Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2015-2018
Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Kultur, Landdistrikter og Fritid
Anlægsønske nr. 1
Beløb i 1.000
kr.

Nyt projekt

Anlægspulje på kulturområdet

2015

2016

2017

2018

I alt

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

Udgifter
Indtægter
Netto

Der ønskes som et nyt tiltag en medfinansieringspulje til anlæg på kulturområdet, som kan
medvirke til at imødekomme den store mængde anlægsønsker som vi modtager fra vores
kulturaktører, og således bl.a. medvirke til at understøtte rammerne for kulturaktiviteternes
udfoldelse.

Baggrund
Aalborg Kommunes kulturaktiviteter og -profil bygger bl.a. på et tæt og godt samarbejde med
selvejende og private kulturaktører. Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid modtager ofte
anlægsønsker fra selvejende eller private kulturaktører – fx Hugdrupgaard, 1000Fryd, Minibyen og
Godthåb Hammerværk. Der er vedlagt et bilag over kulturtilbuddenes nuværende fysiske rammer.
Der har siden 2002 været afsat en pulje til større om-, til-, og nybyggerier på fritidsområdet.
Ønskerne indgår i et prioriteringskatalog og Folkeoplysningsudvalget prioriterer, hvilke projekter
der skal realiseres, og ikke alle ønsker kan imødekommes. Der er krav om en vis medfinansiering,
udover det kommunale tilskud og der skal i puljen således indbygges incitamenter til at ansøgerne
selv skaffer midler til delvis finansiering af de enkelte projekter.
Parallelt med mulighederne og erfaringerne på fritidsområdet ønskes en medfinansieringspulje på
fritidsområdet.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Mønsteret i ejerforholdene på kulturområdet er stort set de samme som på fritidsområdet; at nogle
institutioner er i kommunale bygninger, mens andre er i egne eller lejede lokaler. AK-bygninger
varetager den udvendige vedligeholdelse på de kommunale bygninger, hvilket ikke er tilfældet på
egne/lejede lokaler.
Ønsket er derfor, at der oprettes en medfinansieringspulje til anlæg på kulturområdet.
Økonomiske konsekvenser
Der ønskes en pulje på 3,0 mio. kr. årligt, som uddeles på baggrund af ansøgning, definerede
tildelingskriterier, medfinansieringskrav mm.

Oversigt over kulturinstitutioners, -foreningers og -aktørers fysiske lokaliteter i Aalborg Kommune.
Baggrundsnotat til budgetønske om anlægspulje på kulturområdet. Budget 2015.

KOMMUNALE kulturinstitutioner, -foreninger og aktører (side 1 af 1)
Navn

Adresse

Hvem ejer bygningen?

Trekanten
Bibliotek og Kulturhus

Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Ø

Aalborg Kommune
X

Kunsthal Nord

Nordkraft, Kjellerups Torv 5, niv3

X

Kunsthal Nord

Skydebanevej 9, 9000 Aalborg

X

X
(Ydre)

Stadsarkivet

Arkivstræde 1, 9000 Aalborg

x

x
(ydre)

Nordjyllands Kunstnerværksted

Andre

Hvem vedligeholder bygningen mm.?
AAK Bygninger

X
(Ydre)

Andre
KLF
Trekanten
(indre)
Ejerforeningen
Nordkraft (ydre)
KLF
Kunsthal Nord
(indre)
KLF
Kunsthal Nord
(indre)
KLF
Stadsarkivet
(indre)

1

SELVEJENDE kulturinstitutioner, -foreninger og aktører (side 1 af 6)
Navn

Adresse

Hvem ejer bygningen?
Aalborg
Kommune

Biffen

Teglgårds Plads 1 (Nordkraft), 9000
Aalborg

HUSET
Kino Nibe

Hasserisgade 10, 9000 Aalborg
Skomagergade 22, 9240 Nibe

KUNSTEN
Musikkens Hus

Kong Christians Allé 50, 9000 Aalborg
Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg

Hvem vedligeholder bygningen mm.?

