Anlægsregnskab Folehaven, klimatilpasning
Projekttitel: Folehaven, klimatilpasning
Bevilling: Klima anlæg
Projektdefinition og løbenummer: TMF10207 Navision 129310, Kvantum PSP dimension xp-1573090001.
Politiske beslutninger:
Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 25,0 mio. kr. kr.
Heraf Udgifts- og anlægsbevilling 25,0 mio. kr. (BR 30-04-2015), Skybrudsprojekter 2016
Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): Ingen indtægtsbevilling
Projektbeskrivelse
Folehaven er en indfaldsvej med nærtliggende boligområder. Gennemførelsen af KV38 vil sammen med
gennemførelsen af andre skybrudsløsninger mindske risikoen for skader ved skybrud for 3.500 -4.000 indbyggere i
området.
Projektet består af en 1.000 m lang kombineret skybruds- og forsinkelsesvej med grønne bede og kanaler, som
gennemføres sammen med genopretning af Folehaven.
Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Der er langs næsten hele Folehaven etableret kanaler på hver side af vejen. I tilknytning til kanalerne er der på en del af
strækningen lagt rør under kanalerne, hvor vandet forsinkes yderligere og ledes videre mod krydset ved Gammel Køge
Landevej. Dernæst er regnvandet fra bebyggelsen Beckersgård Vænge koblet på skybrudssystemet i Folehaven.
Oprindeligt skulle der etableres en skybruds- og forsinkelsesvej. De nye beregninger af vandmængden gav imidlertid
nogle meget mindre vandmængder. Der blev derfor ikke nødvendigt at anlægge skybrudsvejen, som er meget dyr
(25.000 kr. pr. meter). Besparelsen ved at overgå fra en skybrudsvej til en vej med kanaler/render er så stor, at det helt
overskygger andre besparelser der måtte være opnået.
Det etablerede skybrudsprojekt vil med den nye udformning få samme effekt på det udpegede område, der skulle
skybrudssikres. Den fulde effekt opnås dog først, når de sidste to projekter i den samlede skybrudsgren også er anlagt.
De to projekter er Retortvej og Valbytunnelen, som begge forventes færdige i 2028.
Faktisk ibrugtagningsdato: 2017
Regnskab
Projekt
(1.000 kr., løbende priser)
Rådighedsbeløb

Udgiftsregnskab Indtægtsregnskab

26.950
26.950
7.270
19.679
73%

Rådighedsbeløb i alt
Forbrug
Afvigelse

13
13

-878
891
n/a%

Nettoregnskab

26.962
26.962
6.392
20.570
76%

Afvigelse i procent
Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og
lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer
Kategori
Aktivitetsændringer i forhold
til oprindelig bevilling
Omkostningsændring
Tidsforskydninger

Ja

Nej

Uddybende bemærkninger

X

Se omkostningsændring.

X

Mindre forbruget skyldes, at det ikke blev
nødvendigt at anlægge skybrudsvejen, da det
viste sig at der skulle håndteres langt mindre
vand end først antaget.
X

Registrering i anlægskartoteket
Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

