FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 28. september 1993 kl. 8.30
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt:

Kl. 8.30

Mødet hævet:

Fraværende:
løvrigt deltog:

Grethe Olsen

Else Marie Thorsen
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Sag nr. 138
TU-møde den 28. september 1993
LH/mh

Sag nr. 138

Containere til indsamling af tøj på Genbrucs- o g affaldscentret '/rnesten
J.nr. 07.04.GDI/1468
Der er fra en bruger af Genbrugs- og affaldscentret rettet henvendelse
til kommunen om opstillingen af containere til indsamling af tøj fra
Ulandshjælp fra folk til folk. Brugeren mener, at organisationens conta
inere er meget omdiskuterede.
Miljøafdelingen har undersøgt forholdene omkring disse containere og
diskussionen om dem, og spurgt andre organisationer om de er interesse
rede i og kan opstille containere til indsamling af tøj m.v. på contai
nerpladsen.
Formanden for teknisk udvalg har fået forelagt miljøafdelingens notat af
6. september 1993 og brev fra UFF af 1. september 1993, og ønsker at de
opstillede containere skal forblive på pladsen
Bilag: Miljøafdelingens notat af 6. september 1993
U F F ’s brev af 1. september 1993
Indstilling: Til orientering

TU*s beslutning:

Sag nr. 139
TU-møde den 28. september 1993
TR/mh

Budgetrapport - drift
J.nr. 00.01.008
Der forelægges oversigt pr. 3. september 1993.
./.

Bilag: Oversigt.
TU’s beslutning:

Sag nr. 139

Sag nr. 140
TU-møde den 28. september 1993
TR/mh

Sag nr. 140

Anlægsrapport
J.nr. 00.01.002
Der forelægges oversigt pr. 3. september 1993 over igangværende anlægs
arbejder.
./.

Bilag: Oversigt.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 141
TU-møde den 28. september 1993
LBS/mh

Sag nr. 141

Fortovsrenoverin
adel s
Koordinering af opgravningsarbeider
J.nr. 05.01.12 P21
Genoptagelse af pkt. 124 fra møde den 24. august 1993.
I forbindelse med forsyningsafdelingens omlægning af luftledningsanlæg
til jordkabler på Maglehøjvej, Parkallé, Højbovej, Skelvej og Jenriksvej
er foretaget en gennemgang af fortovene og gadebelysningen på disse ve
jeMaglehøjvej:

Der skal ikke renoveres fortove. Der er lagt trækrør.
Der udskiftes ikke master og armatur.

Parkallé:

Der skal ikke renoveres fortove. Der lægges trækrør
på hele strækningen. Der udskiftes ikke master og
armatur.

Højbovej:

Strømforsyning til gadelys ændres fra luftledning til
jordkabel. Udgiften til kabel omfatter kun materiale
udgift, som afholdes over vejbelysningens driftskon
to .

Skelvej:

Der skal ikke renoveres fortove. Der lægges trækrør
på hele strækningen. Der udskiftes ikke master og
armatur.

Jenriksvej:

Arbejder på Jenriksvej er omfattet af sag om renove
ring af fortove. Arbejdet er koordineret med forsy
ningsafdelingen. Udgifter i forbindelse hermed afhol
des som anlægsudgift.

Det indstilles, at det oplyste tages til efterretning.
TU’s beslutning:
--0

^¿4

Sag nr. 142
TU-møde den 28. september 1993
LBS/mh

Sag nr. 142

Beredskabsrlan for vintervedli eholdelse 1993-1994.
J.nr. 05.07.02G01/1826
Der forelægges revideret beredskabsplan.
Planen er i princippet uændret, idet revisionen omfatter ændring af sne
vagten og ibrugtagning af glatførevarslingsstation.
Det indstilles, at den reviderede plan tages til efterretning.
TU *s be slutning:

Sag nr. 143
TU-møde den 28. september 1993
LBS/mh

Sag nr. 143

Byve i
Hasti.:hedsdæm;:ende foranstaltninger
J.nr. 05.01.G01/1471
På udvalgets møde den 25. maj 1993 blev bl.a. godkendt forslag til etab
lering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Byvej.
Byrådet forventes på møde den 28. september 1993 at meddele anlægsbevil
ling til projektets gennemførelse.
Der forelægges program og tidsplan.
Det indstilles, at program og tidsplan godkendes.
.I .

Som bilag vedlægges projektskrivelse bilag B samt forslag til program.

TU’s beslutning:

Sag nr. 144
TU-møde den 28. september 1993

Sag nr. 144

LBS/mh
Differentierede hasti heder
Godkendelse af anlægsprogram
J.nr. 05.13.10.GO1/1360
På udvalgets møde den 25. maj 1993 blev bl.a. godkendt forslag til etab
lering af differentierede hastigheder.
Byrådet har på møde den 29. juni 1993 meddelt anlægsbevilling, og økono
miudvalget har den 14. september 1993 ophævet anlægsstop.
Der forelægges program og tidsplan for anlæggets gennemførelse.
Det indstilles, at program og tidsplan godkendes.
./.

Som bilag vedlægges projektbeskrivelse bilag A samt forslag til program.