Andre

AAK Bygninger

Fonden Skråen i
Nordkraft

X

X
Boligsameje, hvor
Kino Nibe ejer 50 %

KUNSTEN
Fonden Musikkens
Hus i Nordjylland

Andre
Ejerforeningen i Nordkraft
(ydre vedr. handicaplift),
Fonden Skråen i Nordkraft
(ydre),
Biffen (almindelig
indvendig vedligehold)
KLF
Boligsamejet (står via
indbetalte fællesudgifter
for den udvendige
vedligeholdelse, minus
vinduer og døre)
Kino Nibe (vinduer og døre
udvendigt, almindeligt
indvendigt vedligehold,
ud- og indvendigt
vedligehold af biografsal)
KUNSTEN
Fonden Musikkens Hus i
Nordjylland

2

SELVEJENDE kulturinstitutioner, -foreninger og aktører (side 2 af 6)
Navn

Adresse

Hvem ejer bygningen?
Aalborg
Kommune

Andre

Skråen

Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg

Fonden Skråen I
Nordkraft

Studenterhuset

Gl. Torv 10, 9000 Aalborg

Enggaard a/s

1000fryd

Kattesundet 10, 9000 Aalborg

Foreningen
Tusindfryd

Nibe Festival
Vildmosekoncerter

J. Petersens Vej 11, 9240 Nibe
Kystvej 224 Dokkedal, 9280 Storvorde

Nordboerne, Kelterne og
Økologerne
Aalborg Zoologiske Have

Halkærvej 59 Halkær, 9240 Nibe

Nibe Festival
Bodil Bach og Gert
Hassing Nielsen
Halkær Kro &
Kulturhus
Aalborg Zoologiske
Have, undtaget
rovdyranlægget som
ejes af en fond.

Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg

Hvem vedligeholder bygningen mm.?
AAK Bygninger

Andre
Ejerforeningen i Nordkraft
(ydre), Fonden Skråen I
Nordkraft
(bygningsmæssige
vedligehold + alt ved
Multisalen)
Musikforeningen Skråen
(almindelig indvendig
vedligehold)
Enggaard a/s (udvendig)
og AAU (indvendig)
Foreningen Tusindfryd
(dele af foreningens virke
er folkeoplysende og
dermed er en del af
vedligeholdelsesudgifterne
støttet via FOU-midler)
Nibe Festival
Bodil Bach og Gert Hassing
Nielsen
Halkær Kro & Kulturhus
Aalborg Zoologiske Have

3

SELVEJENDE kulturinstitutioner, -foreninger og aktører (side 3 af 6)
Navn

Adresse

Hvem ejer bygningen?
Aalborg
Kommune

Utzon Center A/S

Slotspladsen 4, 9000 Aalborg

Nordjyllands Historiske
Museum

Springeren

Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg

Sundby Samlingerne

Nibe Museum

Gl. Østergade 8, Nørresundby,
Raschgaarden, Pibemagerhuset og
Brohuset i Urtehaven, Fr. Raschs Vej
9, Lindholm og Lokalhistorisk arkiv,
Hvorupgaard 18 A, Hvorupgaard
Tinghuset, Torvet 2, 9240 Nibe

Godthåb Hammerværk

Zincksvej 2.B, 9230 Svenstrup

Andre

Hvem vedligeholder bygningen mm.?
AAK Bygninger

Utzon Fonden via Deas
Skibbrogade 3, 9000
Aalborg

Utzon Fonden
X
(NHMs afdelinger
i Aalborg
Kommune er i
kommunale
lokaler)
X

Andre

Udvendig: AaKBygninger
Museet: indvendig
(gælder bygninger i
Aalborg Kommune)
Udvendig: AaKBygninger
Springeren:
Indvendig
Udvendig: AaKBygninger
Indvendig
vedligeholdelse
afholdes af KLF
Udvendig: AaKBygninger
Indvendig: Nibe
Museum

X

X

Museet

Udvendig og indvendig
vedligeholdelse varetages
af Godthåb Hammerværk

4

SELVEJENDE kulturinstitutioner, -foreninger og aktører (side 4 af 6)
Navn

Adresse

Hvem ejer bygningen?
Aalborg
Kommune

Urania Observatoriet

Borgmester Jørgensens Vej 13,
9000 Aalborg

X

Vikingegruppen Lindholm
Høje

I kælderlokale på Gammel Lindholm
Skole, Lindholmsvej 65, 9400
Nørresundby.
Flytter sidst på året i kommunalt ejet
lokale på Lilletoften 4-6, 9000
Aalborg.

X

Aalborg Miniby

Værksted: Mylius Erichsens Vej 1
(kælderen)
9000 Aalborg
Udstillingssted: Springeren, Vestre
Fjordvej 81, 9000 Aalborg

Minibyens huse
er opstillet på
kommunalt ejet
jord

Andre

Hvem vedligeholder bygningen mm.?
AAK Bygninger

Andre

Udvendig: AaKBygninger
Indvendig: NAFA
(aftalen mellem
AAK og NAFA
forpligter
foreningen til at
afsætte 10 % af det
kommunale tilskud
til indvendig
vedligeholdelse)
Udvendig: AakBygninger
Indvendig: KLF

Ejes af AOF. AOF har
planer om at
renovere/revitalisere
bygningen, hvilket
med stor
sandsynlighed vil
medføre, at
Minibyen skal finde
et andet sted til
deres
værkstedsfaciliteter

Minibyen har ingen
værkstedsfaciliteter
på arealet ved
Springeren

X

5

SELVEJENDE kulturinstitutioner, -foreninger og aktører (side 5 af 6)
Navn

Adresse

Vikingebyen Sebbersund

Markedspladsen med Grubehuse m.v.

