Bilag 2
Status på Bæredygtighedsplan 2017-20

Forvaltning: Borgmesterens Forvaltning

Dato: Status pr. 1. marts 2018

Handlingsnumre refererer til Bæredygtighedsplan 2017-20 med tilhørende bilag
Farvekoden viser hvorvidt handlingen er:
G
e
n
n
e

I gang eller gennemført

Handlings
nr.
1.2

Handling

2.2

4.1

7.1

8.1

Gennemføres ikke
Afventer eller er udsat

I forbindelse med diverse events vil Eventkontoret reklamere
for Aalborg Kommunes bæredygtighedsindsats
Deltager i profilering af Bæredygtighedsfestivalen

Udarbejder kommunikationsplan for Smart Aalborg, der
indebærer formidling af smarte fortællinger om Aalborg, og
hvad borgere og virksomheder får ud af at samarbejde om
Smart Aalborg. Dashboard i byrummet til synliggøreelse af
smarte løsninger og muligheder
Formandskab i PK gruppen som arbejder med udvikling og
koordinering af integrerede bæredygtige løsninger i samspillet
mellem Bæredygtighedsstrategi, Planstrategi, Smart strategi og
Landdistrikt mm.
Formandskab i PK gruppen som arbejder med udvikling og
koordinering af integrerede bæredygtige løsninger i samspillet
mellem Bæredygtighedsstrategi, Planstrategi, Smart strategi og
Landdistrikt mm.

Status

Kommentar
Initiativ fortsætter – nærmere dialog med ”Center for grøn omstilling”
herom. Evt. fokus på grøn strøm til e-sports arrangementer.
Borgmesteren har deltager i en række aktiviteter, pressedækning og
videoer.
Business Aalborg har ligeledes stået for, og deltaget i, en række
initiativer
Ligger p.t. stille

Indsatsen fortsætter i PK gruppen resten af 2018.
PK arbejder på nyt kommissorium for næste 4 år.

Indsatsen fortsætter i PK gruppen resten af 2018.
PK arbejder på nyt kommissorium for næste 4 år.

9.1

11.1

22.1

23.1
24.1

30.1

Formandskab i PK gruppen som arbejder med udvikling og
koordinering af integrerede bæredygtige løsninger i samspillet
mellem Bæredygtighedsstrategi, Planstrategi, Smart strategi og
Landdistrikt mm.
Involvere lokale virksomheder i løsninger til bæredygtig
transport gennem energiklyngen House of Energy og
logistikklyngen SmartLog
Etablere smarte løsninger hvor det er relevant – ved
byomdannelse, i eksisterende løsninger mv. Stille Aalborg til
rådighed som living lab for smarte løsninger i dialog med flere
konkret virksomheder
Deltagelse i etablering af +Bus løsning samt etablering af aftale
mellem NT og Go More
Inddrage lokale firmaer i afdækningen af behov og løsninger til
en effektiv og bæredygtig godstransport, bl.a. gennem
logistikklyngen SmartLog
Der skal udarbejdes en CTS-strategi for alle Aalborg Kommunes
bygninger, således alle bygninger på sigt bliver koblet op på
central CTS-server og der ansættes en CTS-koordinator til at
sikre energirigtig udførelse og drift af CTS-anlægget

30.2

Indføre commissioning i nybyggeri, der skal koble teknik med
drift (adfærd).

36.2

Ved nedrivning af eksisterende bygninger skal dette foregå
bæredygtigt, således at påvirkning af omgivelser minimeres og
der sker størst mulig genbrug af byggematerialer.
Udvalgt nybyggeri skal bæredygtighedscertificeres i.h.t. DGNB

38.1

Indsatsen fortsætter i PK gruppen resten af året

House of Energy arbejder med eldreven færge og brintbusser. Smartlog
har nyt indsatsområde om bæredygtig transport
Projekt Saphe i biler

Borgmester og Kommunaldirektør deltager løbende i handlingsforløb
Der er ingen nye handlinger

