrundlag.
Forvaltningens redegørelse forventes udsendt inden mødet.
Indstilling: Henstilles

TU's beslutning:

Sag nr. 2
TU-møde den 10. januar 1995
SK/mh

Sag nr. 2

Kraftvarmeværk i Frederikssund
J.nr. 13.03.01.P21/885 og J.nr. B 7.93
Tidligere behandlet af byggeudvalget/TU den 15 11.1994.
1. Projekt
I forbindelse med udvalgets beslutning om vinderforslag for kraft-varmeprojektet ved
tog udvalget at projektet skulle reduceres med det formål at finde besparelser. Som
følge heraf har arkitekt Hans Maar Andersen, Jorsal, Bech & Thomsen revideret vin
derforslaget i samråd med teknisk forvaltning. Det reviderede projektforslag forelæg
ges.
Det reviderede projektforslag skal danne baggrund for udarbejdelse af økonomiover
slag og udbudsmateriale, der forelægges udvalget til godkendelse. Forslaget vil
herefter indgå i det samlede udbudsmateriale, der senere vil blive forelagt udvalget til
godkendelse.
Arkitekt Hans Maar Andersen vil forelægge det reviderede projekt på mødet.

2. Prækvalifikation
Ved prækvalifikationsrunden om at komme i betragtning som tilbudsgivende ved ud
bud af Kraft-Varmeværket i totalentreprise indkom respons fra 19 entreprenørfirmaer.
Carl Bro Byg A/S har i samarbejde med DFDK vurderet entreprenørene og indstiller,
at der indbydes 4 og max 6 entreprenører til at afgive totalentreprisetilbud.
Det indstilles endvidere, at valget sker blandt følgende 6 firmaer:
ABB Electric
BWSC
LR Energi A/S
Tjæreborg Industri A/S
Semco A/S
Sønderjyllands Maskinfabrik A/S (SM Contractrs)
Der vedlægges en skematisk oversigt over de 19 firmaer, der har vist interesse for at
deltage i totalentreprisen.

Sag nr. 2

Sag nr. 2

3. Tidsplan.
Der forelægges detailtidsplan for projekteringen samt revideret tidsplan.

Det indstilles, at udvalget tiltræder det reviderede projektforslag og bygherrerådgive
rens indstilling om valg af tilbudsgivere samt den reviderede tidsplan.
Bilag: Skematisk oversigt over de 19 firmaer

TU's beslutning:
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Sag nr. 3
TU-møde den 10. januar 1995

Eventuelt

Sag nr. 3