Hugdrupgaard

Nørregade 19, Hou, 9370 Hals

Teater Nordkraft
Det Hemlige Teater
Aalborg Karneval
Morskabsteatret

Nordkraft, Teglgaards Plads 1
Kjellerupsgade 20
Huset, Hasserisgade 10
Forening uden egne lokaler. Øver på
Skydebanevej 9 og afvikler i AKKC
Forening uden egne lokaler. Øver på
Skydebanevej 9 og afvikler på Det
Hem’lige Teater

MusicaLiber

Hvem ejer bygningen?
Aalborg
Kommune
Der er tale om
nogle enkelte
grubehuse, som
foreningen selv
vedligeholder
X

Hvem vedligeholder bygningen mm.?

Andre

AAK Bygninger

Andre

Foreningen

X
X
X
X

Udvendig: AaKBygninger Den
Indvendig:
Foreningen, som
hvert år tildeles et
kommunalt tilskud
fra KLF. Tilskuddet
kan foreningen
anvende til
indvendig
vedligehold,
aktiviteter m.v.
X
X
X
X

X

X

6

SELVEJENDE kulturinstitutioner, -foreninger og aktører (side 6 af 6)
Navn

Adresse

Hvem ejer bygningen?
Aalborg
Kommune

Amatørteatret Skansen
Dunkelfolket
Ordkraft
Øvelokale på Skydebanevej

Den Gamle Købmandsgaard i Ulsted
Masketeater uden egne lokaler, øver
på Skydebanevej 9 og afvikler på
gader, markeder mm.
Festival uden egne lokaler, afvikler på
Nordkraft
Skydebanevej 9

Hvem vedligeholder bygningen mm.?

Andre

AAK Bygninger

Andre
privat

privat
X

X

X

X

7

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2015-2018
Forvaltning Sundheds- og
Kulturforvaltningen

Nyt projekt

Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og
Fritid
Anlægsønske nr. 2

Øvelokaler til musik (Bunker)

Beløb i 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter

2015
1.370

2016

2017

2018

I alt

Netto

1.370

0

0

0

1.370

Afledt drift pr. år 150.000 kr.

Baggrund
I løbet af foråret 2014 har Sundheds- og Kulturforvaltningen kortlagt øvelokalesituationen i
Kommunen. kortlægningen viste, at der er et levende musisk miljø i rivende udvikling, forvaltningen
har kendskab til 28 øvelokaler i kommunen. Kortlægningen viste ydermere, at der er store
ventelister i de eksisterende øvelokaler fx hos Baghuset og Quinten.
Der findes to grupper på facebook om manglen på øvelokaler i Aalborg. En af disse generelt om
manglen på øvelokaler og én der omhandlede et konkret projekt, begge grupper har mere end 200
medlemmer. Idémanden bag det konkrete projekt om nye øvelokale spurgte i den forbindelse ud i
musikmiljøet om der er interesse og behov for eventuelle nye øvelokaler og der var ca. 200 der
meldte sig på banen. Sundheds- og Kulturforvaltningen vurderer, at der er et behov for flere
øvelokaler, hvis udbuddet skal kunne dække den efterspørgsel der er.
I Aalborg Kommunes nye Kulturpolitik fremgår det, at Aalborg vil være en kommune med
professionelle fysiske rammer for kulturen, hvor borgerne kan udfolde deres kunstneriske talenter
derfor er det vigtigt med øvelokaler.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Aalborg Kommune overtager ultimo 2014 en bunker på Skovsvinget, hvor der er mulighed for
etablering af øvelokaler. Bunkeren giver mulighed for at etablere 6 øvelokaler, der kan være
medvirkende til at dække behovet i miljøet.
Etableres der 7-8 øvelokaler kan de rumme 15-20 bands og være øvefacilitet for ca. 60-80
musikere. Forvaltningen er i kontakt med personer i musikmiljøet for at sikre, at der dannes en
forening der kan drive øvelokalerne fremover.
Økonomiske konsekvenser
Der er udarbejdet et overslag på omkostningerne ved omdannelse af bunkeren til øvelokaler.
Alle lokaler skal lydisoleres for at lyden ikke transporteres til de øvrige rum og generer de andre
bands, (anslået pris 727.920 kr.). Varme og ventilation skal optimeres for at gøre den fremtidige
drift billigere og energirigtig (fx tilkobling til fjernvarme og udskiftning af ventilationsanlæg) (anslået
pris 542.750 kr.) Derudover skal der etableres et låse/adgangskontrol system (anslået pris 100.000
kr.).
Afledt drift: Det estimeres, at omkostningen ved vand, el, varme og rengøring vil være 150.000 kr.
årligt.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2015-2018
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Afdelingen for kultur, landdistrikter og
fritid
Anlægsønske nr. 3

Nyt projekt

Beløb i 1.000
kr.

