RØDOVRE KOMMUNE
Teknisk Forvaltning

Børne- og Kulturforvaltningen
08.12.2020

BEVILLINGSOPLÆG til anlægsbevilling (åben dagsorden)
Sagens kerne
På investeringsoversigten er der i budget 2021 afsat i alt 2 mio. kr. til udbedring
af træterrasser på hhv. Skibet Styrbord, Mælkevejen (2021) og Græshoppen
(2022). På de tre daginstitutioner forefindes der træterrasser, der er i så dårlig
stand, at borgere, børn og medarbejdere glider, når træet er vådt. Der er anmeldt flere arbejdsskader. Træterrasserne anbefales udskiftet med anden belægning.
Indstilling
Teknisk Forvaltning anbefaler, at Børne- og Kulturforvaltningen indstiller:
1. at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget,
som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2021 og 1
mio. kr. i 2022 (i alt 2 mio. kr.) til fjernelse af træterrasser på
daginstitutionerne.
2. at forslag samt tidsplan godkendes.
Sagsfremstilling
Fælles for de tre træterrasser på hhv. Skibet Styrbord, Mælkevejen og Græshoppen, ca. 1000 m2 i alt, er, at de skal udskiftes med en anden belægning, der
ikke er glat i vådt vejr, holder i mange år og afhjælper problemer med fugt
langs soklen og rotter under trædækkene. Det foreslås derfor, at alle træterrasser udskiftes med flisebelægninger, der tilpasses de eksisterende forhold efter aftale med daginstitutionerne. Ved udskiftning sikres det, at overfladevand
bortledes flisebelægningerne i overensstemmelse med gældende bygningsreglement BR18.
Der indhentes underhåndsbud (i fagentreprise) på opgaven fra kendte og benyttede entreprenører.

Park- og Naturafdelingen
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Kontakt:

Sagsbehandler:
Kristine Neble Toplund
Telefon 3637 7290

Lov- og plangrundlag
Bygningsreglementet – BR18.
Økonomiske konsekvenser
Budgettet indeholder udgifter til bl.a. rådgivning, rydningsarbejder samt opbygning af bærelag, ny terrassebelægning, sokkeludlufter, uforudsete udgifter mv.
Der er ikke afledte økonomiske konsekvenser.
Tidsplan
Skibet Styrbord:
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Skibet Styrbord:
Projektering og udbud:
Forventet anlægsperiode:

februar 2021
marts – april 2021

Mælkevejen:
Projektering og udbud:
Forventet anlægsperiode:

august – september 2021
oktober – november 2021

Græshoppen:
Projektering og udbud:
Forventet anlægsperiode:

august – september 2021
februar – marts 2021

Tidsplanen er tilrettelagt, så arbejdet kan planlægges i samarbejde med daginstitutionerne, således at omlægningen af træterrasserne sker i overensstemmelse
med deres behov og ønsker for udearealerne. Ligeledes tages der i planlægningen højde for at slå to entrepriser sammen (Skibet Styrbord og Mælkevejen)
med henblik på at opnå bedste pris på udførslen af arbejdet.
Arbejdet udføres af Teknisk Forvaltning, Park – og Naturafdelingen.
Bilag
Bilag 1: Skibet entreprise
Bilag 2: Mælkevejen entreprise
Bilag 3: Græshoppen entreprise
Med venlig hilsen
Anders Møller
Vej- og Parkchef
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Kristine Neble Toplund
Landskabsarkitekt

