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Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik 
Mødedato: 12. januar 2021 
Mødested: Rådhussalen Juelsminde 
12. Anlægsbevilling til vejforbedringer og tra�ksikkerhed

Sagsnr.: 05.01.00-P20-5-20 Sagsbehandler: Knud Steen Hansen  
Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling på i alt 5,0 mio. kr til trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre
skoleveje med mere.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 5,0 mio. kr, som er afsat på investeringsoversigten til
trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje med mere.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at årets pulje til trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje med mere i 2021 fordeles efter
nedenstående liste.

Hedensted Spildevands renovering af kloakering af Uldum og Øster Snede i 2021 medfører, at store dele af veje og
fortove graves op. Det foreslås så vidt muligt, at følge med disse projekter og modernisere og renovere dele af vejene,
så disse efterfølgende står færdigrenoveret og med et nyt udtryk.

Der udføres portoverkørsler, hastighedsskiltning og sideudvidelse med mere på Bjørnsknudevej og Fasanvej i
Juelsminde, se bilag 1.

Hedensted Fjernvarme har et presserende behov for at udskifte ledningerne på en ca. 120 meter lang strækning på
Østerbrogade i Hedensted. Der udføres her en opgradering af vejstykket i samarbejde med ledningsejere, se bilag 2.

I forbindelse med udførelse af projekterne kan det være nødvendigt at foretage arealerhvervelse hos tilgrænsende
lodsejere. Derfor anbefales det, at disse arealer overtages ved ekspropriation. Såfremt der opnås frivillig aftale om
arealoverdragelse, kan dette træde i stedet for.

Forslag til fordeling af puljen:
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2,0 mio kr til opfølgende vej og fortovsarbejder i Uldum og Øster Snede i forbindelse med Hedensted
Spildevands kloakeringsarbejder
1,25 mio. kr til portoverkørsler, skiltning og sideudvidelse på Bjørnsknudevej og Fasanvej i Juelsminde
1,5 mio. kr til opgradering af strækning på Østerbrogade i Hedensted
0,25 mio. kr til opsætning af 16 stk. "Din fart tavler"

Administrationen indstiller,

at de foreslåede projekter vælges

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb som anført under Økonomi

at anbefale Byrådet, at der vedtages ekspropriation til nødvendige arealerhvervelser ved anlæg af projekterne

at en frivillig aftale om arealovertagelse med den enkelte lodsejer kan træde i stedet for ekspropriation

Beslutning

Anbefales godkendt

Bilag

BILAG Juelsminde syd-øst - Bilag 1 - TU12.01.21

BILAG Østerbrogade - Kort og tværsnitsprofil - Bilag 2 TU12.01.21
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