Status på fremdrift
KMU
Trafikmodel over Ringsted By og Benløse

Projektering pågår. Rådgiver er i gang med at udarbejde
modellen efter endt input fra administrationen. Tidsplanen er
overskredet.
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Der forventes et merforbrug på 72.000 kr. Administrationen
2.800 foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden
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2.650 Afhandling ekstrakrav pågår forsat, afventer dokumentation.
1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg
1.700 afsluttes derefter
Der arbejdes på at få en afklaring med entreprenør omkring
afsluttende økonomi på Dagmarsgade syd (2. etape
helhedsplan) i løbet af 2020. Slutøkonomi på 1. og 2. etape
p.t. ukendt. Der forventes at blive brugt 1,5 mio. kr. på
17.170 asfaltering i 2020. Resten overføres til etape 3.
0 Afventer politisk forelæggelse
5.650 Der er et forventet mindre forbrug på 0,54 mio. kr.

2.006

16.840

16.840 Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr.

KMU
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds
KMU
KMU
KMU

Vejprofil, Roskildevej
Genopretning af veje - ramme
Cykelstier - rammekonto

Bjergvej, Bringstrup og Rusgårdsbakke afsluttet,
anlægsregnskab er fremlagt. Nordrupvej udskilt til anlæg 309
Projektering pågår og følger tidsplanen. Orienteringssag på til
oktober i KMU
Ramme - Afventer anlæg 362 - Projektering af cykelstier,
førend der søges om flere midler på denne ramme

KMU

Renovering af broer 2015
KMU
Rekreative områder, søerne/helhedsplan
KMU
Rekreative muligheder, Ringsted Å
KMU

Ringsted Grejbank
KMU
Helhedsplan for Ringsted Ådal

Sag afsluttet, anlægsregnskab skal fremlægges
Projektet har midler fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Naturrum
og undervisningsbygning er færdigt. Madpakkehus og shelter
er i myndighedsfasen.
Projektarbejdet forløber planmæssigt. Der etableres to
landgangssteder på åen i 2019/2020, samt beplantning.
Kantskæring skal overdrages til Vej og Park fra 2021.
Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan
lejes materiale til friluftsaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til
grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning
den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende
måned.
De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der er sket refusion fra
friluftsrådet i 2020. Sagen afsluttes
Opsætning af fugletårn bliver udført i uge 43/44.
Svævebanens placering er udpeget, men endnu ikke opsat,
afventer at fugletårnet er opsat.

KMU
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan
KMU
Parkeringshenvisning i bymidten
KMU
Renovering fortov på Køgevej

Bygningerne er opført.
Anlægsarbejder afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår,
afventer dokumentation fra entreprenør. 1 års gennemgang
Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges
Afsluttet, afventer 1 års gennemgang, som finder sted primo
december

KMU

KMU
KMU
KMU

Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade
Fosforvådområde Vigersdal Å
Sanering af Fælledvej
Cykelsti Nordrupvej

KMU

Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å

Dagmarsgade er færdig "i marken". Afventer slutopgørelse
med entreprenører. Den ene entreprenør ønsker ikke af
aflevere slutopgørelse. Herefter næste del af Helhedsplan,
forventelig Sct. Knudsgade.
Afsluttet
Anlægsarbejderne er afsluttet. Slidlag kommer i maj 2021.
Mindre arbejder udestår ved den nu lukkede Nordrupvej,
arbejdet udføres primo november
Forundersøgelse er afsluttet 2. kvartal 2020. Forundersøgelse
godkendt af Miljøstyrelsen og der er ansøgt og modtaget
tilsagn om dækning af midler.
Ansøgning om realisering er afsendt

Afsluttet. Poltitisk sag på Byrådet 14/4-2020.
6.850 0,26 mio. kr. overført til Rammekonto for cykelstier
3.000
0 Afsluttes med 2020 regnskab
Sag på vej med disponering af 5 mio. kr. til projektering af
0 cykelstier.
Budget holder inden for få tusinde kr. Dog er budgettet for
2020 ved en fejl blevet lagt tilbage i anlægsfonden med
godkendelse af regnskab 2019, og budgettet søges
3.000 tilbageført på politisk sag der behandles 5. oktober.
Der forventes et merforbrug på 54.000 kr. Administrationen
300 foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden

300 Forventet forbrug af budget i 2021

Restforbrug afhænger tilbagemelding fra Miljøstyrelsen. Der
forventes i hvert fald mindreforbrug på 19.000 da
0 konsulentydelse ikke bliver anvendt til projektet
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-19
16
7.531

0
175
7.670

0 Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling.
175 Afventer politisk forelæggelse
7.670 Økonomi trækkes fra trafiksikkerhedskontoen
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5.800

5.800
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KMU

KMU
KMU
KMU

Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å
Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017
Trafikhandlingsplan 2017s projekter
Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II

KMU
KMU

National cykelrute 6
Nedrivning gangtunneller Roskildevej

Forundersøgelse er afsluttet, og der skal søges om
refundering af udgifter. Der igangsættes ansøgning om
realisering, som afventer svar fra miljø/fiskeristyrelsen
Afsluttet
Projektering pågår. Enkelte projekter klar til udførelse.
Anlægsarbejder er i gang. Projektperioden er sat til at vare til
og med d. 16. oktober
Refusion fra Vejdirektoratet er modtaget. Anlægsregnskab
fremlægges til oktobermøderne.
Hænger sammen med anlæg 207 og 246

0 Refusion modtaget fra Vejdirektoratet
0 Rådighedsbeløbet er lagt i 2021

KMU

KMU
KMU

Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre Ringvej
Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej

Renovering af fortove 2020
KMU
Projektering af cykelstier

Modtaget revision af projektet. Afventer resultat heraf.
Selve ombygningen af krydset indgår i budgetforhandlinger for
2021
Projektering er i gang.
Afleveringsforretning foretaget på Spurvevej, Svalevej,
Nattergalevej, Anlægsvej og Hyldegårdsvej. Mangler
udarbejdes inden længe
Duevej, Fuglebakken og Drosselsvej opstartes ultimo
september. Forventet færdigt inden udgangen af november
Ny sag på oktober mødet med sag om valg af cykelstier til
udførsel

200
3.099

200
3.100

200
1.475 Der er et forventet mindreforbrug på 1,625 mio. kr.

