RØDOVRE KOMMUNE
Bygningsafdelingen • Teknisk Forvaltning

Børne- og Kulturforvaltningen
Her
28.11.2019

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden)
Sted: Rødovre Skøjte arena, Rødovre Park vej 425
Sag: Bander + 4 skærme som kube
Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat 4.300.000 kr. til udskiftning
af bander i de to skøjtehaller samt etablering af 4 skærme som kube i arenaen.
Der er udstukket skærpede krav fra det internationale ishockeyforbund ang.
bander i skøjtehaller, dette er gjort med henblik på at øge sikkerheden for spillerne. De nuværende bander opfylder ikke kommende krav.
Forslaget omfatter udskiftning af de eksisterende bander, i begge haller, til mere fleksible bander. Indeholdt i de nye bander er selve banden (det hvide), plexiglasset samt speaker- og spillerbokse.
Udskiftningen af banderne planlægges udført i perioden hvor arenaen ikke har
is på.
Der ønskes at opgradere nuværende grafiske oplevelse til ishockey kampe med
4 skærme som en kube.
Arbejdet består af nedtagning af nuværende højtalere, centralt i Arenaen, opsætning af 4 skærme til grafisk oplevelse samt opdatering af nuværende lydanlæg evt. med ny placering.
Da 4 skærme som kube ønskes opsat under sæsonen, vil der være dage hvor
Arenaen vil være lukket, dette koordineres med brugerne.

fdelingen
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Kontakt:
Sagsbehandler:
David Norborg Petersson
Telefon 3637 7272

Reference:
Sag nr. xxx

Lov- og plangrundlag
Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Økonomi
De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 4.300.000 kr.
hvoraf 1.000.000 kr. er straksbevilliget til 4 skærme som kube.
Der regnes ikke med øgede driftsudgifter i forbindelse med forslaget.
Tidsplan
Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget:
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14-01-2020

Behandling i Økonomiudvalget:
Behandling i Kommunalbestyrelsen:

22-01-2020
28-01-2020

Bander: Projektering og udbud:
Bander: Udførelse:
Bander: Ibrugtagning:

januar – april 2020
maj-juni 2020
Primo august 2020

Teknisk Forvaltning anbefaler,
1. at tidsplanen godkendes,
2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved
Bygningsafdelingen med bistand fra Idrætsområdet, og
3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på
3.300.000 kr. til gennemførelse af projektet.
Bilag:
 Økonomioversigt - Rødovre Skøjte Arena – Bander + 4 skærme som
kube
Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen
Afdelingsleder

/

David Norborg Petersson
Projektleder
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