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Høring af udkast til projektpakke 2019
Udkast til skybrudsprojektpakke 2019 sendes herved i høring frem til
den 25. august 2017 hos lokaludvalgene i Københavns Kommune.
Projektpakke 2019 forventes efterfølgende behandlet af Teknik- og
Miljøudvalget. Udkastet til projektpakken har været drøftet overordnet
med andre enheder i Teknik- og Miljøforvaltningen samt HOFOR,
men sendes parallelt med høringen hos lokaludvalgene i en bred
høring internt i forvaltningen samt hos HOFOR.
Det bemærkes, at der er tale om et udkast til projektpakke. Der vil
således fortsat frem mod behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget
kunne ske ændringer af pakkens indhold og af beskrivelsen af de
enkelte projekter.
Projektpakken sendes i høring for at få lokaludvalgenes bemærkninger
til valg af projekter inden for egen bydel, projekter, som ligger i
grænseområder til andre bydele, samt evt. bidrag til mulige
synergiprojekter og viden om projektområderne.
Baggrund for valg af projekter i projektpakken
Udkastet til projektpakke 2019 indeholder 10 projekter. Alle
projekterne indgår i kommunens samlede plan for skybrudsprojekter,
som består af i alt ca. 300 projekter. Projekterne er således alle
nødvendige for at gennemføre den samlede skybrudsindsats i
København. Herudover er der ved udvælgelsen til årets udkast til
projektpakke lagt vægt på, at de ikke må forværre oversvømmelser
andetsteds, og om der er synergi med andre kommunale områder, fx
vejgenopretning eller områdefornyelse. Endvidere er der som noget
nyt taget hensyn til, om projekterne er økonomisk effektive. Det
skyldes, at Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen, der godkender projekterne, har fastlagt nogle nye
rammer for godkendelsen. Hvis et projekt ikke er økonomisk effektivt,
er det nu nødvendigt at udføre det i tæt tidsmæssig tilknytning til
andre projekter, så økonomien for projekterne kan ”puljes”. En
uddybende begrundelse for udvælgelsen af de enkelte projekter
fremgår af vedhæftede ”Udkast til projektpakke 2019 for
skybrudsprojekter.”
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De 10 projekter er følgende:
Projekt
KV51 Sallingvej

Bydel
Vanløse

BIR5.4 Tomsgaardsvej
NO4 Blegdamsvej Nord
NO13 Blegdamsvej Syd
IB2 Slotsholmen
IB5 Naboløs
AM31 Sundholm Nord
AM42 Skolen ved Sunder
AM50
Grækenlandskvarteret

Bispebjerg
Østerbro
Nørrebro
Indre By
Indre By
Amager Vest
Amager Øst

VEL25 Stengade

Nørrebro

Amager Øst

Vandopland
København Vest
Bispebjerg, Ryparken og
Dyssegaard
Nørrebro
Nørrebro
Indre By
Indre By
Amager og Christianshavn
Amager og Christianshavn
Amager og Christianshavn
Ladegaards Å, Frederiksberg
Øst & Vesterbro

Udgiften ’medfinansiering’, som er opgivet under de enkelte
projekter, dækker alle udgifter, som relaterer sig til den vandtekniske
funktion. Det er endnu ikke klarlagt, hvorvidt projekter anlægges med
eller uden tillæg af skattefinansierede anlægsmidler. Dog er der afsat
op til 5,0 mio. kr. fra områdefornyelsen til projektet Stengade,
forudsat at projektet kommer med i den endelige projektpakke 2019.
Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til
Vibeke Plesner: gc0j@tmf.kk.dk
og
Sanne Maj Andersen, sannea@tmf.kk.dk
senest fredag den 25. august 2017.
Denne dato er fastsat af hensyn til den videre proces frem mod
behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Lokaludvalg, som ikke har
møder inden den 25. august, kan sende bemærkninger umiddelbart
efter mødet – dog ikke senere end 1. september 2017.
Med venlig hilsen
Vibeke Plesner

Sanne Maj Andersen
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