2015

Bedre Byliv: brugerdrevet udvikling af byens rum
(ACT Big)
2016
2017
2018
I alt

Udgifter
Indtægter

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

Netto

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

Baggrund
I 2012 indledtes et forsøg med at skabe en platform for brugerdrevet udvikling af Aalborg midtby,
kaldet oplevelseszone midtby og havnefront. Tilsvarende er der to andre oplevelseszoner Aalborg
kyst (Kattegatkysten) og Aalborg Fjordland (Nibe og området syd for Nibe)
Oplevelseszone midtby og havnefront er senere blevet omdøbt til Aalborg Creative Taskforce,
ACT, og har siden 2012 været finansieret i et samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen,
Sundheds- og Kulturforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning. Budgettet har været 250.000 kr
pr år, der har været finansieret inden for rammen, og som primært har været anvendt til mindre
aktiviteter. (se budgetønske til ACT Quick)
Med ACT er det lykkedes at skabe en unik platform, hvor borgerne kan medvirke i at skabe liv og
kant i midtbymiljøet, og hvor mange aktiviteter tilfører et internationalt perspektiv. Lysten og
evnen til at producere nye ideer har vist sig stor og ideerne bæredygtige. ACT appellerer til mange
unge, både danske og internationale, som hermed får mulighed for at bruge deres kompetencer og
for at påvirke udviklingen.
ACT har siden 2012 deltaget i udviklingen af en række forslag til fornyelse og forbedring af byrum:
Revitalisering af Nørregade, Street Science, lysfestival, iværksætterfestival, portal, der kan lede
publikum fra Nytorv gennem slotshaven til havnefronten, byrum ved hovedbiblioteket.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Med en anlægspulje vil ACT have mulighed for at medvirke ved gennemførelsen af nogle af de
ideer, der er udviklet sammen med foreninger, studerende, kulturelle aktører og andre
interessenter, herunder By- og Landskabsforvaltningen. ACT Big- projekterne er med til at skabe
nye spændende byrum og byliv, jf. også at fremme af levende og mangfoldige bymiljøer er en del
af fysisk vision 2015.
Økonomiske konsekvenser
Ingen driftsmæssige konsekvenser.
Anlægsrammen vil kunne medvirke til at gennemføre 2-3 større projekter (anlæg) årligt og
forventes at kunne kombineres med eksterne midler og med kommunale anlægsprojekter, som
kan tilføres yderligere værdi med henblik på at aktivere byrummene.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2015-2018
Sundheds og kulturforvaltningen

Nyt projekt

Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og
Fritid
Anlægsønske nr. 4
Beløb i 1.000
kr.

2015

Trekanten – Bibliotek og Kulturhus
Bygningsrenovering og åbning mod Bydelscentrum
2016
2017
2018
I alt

Udgifter
Indtægter

2.000

2.000

1.500

0

5.500

Netto

2.000

2.000

1.500

0

5.500

Baggrund
I forbindelse med Analyse af Trekantens fremtidige virke i Aalborg Øst udarbejdede AK Bygninger
en bygningsgennemgang, der påviste en større nødvendig vedligeholdelsesopgave.
Analysen konkluderer: ”Trekanten er i dårlig fysisk stand – inde såvel som ude – og
udenomsarealerne er ringe udnyttet. I forbindelse med en nødvendig renovering af Trekanten
skal husets sammenhæng med det fremtidige centrum i Aalborg Øst nytænkes med henblik på at
skabe sammenhæng og synergi”.
Trekanten Bibliotek og Kulturhus tildeltes i 2014 3.000.000 kr. til det mest presserende renovering
og en begyndende åbning mod området, som færdiggøres i 2014.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Renovering af såvel bygninger som udendørsområde og åbning af Trekanten mod området
medvirker til at skabe en opdateret ramme og bedre betingelser for Trekantens fremtidige virke og
en realisering af visioner, potentialer og strategi for Trekanten – Bibliotek og Kulturhus i henhold til
analysens anbefalede scenarie: Bliv, renovér, invitér, revitalisér.

