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1.

Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.:
13/3750
Sagsansvarlig: Helle Myhre

RESUMÉ
A)
Kastrup øst - orientering
B)
Earth Hour 2013
C)
Bekendtgørelse om regulering af gæs.
D)
Servicemål 2012 – afrapportering
E)
Af tidsmæssige årsager har Formanden meddelt en § 19- tilladelse til genanvendelse af lettere
forurenede grusmateriale i Øresundsparken.
F) Skiltning på Englandsvej
INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at
•

meddelelserne tages til efterretning.

BILAG:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben
6
7
8
9

Åben
Åben
Åben
Åben

Earth Hour 2013 - Notat til TMU
Høringsudkast jagtregulering af gæs og ringduer i TK
- høringsbrev. bekg om regulering på Amager.doc
- Høringsliste beg om reuglering på Amager.doc
- Udkast til bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås
og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner.pdf
Afrapportering Servicemål 2012, vej.docx
Servicemål 2012 Natur og Miljø Status
Status på servicemål 2012 Affald
Meddelelse til TMU vedr.Englandsvej

BILAG

Papirbilag, §19 tilladelse

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 21-02-2013

Fraværende: Tina Weber

1134419/13
1810560/13
1810560/13
1810560/13
1810560/13
1810015/13
1812804/13
1813895/13
1114862/13

Indstillingen tiltrådt.
I relation til Pkt. F. tilkendegav Jytte Boller, at nuværende hastighedsgrænser på Englandsvej
bør bibeholdes.

2.

Nyt profil for Amager Landevej, fra bygrænsen til
Korsvejskrydset

Åben sag
Sagsnr.:
11/13918
Sagsansvarlig: Stig Falkenblad

RESUMÉ

Teknisk Forvaltning og TÅRNBYFORSYNING a/s ønsker at ansøge klimatilpasningspuljen til
renovering af Amager Landevejs vejafvanding. Derfor fremlægges skitseforslaget sammen med en
ansøgning om mulighed for at ansøge om midlerne.
Der søges om midler til evt. at fortsætte projekteringen frem til Øresundsmotorvejen.
Det medfremsendte forslag er et skitseforslag mellem Følfodvej og Korsvejskrydset.
INTET TIL OFFENTLIGGØRELSE.

3.

Nedlæggelse af vejareal - Præstefælledvej 132

Åben sag
Sagsnr.:
12/8573
Sagsansvarlig: Sidsel Cecilie Hansen

RESUMÉ
Ejer af ejendommen, Præstefælledvej 132, har ansøgt om nedlæggelse og overtagelse af en
del af vejarealet på matriklen matr.nr. 50a Løjtegård, Tårnby. I fortsættelse af Teknik- og
Miljøudvalgets beslutning af 11.10.2012, har nedlæggelsen af vejarealet været i offentlig
høring, hvorved der ikke er indkommet nogle indsigelser.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Proceduren i Privatvejslovens kapitel 11 er nu gennemført, og der er ikke indkommet
indsigelser.
I henhold til Privatvejsloven § 72 skal vejmyndigheden tage stilling til spørgsmålet om
nedlæggelse af en privat fællesvej, såfremt der fremsættes anmodning herom fra en
grundejer, der har den fornødne interesse i sagen.
Vejmyndigheden skal derudover vurdere, om nogle almene offentligretlige hensyn taler imod
en nedlæggelse af vejarealet.
Det er forvaltningens vurdering, at nedlæggelse af arealet ikke vil have betydning for færdslen
på fortovet eller øvrig færdsel. Ejendommen, Præstefælledvej 130, beliggende nord for
ejendommen, Præstefælledvej 132, har ikke denne brede bagkant, hvorfor en nedlæggelse af
det ansøgte vejareal ikke vil bevirke, at en fremtidig hæk o. lign. står unaturligt langt fremme i
forhold til ejendommen, Præstefælledvej 130.
Kommunen skal, i henhold til Privatvejsloven § 78, sørge for matrikulær berigtigelse, herunder
eventuelle ledningsdeklarationer. Omkostningen ved den matrikulære berigtigelse pålægges
ansøger, hvilket kommunen har hjemmel til i henhold til Privatvejsloven § 76, stk. 1.
Nedlæggelse af areal som vejareal vil give en forøgelse af grundværdien for grundejeren, og
dermed vil ejendomsskatten øges.
INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at
•

der meddeles tilladelse til nedlæggelse af vejarealet.

