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Titel: Supplerende jordlægning af luftledninger
Beskrivelse af ændringsforslaget:
Efter samgravning med DONG i forbindelse med deres jordlægning af luftledninger resterer der fortsat ca.
11 km strækning med lufthængt vejbelysning, hvor DONG ikke skal jordlægge luftledninger.
Vejstrækninger med disse luftledninger kan bibeholdes som luftledninger, imens øvrige luftledninger vil
blive fjernet i forbindelse med energirenoveringen af vejbelysningen over de næste 4 år (ESCO vejlys). Der
kan dog også iværksættes supplerende jordlægning af luftledninger som forberedelse til
energirenoveringen.
Jordlægning kan ved brug af ekstern entreprenør udføres for anslået 3,9 mio. kr. Her er anvendt
gennemsnitspris indhentet i forbindelse med udbud af ESCO vejbelysning. Jordlægning kan også
gennemføres i regi af Vej og Gartnerafdelingen primært udført som vinterarbejde over en 4 årig periode
ved ansættelse af et årsværk i perioden og ved eget indkøb af det resterende jordkabel. I alt en udgift på
anslået 2,0 mio. kr. Udførelsen tænkes i videst muligt omfang at ske på strækninger i takt med
genopretningsarbejder forud for egne slidlagsarbejder.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Ansættelse af en ekstra mand i Vej og Gartnerafdelingen i en 4årig periode, hvis udførelse i eget regi
vælges. Hertil indkøb og produktion af jordkabel.
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
Jordlægning også af de sidste 11 km lufthængt vejbelysning vil være til glæde for borgerne.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Ansættelse af et ekstra årsværk i Vej og Gartnerafdelingen i en 4årig periode.
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:
Det foreslås at anvende restbevillingen efter jordlægning sammen med DONG. I 2015 er foreslået anvendt
320.000 kr. heraf til nyt jordkabel på Harevænget. I så fald skal nedenstående rådighedsbeløb nedskrives
til 1.189.973 kr.
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):
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