TU's beslutning:

Sag nr. 145
TU-møde den 28. september 1993
LBS/mh

Sag nr. 145

Frederikssund Renseanlæ
Ånlæ af nv efterklarin-stank
J.nr. 06.15G01/1658
På teknisk udvalgs møde den 26.
tidsplan for nævnte anlæg.

januar 1993 blev godkendt projekt og

Byrådet har den 9. februar 1993 meddelt anlægsbevilling på 5,8 mio. kr.
Projektets iværksættelse har været forsinket at tilknyttet rådgiver,
bl.a. på grund af projektets sammenhæng med Norspa-projektet (fosfor
fjernelse). Efterfølgende har der været anlægsstop.
Efter licitationen er anlægsbudgettet revideret, og økonomiudvalget har
den 1. september 1993 tiltrådt indstilling om, at anlægsbudgettet ændres
til 5.5 mio. kr., og at arbejdet kan iværksættes.
Forvaltningen har herefter vurderet de oprindelige forudsætninger, bl.a.
om at arbejdet skulle være udført i løbet af sommeren 1993.
Anlægsarbejdet er uegnet til vinterarbejde, idet kvalitetskravene er
store, og dele af arbejdet forudsætter temperatur højere end + 5° i en
længere periode.
Efter aftale med udvalgets formand har forslag til at anlægsarbejdets
gennemførelse udsættes til foråret 1994 været drøftet med lavestbydende
entreprenør
Det er konstateret, at sandsynlige vinterforanstaltninger vil medføre
omkostninger, som er væsentlig større end en regulering af tilbudssummen
fra efterår 1993 til forår 1994. Dette skal ses i sammenhæng med de
nævnte kvalitetskrav og rentegevinst på udsættelsen af udgiften.
Det indstilles,
at
der meddeies accept til entreprenøren med igangsætning af anlægsar
bejdet i foråret 1994,
at
enkelte mindre arbejder, som ikke kan udsættes, vil blive udført i
henhold til nærmere aftale herom,
at
økonomiudvalget orienteres.
TU*s beslutning:

Sag nr. 146
TU-møde den 28. september 1993
HL/mh

Sag nr. 146

F iernvarmeforsynineen
Udskiftning af varmemålere for store f iernvarmeforbrup.ere
J.nr. 13.03.11G01/161
37 stk. varmemålere ønskes udskiftet med ultralydsmålere med meget lille
startmoment, så små vandmængder kan blive registreret.
Netvirkningsgraden for fjernvarmeforsyningen er blevet reduceret med ca
32 fra varmeåret 91/92 til 92/93 svarende til en manglende registrering
af forbruget på ca kr. 500.000.
Projektredegørelsen for fuld udbygning af fjernvarmeområdet forudsætter
i samme periode at netvirkningsgraden stiger med 12.
Vandtabet i ledningsnettet er af meget beskeden omfang, og kan dermed
ikke være årsagen til den faldende virkningsgrad, som efter forvaltnin
gens opfattelse skyldes registrering af de store fjernvarmeforbrugere.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1993 konto 01.22.03.3.064 Renovering af fyringsanlæg, hvor der er afsat
rådighedsbeløb på kr. 510.000.
Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for udskiftning af varmemålere for storforbrugerne udgør
kr. 200.000.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 310.000.
Det indstilles, at fjernvarmemålerne for storforbrugerne udskiftes, og
at der søges anlægsbevilling på kr. 200.000.
TU’s beslutning:

Sag nr. 147
TU-møde den 28. september 1993
HL/mh

Sag nr. 147

Vandfors nin en - Omlæ nin af _vandfors .nin sledninger
i kr dset omk -rselsve'en Frederiksværkve i.
J.nr. 13.02.G01/160
Vejdirektoratet ønsker at anlægge en rundkørsel i krydset omkørselsvejen/Frederiksværkvej.
De eksisterende vandledninger ønskes erstattet af nye vandledninger med
en anden tracé, som er hensigtsmæssig med anlæg af den nye rundkørsel.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1993 konto 01.22.04.3.080 Nyanlæg, hvor der er afsat rådighedsbeløb på
kr. 330.000.
Der er tidligere bevilget kr. 160.000.
Prisoverslaget for omlægning af vandledninger i krydset omkørselsvejen/Frederiksværkvej udgør kr. 170.000.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.
Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing pi kr. 170.000.

TU’s beslutning:

¿zé-

Sag nr. 148
TU-møde den 28. september 1993
HL/mh

Sag nr. 148

Vand f o r s n i n en
Renovering af vandlednin. å Jenriksve j
Ansøgning om anlægsbevilling.
J.nr. 13.02.G05/159
Renovering af forsyningsledninger med tilhørende stikledninger.
Anlægsarbejdet afsluttes med ny stophane en meter inde på de pågældende
matr.nr.
Anlægsarbejdet bliver udført i forbindelse med renovering af fortov.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1993 konto 01.22.04.3.080 Nyanlæg, hvor der er afsat rådighedsbeløb på
kr. 330.000.
Der er tidligere bevilget kr. 80.000.
Prisoverslaget for renovering af forsynings- og stikledninger i Jenriks
ve j udgør kr. 80.000.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 170.000.
Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 80.000.

TU’s beslutning:

Sag nr. 149
TU-møde den 28. september 1993
LBS/nih
Sager afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 143 til pkt. 159.
./.

Bilag: Oversigt
TU’s beslutning:

Sag nr. 149

Sag nr. 150
TU-møde den 28. september 1993

Forvaltningen orienterer om forva1tnin saf
bemærknin er. fores r sier m.v.

Sag nr. 150

re1ser, 1ov ivnin .

Sag nr. 151
TU-møde den 28. september 1993

Eventuelt

Sag nr. 151