1.750

1.750

1.750 Økonomi trækkes fra fortovsrammekontoen

950

950

KMU-BR-KL
Klimatilpasning Torvet
KMU-BR-KL

Klimatilpasning Kværkeby Bæk
KMU-BR-KL
Klimatilpasning - Roskildevej
KMU-BR-KL
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads
KMU-BR-KL
Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen
KMU-BR-REN

Ny affaldsordning

Klimatilpasning på Torvet er afsluttet og der vil udarbejdes et
anlægsregnskab
Byrådet har besluttet projektet afsluttes som
medfinansieringsprojekt, og overdrages til Ringsted
Forsyning. Afholdte udgifter til forundersøgelse på 156.168 kr.
faktureres Ringsted Forsyning.
Projektering pågår og følger tidsplanen. Orienteringssag på til
oktober i KMU
Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på
projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.
Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på
projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.
Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle hustande
i kommunen.
Projektet forlænges da flere boligselskaber ønsker
nedgravede affaldsløsninger. Indstilling godkendt på Byrådet i
februar, og boligselskaber er i gang med at etablere
affaldsløsninger, og anvendes i 2020. Der forventes
anlægsregnskab ved udgangen af 2020.
Der planlægges en samlet sag til KMU i januar 2021 og BYR
feb., omkring forventet anlægsudgifter til materiel til nybyg de
kommende 3-4 år.
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15.600

-156

2.906

24.339

27.100

31.187

31.800

36.165

36.600

927

7.300

950
0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til
Klimatilpasning Torvet jf. byrådet beslutning den 09-09-2019
15.600 pkt. 25.

De udestående 156.168 kr. forventes opkrævet hos Ringsted
8.600 Forsyning i oktober.
27.100
Pengene er frigivet til projektet og rulles år for år ift.
31.800 restbevilling.
Pengene er frigivet til projektet og rulles år for år ift.
7.200 restbevilling.

Forventet forbrug på 2,027 mio i 2020 jf. bevilling i februar i
0 BYR.

KMU-BR-REN

KMU
KMU

Affaldsordning på institutioner
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb
Renovering af fortove - ramme

KMU
Trafiksikkerhed
KMU
Klimatilpasningsprojekter - ramme
KMU

Vandplanindsats, Høm Mølle
KMU

Regulativer er endeligt vedtaget, hvorefter midler er blevet
frigivet, og bestilling / indkøb af materiel mv. er igangsat, og
forsøgsordning forventes påbegyndt i oktober og løber 1 år
frem.
Rammen er uddelegeret til anlæg 361 - Renovering af fortove
2020
Ramme - Bevilling frigivet d. 14. marts i BYR, til anlæg 336 Trafikhandlingsplan 2017s projekter
Budgetforslag til finansiering af klimatilpasningsprojekter 2021
på 750.000 i 21/22 og 1,5 mio i 23/24 afventer endelig
beslutning på BYR..
Pågår. Vandplanindsats godkendt på møde i KMU august
2019.
Byrådet har godkendt forslag om ekspropriation, og er
meddelt og efterfølgende påklaget af ejer med efterfølgende
proces igangsat. Afventer afgørelse fra klagenævn og
taksationskommissionen.
Inddragelse af FGU i biomanipulationen med
fiskeundersøgelser og opfiskning med ruser fortsætter i 1.
halvår 2020 og forventer at deltage igen i 2021. Projektet
forløber derudover planmæssigt.

Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø
KMU

Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose
KMU
Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å

0
0

0
0

0
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0

0

Grundet klage over ekspropriationen, afventes der afgørelse
fra klagenævn og taksationskommissionen. Det forventede
0 forbrug for 2020 er derfor nedskrevet i kolonne Z

0

Indtægt skal komme i form af tilsagn fra Miljøstyrelsen. Dette
tilsagn kan først søges udbetalt når projeket er tilendebragt,
0 dvs. forventet 2023

330

0

Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhænig
af lodsejerdialog ift. tidsplan og tiltag. Projektet løber ind i
0 2021, så der kan forventes overførsel til 2021.

105

1

Der forventes forbrug af budget fordelt på 2020 og 2021,
0 mestendelen i 2020

-113

-106
Forundersøgelse er igangsat i marts, informationsmøder
afholdt med lodsejere 13. august - der afventes kortmateriale
fra konsulent, derefter dialog med alle lodsejere i efteråret
2020.
Forundersøgelse er igangsat i december og forløber
planmæssigt. Tidsplan er aftalt med rådgiver, og forløber
planmæssigt.

Definition:
Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)
Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)
Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)

Der forventes forbrug på 200.000 i 2020, og alt efter behov
fra institutioner som forsat er under afklaring, ca. 100.000 kr. i
2021. Der forventes i alt brugt 300.000 af de bevilligede
0 460.000 kr. men kan først endelig afklares i 2021.
0 Afsluttes med 2020 regnskab

