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JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG
torsdag den 7.11.1985 kl. 18,3o
i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

T.l.

Kloak svd/renseanlæg«
I forbindelse med udførelsen af efterklaringstanken på ovennævnte anlæg skal der efter montage af
slamskråberbroen udføres et betonpudslag, der ud
lægges efter en skabelon monteret på broen#
Fa.Dines Jørgensen og co# meddeler i skrivelse af
28.oktober d.å., at man ikke har fået dette puds
lag med i tilbudslisten i forbindelse med udbydel
sen af bygningsentreprisen.
Således foranlediget har man fra ingeniørfirmaets
side indhentet et tilbud på nævnte arbejde lydendt
på
kr.46.875. ekscl. moms.
Fa. DJ&CO anbefaler at tilbudet accepteres og be
klager, at man ikke har fået denne post med i til
budet fra starten.
Da arbejdet forventes udført i uge 46, anmoder
man om en snarlig stillingtagen.

Udgået, idet sagen blev behandlet
på Teknisk udvalgs møde den 31.lo
1985 under pkt.T.27.

----------- --------

under j. nr.

r.2.
Kloak syd/renseanlæq.
Fa.Dines Jørgensen og co. fremsender ved skrivel
se af 23.lo.1985 forslag til betalingsplan fra
fa.I.Kruger vedr. maskininstallationen til oven
nævnte anlæg.
•
Fordelingsplan er vedlagt dagsorden.
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a
Reguler!ng af landevej 541 - Over-Pråby/Lyngerup,
Som aftalt mellem Frederiksborg amtsråds tekniske
---------^
udvalg og herværende tekniske udvalg fremsender
Frederiksborg amtsråd forslag (2 stk.) til udførel
se af forstærkning og stianlæg på landevej 541 fra
□ver-Dråby til Lyngerup,
Begge forslag indeholder forstærkning uden bredde
forøgelse af den eksisterende kørebane, samt udfø
relse af dobbeltrettet fællessti øst for vejen, som
i den bymæssige bebyggelse langs vejen erstattes af
enkeltrettede fællesstier i begge vejsider.
Hvor stitrafikken ved overgang mellem landområde og
byområde skal krydse landevejen udføres hastigheds
dæmpende foranstaltninger.
Forslag II afviger ved at de enkeltrettede stier
gennem Landerslev erstattes af en dobbeltrettet fæl
lessti øst for vejen.
Oer ønskes udvalgets stilling til tid og sted for
en gennemgang af projektet med repræsentanter for
beboerne i Landerslev,
20.3,1385:
Repræsentanter fra Landerslev vil give møde den
28,3.1985 kl. 173o.
28.3.1985:
Udvalget foreslog forslag II, men havde intet imod
forslag I, såfremt beboerne i Landerslev måtte
vælge dette.
Svar fra beboerne skal foreligge tirsdag den 2.4,
1985.
Udvalget fandt forlægningen ved jernbaneviadukt i
Lyngerup særdeles uhensigtsmæssig,
1.4,1985:
Beboerne meddeler at de vælger forslag I
10.4,1985:
meddelt dette tlf, til Frederiksborg amt.
7.5.1985:
Sagen besvaret, (kopi til bylauget)
3o,lo,1985;
Forespurgt til sagen i Frederiksborg amt, hvor in
geniør Bent Petersen oplyser, at Frederiksborg
amtsråd har godkendt det af beboerne ønskede for
slag I.
Herefter forventer man, at man i dec.1985 vil fo
retage fornøden ekspropriation på strækningen frei
til Landerslev,
Videre ekspropriation herunder Landerslev by vil
ske i 1986 og den fysiske .udførelse i 1987.
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T I L L Æ G S D A G S O R D E N

Kloak-Syd, Etape Hl7 og Hl8.
I forbindelse med revisionen af tegningerne for
ovennævnte etaper, hvorefter ledningerne fra
Gerlev Strandvej til Gerlev by er hævet p.g.a.
de store grundvandsproblemer på str. Cl - C2,
har Fa. DJ & Co. indhentet reviderede tilbud
fra entr.Børge Jensen ApS på begge etaper.
Kopi er fremsendt til Kommunernes Revision i
Esbjerg til orientering.
Revisionen betyder, at etape H17 er blevet
kr. 14.7ol,oo incl. moms billigere end oprinde
ligt tilbud, og at etape H18 er blevet
kr. 21.63o,6o incl. moms billigere end oprinde
ligt tilbud.