BILAG:
1
Lukket
2
Lukket

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 21-02-2013

Fraværende: Tina Weber
Indstillingen tiltrådt

4.

Amager Cykle Rings Hold Stafet for motionister og Skoda Amager
Løbet 2013

Åben sag
Sagsnr.:
13/1318
Sagsansvarlig: Margit Madsen

RESUMÉ

Amager Cykle Ring ansøger om tilladelse til at afholde 2 cykelløb på en rute gennem Tårnby og
Dragør Kommune med start/mål på Ugandavej ved cirkuspladsen. Et Skoda- Sydbank Holdstafet
løb for motionister ønskes afviklet søndag 2. juni 2013 i tidsrummet kl. 09.00 til 13.00., og et
motionsløb Skoda Amager Løbet ønskes afviklet søndag 22. september 2013 i tidsrummet 08:00 til
16:30.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Amager Cykle Ring har i nogle år ansøgt om tilladelse til afvikling af cykelløb for børn/unge
rundt i kommunen med et begrænset antal deltagere. Disse løb afvikles uden brug af særskilt
afmærkning og afspærring.
Hold Stafetten for motionister og Skoda Amager løbet har åben tilmelding, og der forventes et
stort antal deltagere, hvorfor der er behov for afspærringer mv.
Amager Cykle Ring oplyser et estimeret deltagerantal på ca. 100 - 150 til Holdstafetten og 350
til Skoda Amager løbet fordelt på de enkelte klasser, og trafikken til/fra Ugandavej med
start/mål ud for cirkuspladsen vil være intens hele dagen.
Amager Cykle Ring har fremsendt særskilt ansøgning om lån af cirkuspladsen til P-areal på
begge løbsdage. Denne ansøgning behandles i Økonomiudvalget.
Af trafiksikkerhedsmæssige årsager ønskes Ugandavej ensrettet og lukket i vestlig retning fra
Englandsvej til lille Ugandavej (ca. 800 m). Omkørsel vil være mulig via Englandsvej,
Tømmerupvej og lille Ugandavej. Ugandavej er kommunevej, hvorfor Kommunalbestyrelsen er
vejmyndighed.
Løbsruten er tidligere benyttet med ensretning på Ugandavej, uden det har afstedkommet
efterfølgende bemærkninger.
Politihjemmeværnet og cykelunionens egne trafikkontrollører vil kontrollere, at trafikken
afvikles korrekt i forhold til midlertidig afskiltning.
MOVIA kører på løbsdagen buslinje 30 hver anden time i begge retninger. Bussen vil ikke blive
omlagt, men hjulpet igennem ved politihjemmeværnets hjælp.
Forvaltningen forventer ikke væsentlige gener for de ganske få beboere, som bliver direkte
berørt ved ensretning af en mindre del af Ugandavej i dagtimerne. Forvaltningen vurderer, at
den støj, som almindeligvis fremkommer ved et sådant arrangement, kan accepteres i den
pågældende periode.
Forvaltningen kan anbefale, at strækningen på Ugandavej, fra Englandsvej i vestlig retning til
lille Ugandavej, ensrettes, og at trafikken på denne strækning udelukkende afvikles i
østgående retning under cykelløbet på følgende vilkår:

•
•
•
•
•
•
•

De angivne tidspunkter skal overholdes
Der skal benyttes korrekt afspærring efter godkendt afskiltningsplan
Ansøger sørger for lokal information
Movia skal orienteres om løbsruten
Movia skal kunne opretholde normalrute for buslinje 30 gennem afspærringen med
nødvendig trafikdirigering
Arealet skal være ryddet og rengjort ved vejens genåbning for dobbeltrettet trafik
henholdsvis kl. 13.00 og kl. 16.30
Affald skal udsorteres efter Tårnby Kommunes forskrifter for affald. Regulativ kan ses
under ”Affald”.

INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at
•

der meddeles tilladelse til Amager Cykle Ring til afholdelse af Holdstafet for motionister den
2. juni og Skoda Amager Løbet 2013 den 22. september, på de af forvaltningen anførte
vilkår.

BILAG:
1 Åben Amager Cykle Ring - Skoda-Sydbank Holdstafet Ansøgning
2JUN2013.pdf
2 Åben Amager Cykle Ring - Ansøgning Skoda Amager løbet 22.9. 2013
3 Åben Ansøgninger - Skoda Amager Løbet og Holdstafet 2013 - løbsrute.pdf
4 Åben Ansøgninger - Skoda Amager Løbet og Holdstafet 2013 - skilteplan.pdf
5 Åben Amager Cykle Ring - Skoda-Sydbank Holdstafet, Cirkusgrunden,
2Jun2013.pdf
6 Åben Amager Cykle Ring - SMC Brug af Græsareal 22.9. 2013
BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 21-02-2013

Fraværende: Tina Weber
Indstillingen tiltrådt

1812156/13
1411118/13
1811675/13
1811681/13
1812162/13
1411116/13

5.

Belysning på Amager Strandvej

Åben sag
Sagsnr.:
11/14648
Sagsansvarlig: Mikkel Broe

RESUMÉ

I forbindelse med ombygning af Amager Strandvej anbefaler Teknisk Forvaltning at der opsættes
lyssteler langs SAS-huset, da det af tekniske årsager ikke er muligt at opsætte dækkende
almindelig gadebelysning.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

I forbindelse med renoveringen af Amager Strandvej, bliver der opsat ny gadebelysning. Da
cykelstien ved SAS-huset svinger ind og løber langs bygningen, vil det ikke være hensigtsmæssigt
at opsætte almindelig gadebelysning. Dels vil almindelig gadebelysning være kraftigere end
nødvendigt, men der er også en risiko for at lyset vil genere dem der arbejder i SAS-huset, da det
vil lyse ind af vinduerne.
Teknisk Forvaltning vurderer, at lyspullerter mellem fortovet og cykelstien, vil give et passende lys
uden gener. Pullerterne kan placeres i den 50 cm brede rende mellem fortovet og cykelstien, hvor
der før stod Tårnby Lamper.
Da der i kommunens designmanual ikke indgår lyspullerter, anbefaler Teknisk Forvaltning, at der
opsættes pullerter af typen ”Waterfront” fra Louis Poulsen. Det vurderes, at denne type også vil
kunne finde anvendelse andre steder i kommunen, såfremt der er behov for lyspullerter.
Lyskilden er LED og der skal opsættes 12 stk.
Et eksempel på en opsat lyspullert kan ses i Rungsted Havn.
Teknisk Forvaltning anbefaler, at pullertlampen ’Waterfront’ , medtages i Designmanualen for
byinventar.
ØKONOMI

Opsætning af lyspullerterne finansieres af midlerne til projektet Kastrup Øst. Overslagspris er
35.000 kr. for levering og montering.
INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at
•
•

der opsættes 12 pullerter af typen ”Water Front” langs SAS-huset.
Pullertlampen ’Waterfront’ skrives ind i designmanualen

BILAG:
1 Åben Waterfront_LED.pdf
2 Åben Placering af lyspullerter.pdf

1812808/13
1813689/13

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 21-02-2013

Fraværende: Tina Weber
Indstillingen tiltrådt

6.

Frigivelse af midler til udskiftning af vejbelysning i 2013 Område 6+7

Åben sag
Sagsnr.:
12/9627
Sagsansvarlig: Ala Salem

RESUMÉ

I budget 2013 er der afsat 10.000.000 kr. til udskiftning af vejbelysning. Teknisk Forvaltning
ansøger om frigivelse af 7.450.000 kr. til udskiftning af vejbelysning i område 6+7 Kastrupområdet,
som er vist i bilaget.
INTET TIL OFFENTLIGGØRELSE.

