Bilag 3.c Overblik over beløb på investeringsoversigten, som foreslås flyttet fra 2021

til senere år
Beløb flyttes fra 2021 til
senere år

1.000
kr.

Sammenlægning dagtilbud.
og skole Gl. Rye (Bison)

-1.450

Renovering/optimering ventilation/indeklima skolerne

-4.000

Ombygning af NE Skolen
etablering af Afdeling E

-6.500

Spor 1-Pulje kap. tilpasning
m. særlig fokus på bæredygtige løsninger

-5.000

Ny skole i Ry med placering
v. Ry-hallerne

-500

Hovedgaden i Låsby etape 4,
følgeudgifter

-262

Midtbyplanen

-836

Trafikafvikling Skanderborg
Station

-1.435

Nyt Museum Skanderborg

-1.500

Torvet i Hørning
I alt

Bemærkning

1,45 mio. kr. udskydes. Det skyldes, at det resterende beløb på 1,5
mio. kr. i 2021 kan dække årets udgifter til rådgivning og udbud.
En del af rådighedsbeløbet ønskes udskudt. Det drejer sig om 4 mio.
kr. til Morten Børup skolen. Disse midler er reserveret til hovedbygning, kælder, stue, 1. og 2. sal. Dette arbejde udføres først i 2022. Her
er det aftalt med skolen, at de planlægger elevrokade, så klasseværelser frigøres til installationen. Det har ikke været muligt at aftale opstart af installationerne med skolen i år, da skolen vil holde sig klar til
opstart efter corona-nedlukning, og ikke her risikere at klasseværelser ikke kan tilgås.
Udgifter i år er først til planlægning ved arkitektfirma. Herefter kommer projektering. Tidsplan for projektering og byggesag er afhængig
af arkitektfirmaets plan. Udbuddet forventes i 3. kvartal 2021. Forventet byggestart 4. kvartal 2021. Hovedparten af udgifterne forventes derfor først at falde i 2022.
Projektet ikke er konkretiseret. Der er ved at blive udarbejdet en standard for fleksibelt modulbyggeri. Det er en standard der udarbejdes
mellem Børn og Unge og Kommunale Bygninger. Der er fokus på både tekniske forhold omkring modulet, myndighedsforhold, men særligt er det processen og beslutningsrammerne, der lægges vægt på.
Det forventes, at forandringen kan præsenteres politisk efter sommerferien 2021.
0,5 mio. kr. udskydes til tekniske undersøgelser. Det skyldes, at lokalplanen bliver lidt forsinket, da der endnu ikke er valgt endelig placering.
Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i overgangen til
Sorring Bæk i 2021 og 2022.
Der pågår en proces for borgerinddragelse og politisk stillingtagen,
som skal afklare nærmere, hvilke anlægsarbejder bevillingen skal
bruges til. Det anslås, at en del af beløbet anvendes i 2021 og de resterende anlægsmidler bruges i 2022 og 2023.
For at gennemføre trafikomlægningen med ændret køreretning hen
over stationsområdet er det nødvendigt at gennemføre hver deletape
af projektet, før den næste kan påbegyndes. Signalregulering af krydset på Jernbanevej, og dernæst indretning af den nye busholdeplads
med ændring af kørselsretningen, er de to først-liggende deletaper.
Når de er gennemført, kan der fortsættes med ombygning af stationsforpladsen, området omkring museet og parkeringspladsen.
Projektet koordineres tæt med Skanderborg Museums projekt. Museets tidsplan har pt. opstart af projektering ultimo 2021 og opstart på
anlægsarbejder primo 2022. Det er dermed hensigtsmæssigt, at anlægsarbejderne, på de arealer der ligger rundt om museets bygning,
gennemføres i sammenhæng med Skanderborg museums aktiviteter.

Der arbejdes fortsat på at rejse midler fra fonde. Anlægsarbejder forventes først i 2022.
Der er frigivet 618.000 kr. på Byrådet d. 28/4 2021. Projektet fordrer
-1.070 medfinansiering fra borgere efter krone- til kroneprincippet. Det forventes derfor ikke, at der anvendes mere i år, end det p.t. frigivne.

-22.553