11 DEC. 1985
63- 3-1
uno'ef j. nr.
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Kloak-Syd, Udløbsledning i Roskilde Fjord.
Den 21. oktober 1985 modtog konmunen "klaptilla
delse" fra Miljøstyrelsen gående ud på, at over
skuds jordmængden, ca. 1.9oo m3, fra udførelsen
af udløbsledningen ikke måtte placeres over led
ningen i et lo cm tykt lag som ansøgt, men skulle
transporteres til St. Tørvegrund ved Frederiks
værk - ca. 15 km fra udløbsledningen.
Denne afgørelse ville medføre en yderligere op
gravning af materialer på ca. 3 - 3,5 gange det
planlagte for at skibet kunne karme ind og hente
de dårligste overskudsmaterialer. Disse ekstra
opgravede materialer skulle midlertidigt depo
neres på fjorden, hvilket ville kræve en midler
tidig "klaptilladelse", samt sejles ind igen før
lægning af rør. Dette ville være meget bekoste
ligt og kræve meget tid.
Fa. DJ & Co. og Teknisk Forvaltning har derfor i
samarbejde med entreprenøren arbejdet på en bil
ligere løsning gående ud på, at pumpe overskudsmaterialerne i land til et midlertidigt depot,
hvor det kunne afvandes og derefter transporte
res til f.eks. Forbrændingsanlægget i Gerlev.
Således foranlediget fremsendes et overslag fra
entr. C.G. Jensen A/S vedr. indpumpning, midler
tidig deponering, samt bortkørsel. Overslaget er
på k r . 212.9oo.- excl. mcms, og man mener, det
er et realistisk overslag, hvor enkelte poster
evt. kan gøres billigere.
Man skal foreslå, at der arbejdes videre med den
ne løsning, og at arbejdet udføres i regning med
aftalte enhedspriser.
Det skal bemærkes, at man har talt med Hovedstads
rådet vedr. den endelige deponering, scm der ikke
skulle være problemer med, og man har fået ejerer
, Tørslev) til
ladelse til den midlertidige deponering. Der mane'
ler imidlertid tilladelse til den midlertidige
deponering fra Naturfredningsnævnet.

Btfsvacet den
under j. nr.
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Kloak-Syd, Gerlev Renseanlæg.
Idet der henvises til byggemødereferat 9.o4-5 vedi
Gerlev Renseanlæg fremsender Fa. DJ & Co. tegning
vedr. Containerplads, samt tilbud af 25.lo.1985
fra PAHN- Entreprise ApS på udførelsen af det
på tegningen viste anlæg lydende på 34.1oo kr .
excl. moms.
I det oprindelige projekt fra 1974 var der regnet
med en manuel fjernelse af det frasorterede sand
på sandbakken. Denne fremgangsmåde er forældet
idag, og anlægget vil nu blive udført til automa
tisk at pumpe sandmængden ud i en container, der
indrettes således, at sandet bliver afvandet og
ved hjælp af almindelig containertransport-køre
tøj kan transporteres til lossepladsen.
Vedr. den maskinelle installation, incl. containei
foreligger der tilbud fra I.Krliger A/S lydende
på kr. 22.75o excl. moms.
I forbindelse med udførelse af ledninger fra
fordelerbygværk til beluftningskanalerne, har det
været nødvendigt med enkelte ændringer af det
eksisterende afløbssystem, hvilket også er inde
holdt i ovennævnte tilbud.
Fa. DJ & Co anbefaler, at de fremsendte tilbud
accepteres som tillægspriser til de oprindelige
tilbud fra PAHN-Entreprise ApS og I. Kriiger A/S.

lU*svfjr«{ Kim-.1 1 DfcC. 1985
u n d e r i. r .
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P.u.v.
Karl Korvel1
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