Økonomiske konsekvenser
Indre renovering samlet
Ydre renovering samlet
Renovering af udendørsområde
Åbning mod området
Samlet investeringsbehov

1.705.000
2.610.000
1.200.000
2.900.000
8.415.000

Bevilget Aalborg Kommune 2014
Resterende investeringsbehov

3.000.000
5.415.000

Trekanten – Bibliotek og Kulturhus søger endvidere en øget driftsbevilling til imødegåelse af
fremtidigt vedligehold, opgradering af personale og aktiviteter.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2015-2018
Sundheds- og Kulturforvaltningen

Nyt projekt

Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og
Fritid
Revitaliseringen af museumsbygningen Algade 48,
Nordjyllands Historiske Museum.

Anlægsønske nr. 5

Beløb i 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter

2015

2016

2017

2018

I alt

Netto
Baggrund
I april 2012 afholdt Skole- og Kulturudvalget dialogmøde med Nordjyllands Historiske Museums
bestyrelse med henblik på at drøfte museets generelle planer, herunder deres planer for Algade
48. På baggrund af dette forløb, har museet i august 2012 anmodet Skole- og Kulturudvalget om
opbakning til en revitalisering og opgradering af bygningen Algade 48. Det blev der fra udvalgets
side nikket til, og museet igangsatte herefter arbejdet med at formulere en helhedsplan for nye
rammer for såvel museets bygning i Algade som dets tilstedeværelse i byens rum. I 2013 forelå en
færdig projektmappe betalt af det Obelske Familiefond og museet selv på omdannelsen af
bygningen i Algade og formidlingen i byrummet.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
På indholdssiden ønsker museet at lave en gedigen fortællende udstilling om byens historie.
Foruden udstillingerne fokuseres der på interaktive installationer, som de besøgende kan møde
forskellige steder i byen. Museet har et ønske om, at bygningen og dens indhold skal være med til
at styrke oplevelsen af de historiske sammenhænge i området, der historisk set er ”Aalborgs
vugge”. Museets bestyrelse har en vision om at gøre museumsbygningen og dens aktiviteter mere
synlige, end tilfældet er i dag. Dette skal ske ved at øge indblikket til stueplanet, ved i højere grad
at eksponere indgangspartiet og selve trafikken i huset, samt ikke mindst ved, at udstillingen så at
sige ”trækkes ud på facaden”. I gadeplan indrettes en ny café. Museet er dermed medvirkende til
at udfolde kommuneplanens intentioner for byens centrale oplevelseszone. I den forbindelse er
museet meget positivt indstillet overfor at fortsætte det gode samarbejde om balancerede
udviklingsprojekter for den historiske bykerne med bl.a. Helligåndsklostret og menighedsrådet for
Budolfi Kirke, der ligger som nærmeste naboer.
Økonomiske konsekvenser
Den 9. september 2013 underskrev den daværende borgmester og kommunaldirektøren på
Aalborg Kommunes vegne en sindetskrivelse, hvori der blandt andet står, at Aalborg Kommune
meget gerne deltager i Museets bestræbelser på at finde samarbejdspartnere omkring
finansieringen af det visionære og enestående projekt, og er sindet at matche den økonomiske
støtte, som det måtte lykkedes for Museet at få tilsagn fra øvrige samarbejdspartnere. Der
forventes svar fra fondene i slutningen af 2014, og såfremt det er positivt forventes det at der vil
være en anlægsudgift for kommunen på 5 mio. kr. i 2015.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2015-2018
Sundheds- og Kulturforvaltningen

Nyt projekt

Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og
Fritid
Etablering af kunstgræsbaner

Anlægsønske nr. 6
Beløb i 1.000
kr.

