By- og Landskabsudvalget

Punkt 31.

Godkendelse af udpegning af medlemmer til den politiske styregruppe for
+BUS-projektet
2018-022776
Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
udpegning af medlemmer til den politiske styregruppe for +BUS-projektet, og
at der nedsættes en politisk styregruppe med ansvar for at følge gennemførelsen af
+BUS-projektet, og
at styregruppen sammensættes af formand og næstformand i henholdsvis By- og
Landskabsudvalget og Sundhed- og Kulturudvalget og
at formanden for By- og Landskabsudvalget er formand for styregruppen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Med Statens tilkendegivelse om medfinansiering samt Byrådets vedtagelse af budget 2018, blev det
besluttet at Aalborgs kollektive transport koncept Bus Rapid Transit (BRT) med betegnelsen ”+BUSprojektet” igangsættes med en udgift på kr. 25 mio. i 2018.
Projektet strækker sig over perioden 2018 – 2021 med en samlet udgift på 510 mio. kr. Finansieringen er i
perioden fordelt mellem Staten, Region Nordjylland og Aalborg Kommune.
+BUS-projektet er organiseret med forankring i BRT-sekretariatet, i By- og Landskabsforvaltningen. Den
egentlige etablering af sekretariatet blev igangsat med ansættelsen af en projektchef pr. 1. februar 2018.
Organisering
Sekretariat
Sekretariatets primære opgave er, at gennemføre anlæggelsen af +Bustraceet med stoppesteder og sikre
projektets koordinering med øvrige anlægsprojekter i byen frem til drift, samt betjene styregrupperne med
rettidig og relevant information, så beslutninger kan træffes på rette grundlag.
Det forventes at der vil være 6-8 faste medarbejdere i sekretariatet, og derudover en række tilknyttede
ressourcer, hvor der primært anvendes interne kompetencer fra relevante afdelinger i By- og
Landskabsforvaltningen, særligt fra Plan & Udvikling og Trafik & Veje.
Ressourcetrækket vil variere med projektets forskellige stadier fra den nuværende planlægning og frem til
endelig drift.
Koordineringsgrupper
Der er etableret et formelt tværgående og koordinerende samarbejde med sekretariatets primære
interessenter og bidragydere Nordjyllands Trafikselskab og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Der afholdes
faste koordineringsmøder i forskellige projektgrupper, som skal sikre integration af anlæg og køretøjer,
herunder synkronisering af tidsplaner. Sekretariatet har det overordnede ansvar for den tværgående
koordinering.
Administrativ styregruppe
Den administrative styregruppe, som har en mødefrekvens på ca. hver 3. uge, skal sikre fokus og
overvågning af projektets fremdrift, herunder tidsplan, økonomi, kommunikation og risikoledelse.
Styregruppen forbereder og giver input til den politiske styregruppe.
Styregruppen er repræsenteret ved ledelsen fra de primære interessenter med følgende medlemmer:
Kommunaldirektør Christian Roslev, Direktør NT Thomas Eybye Øster, Underdirektør NT Ole Schleemann,
Regional udviklingsdirektør Henning Christensen, Direktør Sundheds- og kulturforvaltningen Bente
Graversen, Direktør By- og Landskabsforvaltningen Christian Bjerg, Stadsingeniør Svend Erik Pedersen,
Stadsarkitekt Peder Baltzer og Projektchef BRT-Sekretariatet Helle Bøhl-Møller.
Politisk styregruppe
Da projektet får stor betydning for byens borgere, både under anlæggelsen og når det sættes i drift, er det
vigtigt at der etableres en politisk styregruppe, som følger projektets fremdrift, har kendskab til relevante
politiske problemstillinger og involveres i betydende beslutninger undervejs.
Det foreslås at den politiske styregruppe består af 4 medlemmer, med to repræsentanter fra henholdsvis Byog landskabsudvalget, og Sundheds- og Kulturudvalget.
Styregruppens sammensættes af formand og næstformand i de to udvalg.
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