Status på Anlægssager
Projektets navn
Køge Idrætspark
(KIP I)

April 2022
Samlet budget

175.932.000

Forventet start
og slut dato

2017-2022

Status
Dialog med Leif Pedersen ApS i forlængelse af den uvildige undersøgelse for Hal
III er afsluttet, idet firmaet er under konkursbehandling. Den sagkyndige i
garantisagen finder, at der først skal træffes afgørelse om spørgsmålet om,
hvorvidt der er sket transport af garantien før sagen fortsætter. Der er
fremsendt udbetalingsanmodning på den fra kurator til transporterede garanti.
Afventer den sagkyndig eller en jurist fra Voldgiftsnævnet og dennes beslutning.
Der er ikke nyt i forhold til Rambøll Danmark A/S i forhold til et forlig.
Projekt for reetablering af Idrætsbørnehavens legeplads afsluttes i april måned
med plantning og finisharbejder.
Sidste del af parkeringspladsen færdiggøres med udskudte arbejder i form af
slidlag til medio maj 2022.

Køge Idrætspark
(KIP II)

120.900.000

2022-2026

Således har projektet nået et stade hvor anlægsregnskabet kan opgøres.
Projektet er under nærmere planlægning med henblik på bygge-/anlægsarbejder og salg af sokkelgrunde. Trafikregulerede kryds på henholdsvis
Ringvejen og Stensbjergvej planlægges udført i indeværende år, ligesom
fundamenter fra den nedtagne Airdome/boblehal påregnes fjernet.
For byggearbejdernes vedkommende er Bygherrerådgivningen udbudt, der
forventes afsluttet inden sommerferien.

Ny Føllehavegård

Renovering af
Vemmedrupskolen
Rehabiliteringscenter

21.800.400

-

2019 - juli. 2022

-

Dialogen opretholdes med såvel interessentgruppen som de nedsatte
følgegrupper. KIP-hjemmesiden er opdateret.
Byggeriets tidsplan er i samråd med Styregruppen og Føllehavegård udsat til
aflevering med udgangen af juli måned, hvilket skyldes vejrligets opfugtning af
bygningen i løbet af vinteren. Bygningen er lukket og udtørring pågår.
Dokumentation vedrørende de varslede prisstigninger er under udarbejdelse,
ligesom aftale om tillægsbetaling vedrørende udtørring og dagbodskrav pågår.
Udearealerne er opstartet ved indskolingen.
Pavillonskolen er ved at blive nedtaget.
Skema C pågår.

Status på Anlægssager
Projektets navn

32 plejeboliger Køge
Nord
Dagtilbud ved
Ravnsborghallen
Køge Nord FC
Omklædningsfaciliteter
Etablering af Håndværk
& Designlokaler (H&D)

April 2022
Samlet budget

-

Forventet start
og slut dato

-

10.960.000
18.000.000

Status
Ferniseringen på kunstprojektet er opgivet, idet nyhedsværdien efter Covid-19
nedlukning vurderes aftaget.
Med undtagelse af et enkelt bilag er skema C klar til revisorgodkendelse,
hvorefter det fremlægges til politisk godkendelse.
Forberedende arbejder er afsluttet.
Byggearbejder i terræn er opstartet uge 12 (2022).
Detailprojektering er opstartet, ansøgning om byggetilladelse uge 14, udbud
uge 20 og forventet opstart byggeri uge 31, og med ibrugtagning 1. april 2023
Arbejderne på Ellemarkskolen og Hastrupskolen nærmer sig afslutningen og
forventes færdige ultimo uge 13. På Skovboskolen er der udfordringer med
noget kloak, så her går der lidt længere tid, inden lokalerne er færdige.
Der pågår stadig afklaring af, hvilket inventar der er indeholdt i projektet, og
hvilket inventar BUF / skolerne selv skal indkøbe.

Ombygning af
Beredskabsstation

5.500.000

Forår 2020
Ultimo 2022

Der er i februar 2022 søgt om byggetilladelse til Søndre Skole og Borup Skole.
Udbudsmateriale på byggearbejder forventes udsendt uge 12 eller 13 (2022),
hvorefter byggeriet gennemføres frem til efteråret 2022.
Pavilloner udbydes samtidig, og forventes ibrugtaget i sensommeren 2022.

Opførelse af P-hus i Sdr.
Havn med
skaterfaciliteter i
nederste etage

140.000.000

Ultimo 2021
Primo 2025

For såvel pavillonarbejder som byggearbejder er der stor usikkerhed omkring
leveringstider, hvorfor "rigtig" udførelsesperiode og ibrugtagningstidspunkt først
kan oplyses efter afholdt licitation.
Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2026 besluttet at der
skal opføres et parkeringshus i Sdr. Havn området.
Det skal kunne rumme 460 parkeringspladser fordelt på 1., 2., 3., 4. og 5. sal,
og med faciliteter til skaterne i kælder og stueplan.
I januar 2022 er der udført geotekniske og miljømæssige forundersøgelser til
brug for den videre projektering. Produktion af udbudsmateriale starter i marts
2022 og udbudsmateriale produceres frem til medio sommer 2022, Licitation og
kontrahering i foråret 2023 med forventelig ibrugtagning ultimo 2024 eller
primo 2025.

Status på Anlægssager
Projektets navn
Borup Omfartsvej, vejog stianlæg v/
Møllebankerne II og III
Byudviklingsområdet i
Køge Nord (i gang)

April 2022
Samlet budget

Forventet start
og slut dato

Status
Projektet er sat på pause

18.000.000

Aug. 2021 primo juli 2022

Vejen er opbygget i bundgrus og stabiltgrus på den første strækning, ved
Nordstjernen og kantstensarbejderne er påbegyndt, ligesom
belysningsmasterne er sat på denne strækning.
Arbejdet med etablering af regnvandsledning og spildevandsledning på den
nordlige strækning, ved Egedesvej er afsluttet og der etableres vejdræn og
fremføres føres fleksible ledninger (vand, el, tele) frem mod til Egedesvej.
KLAR forsyning er gået i gang med etablering af det nordlige forsinkelsesbassin
ud mod Egedesvej. De øvrige forsinkelsesbassiner langs skybrudsvejen er
afsluttet.
Investorerne er godt i gang med deres byggeri og de første rækkehuse står
snart klar.
Entreprenøren har meldt ud, at anlægsarbejdet bliver forsinket og planlægges
afsluttet primo juli. Forsinkelsen skyldes ekstraordinært meget regn, hvorfor
jordindbygning er blevet udsat, da dette ikke kunne udføres konditionsmæssigt i
regnvejr.

Fortsættelse af cykelsti
Ejby-Køge

Projektet er sat på pause.