7.

Plan for trafiktælling 2013

Åben sag
Sagsnr.:
12/9678
Sagsansvarlig: Ala Salem

RESUMÉ

Teknisk Forvaltning har gennemgået trafiktællinger over de seneste 5 år, og kan konstatere, at de
trafiktællinger, som giver bedst overblik over trafikafviklingen, er på ca. 25 tællesteder. Derfor
anbefaler Teknisk Forvaltning at tælle på de 25 steder, som er listet i bilaget.
Teknisk Forvaltning anbefaler endvidere at der udføres (trafik)stræknings- eller (trafik)krydstælling i
2013.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Teknisk Forvaltning anbefaler, at der i 2013 udføres stræknings eller krydstælling på 1-2
vejstrækninger eller vejkryds efter behov (ulykker, borgerhenvendelser, trafikkø).
Stræknings- eller krydstælling vil give Teknisk Forvaltning overblik over fordeling af
trafikmængden. De vil også vise rejsetidsmålinger, som vil hjælpe Teknisk Forvaltning til at
vurdere, hvilke tiltag der skal foretages for at optimere trafikafviklingen og trafikfordelingen.
Teknisk Forvaltning vil stadig hvert ½ år ved afrapportering sammenligne trafikmængden på
indfaldsveje over 5 år.
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at
•

Teknisk Forvaltning fremover hvert halve år, foretager trafiktællinger på de 25 steder,
som er vist i bilaget.

•

Teknisk Forvaltning foretager(trafik)stræknings eller (trafik)krydstælling 1-2 gang om året.

BILAG:
1 Åben Faste trafiktællingssteder

1812062/13

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 21-02-2013

Fraværende: Tina Weber
Indstillingen tiltrådt, idet lyskryds og tællinger ved skolerne, bortset fra Løjtegårdsvej, indgår i
tællingerne.

8.

Ajourføring af vejregister

Åben sag
Sagsnr.:
13/347
Sagsansvarlig: Stig Falkenblad

RESUMÉ
På baggrund af ny bekendtgørelse stilles der krav til vejbestyrelsen om at vejdata skal
offentliggøres (dele af vejregisteret).
Teknisk Forvaltning indstiller i den forbindelse, at der ansættes en projektansvarlig til
opdatering af vejregisteret (RoSy) til implementering af Bekendtgørelse om vej- og stiregister.
INTET TIL OFFENTLIGGØRELSE.

9.

Regulativ for Erhvervsaffald

Åben sag
Sagsnr.:
12/9802
Sagsansvarlig: ANDERS GIDEON

RESUMÉ
I forlængelse af folketingets vedtagelse af ny affaldsbekendtgørelse 18. december 2010, har
Teknisk Forvaltning udarbejdet et nyt Regulativ for Erhvervsaffald.
INTET TIL OFFENTLIGGØRELSE.

10.

Forslag til Støjhandlingsplan 2013 - 2018

Åben sag
Sagsnr.:
12/10548
Sagsansvarlig: Jakob NIELSEN

RESUMÉ

I henhold til EU-direktivet 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, som er indført i
Danmark med støjbekendtgørelsen nr. 1309 af 21. december 2011, skal ekstern støj kortlægges,
og der skal efterfølgende udarbejdes en støjhandlingsplan i 2013.
Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et forslag til støjhandlingsplan på baggrund af
støjkortlægning udarbejdet i 2009.
INTET TIL OFFENTLIGGØRELSE.

11.

Eventuelt

Intet.

Uden for dagsordenen
12.

Rundkørslen ved Kongelundsvej/Oliefabriksvej

Notat, dok. Nr. 1816719, blev omdelt.
De af udvalget allerede vedtagne tiltag (rumlestriber og trekanter m.v.) iværksættes straks.
Belysningen af rundkørslen ovenfra undersøges og forelægges udvalget.
Der iværksættes ikke yderligere tiltag for nuværende.