2015

2016

2017

2018

I alt

Udgifter
Indtægter

3.000

2.000

2.000

0

7.000

Netto

3.000

2.000

2.000

0

7.000

Baggrund
De seneste år er der kommet et øget fokus på etablering af kunstgræsbaner.
Folkeoplysningsudvalget har i 2012, 2013 og 2014 årligt ydet tilskud på 1 mio. kr. til etablering af
kunstgræsbaner ved henholdsvis Aalborg Freja, Chang og Lindholm fodboldklub.
St. Restup IF, Nibe IF, LKB Gistrup og Vejgaard Fodboldklub har tilkendegivet ønske om tilskud til
etablering af en kunstgræsbane.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Etablering af 5-7 kunstgræsbaner i perioden 2015 til 2017 - i samarbejde med klubberne og
geografisk fordelt - vil medvirke til at fremtidssikre fodboldklubbernes mulighed for aktiviteter året
rundt.
Etableringen af kunstgræsbaner vil ligeledes sikre skolernes mulighed for flere udendørs aktiviteter
og som en mulig sidegevinst, frigøre haltimer til glæde for indendørsidrætterne.
Endvidere vil kunstgræsbaner medvirke til, at højne kvaliteten af de traditionelle ”grønne”
fodboldbaner.
Banerne forudsættes oprettet både som nye baner og ved udskiftning af græs til kunstgræs på
eksisterende baner. Ved sidstnævnte forudsættes ikke at være tale om væsentlig ændring i
driftsudgiften.
Park og Natur anbefaler anlæg af kunstgræsbaner.
Økonomiske konsekvenser
En samlet anlægsramme på 7 mio. kr. anslås at kunne understøtte etablering af 5-7
kunstgræsbaner. En kunstgræsbane koster ca. 3.5 mio. kr.
Resten af anlægsfinansieringen og driften skal foreningerne selv skaffe.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Nyt projekt

Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og
Fritid
Tilskuertribune Gigantium

Anlægsønske nr. 7
Beløb i 1.000
kr.

2015

2016

Udgifter
Indtægter
Netto
Baggrund

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

2017

2018

I alt
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Nyt projekt

Kollektiv Trafik
Anlægsønske nr. 8

Bertil Ohlinsvej (Busvejen - ændret vigepligt)
Vil øge den kollektive trafiks fremkommelighed på
busvejen gennem AAU området.

Beløb i 1.000
kr.

2015

2016

2017

2018

I alt

Udgifter
Indtægter

1.000

0

0

0

1.000

Netto

1.000

0

0

0

1.000

Ændring af vigepligten i krydset Bertil Ohlinsvej/ Fredrik Bajers Vej, hvor busvejen krydser, vil
forbedre den kollektive trafiks fremkommelighed i Universitetetsområdet.
Busserne bruger i dag specielt i myldretiden mange sekunder på at krydse Fr. Bajers Vej, da
busserne ofte må holde her længe her på grund af meget privatbilstrafik på Fr. Bajers Vej.
Løsningen for krydset er, at der laves en hævet flade omkring busvejen så busserne uhindret kan
krydse Fr.Bajervej og bilerne ad Fr. Bajers Vej skal over en hævet flade.
Hvis der laves en Letbane/BRT busløsning til Universitetet vil vigepligten også skulle vendes i
krydset.
Økonomi:
Projektet er endnu ikke nøjere prissat, så udgiften på 1 mio. kr. er et løst overslag. By og Landskab
er ved at prissætte projektet.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen
Kollektiv Trafik
Anlægsønske nr. 9

Nyt projekt

Hobrovej.
Etablering af busbane fra nord frem mod Ny Nibevej
for at fremme fremkommeligheden.

Beløb i 1.000
kr.

2015

Udgifter
Indtægter

3.000

3.000

Netto

3.000

3.000

2016

2017

2018

I alt

Baggrund
Fremkommelighed for den kollektive trafik er vigtig for passagerer og for busdriftens
økonomi.
I 2010 blev der lavet et fremkommelighedskatalog for den kollektive trafik hvor flaskehalse
i den kollektive trafik blev analyseret og der blev skitseret på hvordan fremkommeligheden
kunne forbedres i rutenettet.
En del af projekterne er allerede realiseret.
Et af projekterne der ikke er realiseret er etablering af en busbane fra nord mod syd på
Hobrovej frem mod Ny Nibevej. Projektet er drøftet med trafik og veje og indgår i den
kollektive trafiks fremkomelighedskatalog. Der er ikke lavet detail projektering, men
projektet er skønnet til 3 mio. kr. i år 2010.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Busbanen vil fremme regulariteteten for busruterne ad Hobrovej og give
køretidsbesparelser i myldretiden, idet der vil kunne laves førgrønt for busserne ved Ny
Nibevej.
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Nyt projekt

Kollektiv Trafik
Anlægsønske nr. 10

Mindre opgraderinger af en række stoppesteder i
hele kommunen

Beløb i 1.000
kr.

2015

2016

2017

2018

I alt

Udgifter
Indtægter

1.400

0

0

0

1.400

Netto

1.400

0

0

0

1.400

Kølby
Nedlæggelse af buskørsel gennem Kølby. Etablering af to perroner på omfartsvej Nymøllevej ved
Byvejen Skal drøftes med beboerne i Kølby. 120.000 kr.
Sebber
Nedlæggelse af buskørsel via Sebber. Etablering af to perroner i begge vejsider på Nymøllevej ved
Løgstørvej og reetablering af forbindelse til stier. Skal drøftes med beboerne i Sebber.
200.000 kr.
Drastrup
Nedlæggelse af buslomme og forskønnelse af område. 225.000 kr.
Nørholm skole
Asfaltering af vendebane samt etablering af perron ved holdeplads.175.000 kr.
Svenstrup
Hobrovej ved Marathonvej Etablering af indrykket stoppested og perron ved stoppestedet. 200.000
kr.
Vester Hassing
Perron ved Springvandspladsen.50.000 kr.
Vodskov
Vodskovvej. Etablering af perron ved Attrupvej og fortovsforbindelse til Attrupvej. 150.000 kr.
Uggerhalne
Etablering af indrykkede stoppested og perron på Vodskovvej ved Uggerhalnevej. 80.000 kr.
Halsvej ved Vodskovvej
Etablering af to perroner ved Følfodvej
Skønnet pris med forbindelse til eksisterende sti ved Følfodvej. 200.000 kr.
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Nyt projekt

Kollektiv Trafik
Anlægsønske nr. 11

Opgradering af stoppesteder og læskærme i Klarup

Beløb i 1.000
kr.

2015

2016

2017

2018

I alt

Udgifter
Indtægter

920

0

0

0

920

Netto

920

0

0

0

920

Anlægsønsket består af en række dele der vil løfte kvaliteten af den kollektive trafik i Klarup ved at
Lave nye stoppesteder og sætte nye læskærme.
Følgende projekter laves:

Etablering af to nye indrykkede stoppesteder ved de nye udstykninger vest for Klarup,
Sønderkæret/Kærhavebakken.
Trafik og veje har lavet et prisoverslag på to nye indrykkede stoppesteder.
620.000 kr.
Klarupved ved Kalenderparken
Etablering af 14 meter perron i nordsiden
50.000 kr
Opgradering af alle stoppesteder i byen ved opstilling af ens læskærme ved alle
stoppesteder. Der mangler 5 skærme.
250.000 kr
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Nyt projekt

Kollektiv Trafik
Anlægsønske nr. 12

Opgradering af stoppesteder og vendebane ved
Gistruphallen

Beløb i 1.000
kr.

2015

2016

2017

2018

I alt

Udgifter
Indtægter

250

0

0

0

250

Netto

250

0

0

0

250

Anlægsønsket består af tilskud til opgradering af området mellem Gistrup skole og Gistrup Hallen.
I dag ligger området hen som meget nedslidt med ødelagte læskærm og slidte stoppesteder
Der er planlagt en større renovering af hele området ved skolen som en del af et større projekt for
hele området og busstoppesteder og vendebane er planlagt flyttet.
Kollektiv trafik giver et tilskud til projektet på 250.000 kr. til etablering af vendebane, stoppesteder
og læskærme.
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Nyt projekt

Kollektiv Trafik
Anlægsønske nr. 13

Opgradering af stoppesteder med AFA skærme i
Aalborg området

Beløb i 1.000
kr.

2015

2016

2017

2018

I alt

Udgifter
Indtægter

490

0

0

0

490

Netto

490

0

0

0

490

Anlægsønsket består af en række stoppesteder der vil løftet kvaliteten ved at der opstilles
AFA/Jcdecaux læskærme og belægninger og kantsten rettes op.
I Vesterbrogade flyttes stoppestedet.
Prisen omfatter opstilling og køb af skærmen og vedligeholdelse af skærmen.

Følgende projekter laves:

Svalegårdsvej ved Under Lien
Opstilling af AFA skærm 120.000 kr
Karolinelundsvej
AFA læskærm ved Fyensgade 130.000 kr
Nørresundby - Vesterbrogade
Flytning af stoppested ved broen 75 meter til vej der lukkes og opstilling af AFA læskærm.
175.000 kr
Nr. Trandersvej ved Vejgård Torv.
Opstilling af AFA skærm 120.000 kr
Humlebakken på Humlebakken
Opstilling af AFA skærm ved Hadsundvej 120.000 kr
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Nyt projekt

Sektor: Aalborg Bibliotekerne
Anlægsønske nr. 14

Ny bogbus

Beløb i 1.000
kr.

2015

2016

2017

2018

I alt

Købspris
Leasing (7 år)*
Leasing (10 år)*

3.000
450
325

0
450
325

0
450
325

0
450
325

3.000
1.800
1.300

*) Såfremt leasingmodel vælge skal denne afsættes under driftsbudgettet.

Baggrund
Aalborg Kommune har tre bogbusser, der dagligt servicerer kommunens borgere. Busserne besøger 28 byer i kommunen og servicerer ugentligt 47 holdepladser. Busserne bruges til mere og andet end blot udlån af materialer, fx kulturelle arrangementer, funktionen som mobile valgsteder,
book-en-bogbus til bl.a. virksomheder samt servicering af 37 børnehaver.
Den ældste af bogbusserne er fra 1994. Selv om bussen løbende forsøges vedligeholdt hvad angår karrosseri, IT og indretning, så fremstår den gammel og slidt.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Bogbusserne har samlet set godt 260.000 besøgende om året og et udlån på ca. 200.000 materialer. Den ældste bogbus har bl.a. store problemer med IT-funktionaliteten og lever generelt ikke op
til de standarder, Aalborg Bibliotekerne har til niveauet for bibliotekstilbuddet.
Bussen er i dag i drift, men udover det kvalitetsmæssige niveau bruges der også uhensigtsmæssigt mange penge på drift og vedligeholdelse.
Biblioteket ser store muligheder i at få en bogbus, der understøtter borgernes behov for IT-hjælp
dér, hvor borgerne er.
På papiret er de unge bedst rustede til at gebærde sig på de mange digitale platforme, men de
unge er også blandt dem, der oftest opsøger personlig hjælp. De skal findes, når de har et reelt
behov som fx, når de skal have job, frikort mv. De ældres behov for IT er en ressourcetung opgave, som kræver en del ressourcer, både fordi det drejer sig om et stort antal, men også fordi det
ikke er klassisk undervisning, men nærmere én-til-én-hjælp.
En ny tilpasset bogbus kan derfor køre ud i normal køreplan og tilgodese de borgere, der ikke har
mobiliteten, men den kan også køre uden for køreplanen til gymnasier, virksomheder og meget
andet.

Økonomiske konsekvenser
En traditionel bogbus inkl. standard-IT og indretning koster ca. kr. 3,0 mio.
Jf. KommuneLeasing kan den leases over henholdsvis 7 og 10 år med en årlig udgift på kr. 0,45
mio. eller kr. 0,33 mio. Den årlige driftsudgift (ca. kr. 0,1 mio./bus) er i forvejen indregnet i Aalborg
Bibliotekernes driftsbudget.
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Nyt projekt

Biblioteket
Anlægsønske nr. 15

Flytning af Vodskov Bibliotek

Beløb i 1.000
kr.

2015

2016

2017

2018

I alt

Udgifter

650

0

0

0

650

Netto

650

0

0

0

650

Baggrund
Aalborg Kommune besluttede i 2014 at flytte biblioteket i Vodskov fra hovedgaden til hallen som en
del af ”Vodskov fremtid - implementering af café, bibliotek, fitness & multihus i Vodskov Hallen”.
Flytningen er tænkt som en nulløsning med direkte overflytning af det eksisterende bibliotek. I
praksis har det imidlertid vist sig, at være vanskeligt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Profilen på biblioteket i hallen bliver anderledes end den nuværende som henvender sig mest til
helt små børn og ældre. I det nye bibliotek ønsker vi at videreføre tankerne fra hallen og skabe en
aktivitetsprofil med løsninger der understøtter aktivitet og bevægelse og henvender sig til det
bredere publikum der benytter hallen. Biblioteket skal derfor være et fleksibelt, dynamisk og livligt
rum med plads til læring, fordybelse og aktivitet. Indretningen og møblerne skal understøtte tre
funktioner som lærested, værested og kreativ bevægelseszone for både børn og voksne. Det
betyder, at der skal være pladser til alt fra fordybelse til bevægelse. Det stiller krav til fleksibilitet og
forskelligartede opholdsmuligheder - og det stiller igen krav til de møbler der skal bruges.
Reolløsningen i det nuværende bibliotek er fortrinsvis placeret på vanger på væggene. I det nye
bibliotek er væggene af glas og det kræver derfor helt nye reoler. Biblioteksreoler har mange
funktioner og skal bruges til mange forskellige medier. Det er derfor nødvendigt, at det er et
reolsystem lavet til biblioteksbrug, så der også kan isættes krybber, tidsskriftsholdere,
filmeksponering osv. Samtidig ønsker vi et system vi allerede har på et af vores nuværende
biblioteker, så vi skaber et rationale på sigt ved at vi kan bytte på tværs når behovet opstår. Vi
bruger selvfølgelig det vi har, men vi har ikke nok til at indrette et helt bibliotek med fritstående
reoler og har derfor behov for at supplere op.
Økonomiske konsekvenser
Den beskrevne løsning der følger Vodskov Hallens visioner om ophold og bevægelse koster kr.
650.000. Der kan også skabes en mere traditionel biblioteksløsning, der stadig kan fagligt
forsvares. Ved hjælp af genbrug fra forskellige biblioteker, suppleret op med det der mangler, kan
det skabes for kr. 400.000.