Sammen med COWI arbejdes på pilotprojekt, som skal udmøntes i
standard-strategi.
COWI, Schneider Elektrik, IT center, Energicenter, Beredskabscenter,
skoleforvaltningen, Stolpedalskolen.
Færdig med pilotprojekt 1 og igangsat pilotprojekt 2.
I EU projektet Green Building planlægges Commissionings proces for ny
børnehave i Svenstrup, som pilotprojekt for vurdering af fremtidig
anvendelse af metoden.
Princippet anvendes konkret i Børnehaven Humlebien i Svenstrup
Der skal stilles nye krav i udbudsmaterialet til genbrug ved nedrivning,
renovering og opførelse af kommunale bygninger.
Under forberedelse. Løvvangsskolen konkret i 2019.
Der er p.t. udvalgt 2 byggerier som certificeres efter DGNB, Børnehaven
i Karolinelund, som er under opførelse og færdiggøres i 2017, og en ny
børnehave i Svenstrup, en del af EU-projekt Green Building fra A-Z, som
forventes færdigt i 2018-2019. En evaluering af disse skal danne
grundlag for fremtidig beslutning om DGNB certificering

40.3

49.1

Formålet er at optimere flådestyringen (biler i Aalborg
Kommune i form af en overordnet bilpolitik
(indkøbsprocedure)i kommunen. Der er indgået rammeaftale
med LeasePlan.
Affaldssortering i Borgmesterens Forvaltning

Arbejdet har stået på et stykke tid. Det videre forløb sker organisatorisk
i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Denne indsats udgår af BF`s handlingsplan fremover.
Der foregår hos Miljø-& Energiforvaltningen forsøg og test af løsninger
som grundlag for initiativet i hele BF.
Det overvejes at foreslå initiativet i alle forvaltninger/Direktørgruppen
Der afholdes relevante orienteringsmøder.

54.2

Business Aalborg orienterer virksomhederne om muligheder og
perspektiver i cirkulær økonomi, og cirkulær økonomi
synliggøres som en væsentlig del af SMART Aalborg

55.1

Økonomisk afdeling sætter fortsat fokus på madspild i kantinen,
både over for brugerne af kantinen og i kantinens produktion
Økonomisk afdeling har p.t. opnået en økologiprocent på 66½ %
i kantinen – og deltager i ERFA gruppe vedrørende økologi –
initiativerne fortsætter.

Aktiviteten kører løbende med stor fokus

Ny indkøbspolitik og organisering, som skal være
kompetencemæssigt gearet til at sikre elementer som
udbudsproces, contract managesment, compliance og
datadrevet styring. Direktørgruppen er styregruppe
Grøn Butik konceptet tænkes ind som del af indsatsen for
detailhandel i Aalborg Centrum, som Visit Aalborg er ansvarlig
for. Gennem forligspartikredsens Jobvækstpakke ansættes en
City Manager, der skal udvikle attraktiviteten i midtbyen til gavn
for omsætningen i butikkerne og arbejdspladserne i detail-,
oplevelses- og servicebranchen
IT og Digitalisering videreudvikler i samarbejde med Aalborg
Universitet og Smart Aalborg infrastrukturen omkring Internet
of Things – og arbejder på implementeringen af smarte og
bæredygtige løsninger i samarbejde med flere afdelinger og
institutioner i kommunen og lokale virksomheder
BusinessAalborg samarbejder med en række partnere om et
styrke og videreudvikle energiklyngen House of Energy

Der er netop vedtaget ny organisering af arbejdet

56.5

65.3

66.1

67.1

68.1

Niveauet ligger på 63%.
Fremtidige forbedringer vanskelige idet der p.t. kun er kødmængden
som kan reduceres

I gang, der etableres partnerskaber.

Der er foretaget udredning omkring Internet of Things

Arbejdet forløber tilfredsstillende

70.3

89.4

89.5

89.6

89.7

89.8

BusinessAalborg bidrager til udviklingen af NBE på flere måder:
• Strategisk udvikling og sammenhæng til Smart Aalborg
• Konkret gennem inddragelse af relevante virksomheder
Styringsmodel for byggeprojekter, som angiver procedurer ved
byggeprojekter med henblik på at skabe en ensartet
gennemførelse af disse på tværs af kommunens forvaltninger.
Bæredygtighedsmanualen er godkendt i direktørgruppen 24.
november 2015. Den er afprøvet på udvalgte byggerier i 2016.
Brugen af bæredygtighedsmanualen på de enkelte projekter
skal evalueres og manualerne skal revideres i henhold til
resultatet af evalueringen
Der skal ske en optimering af anvendelsen af Aalborg
Kommunes ejendomsportefølje efter princippet ”kloge
kvadratmetre”.
Der pågår en digitalisering af tegningsgrundlag for kommunens
bygninger, som over de kommende år danner baggrund for et
langt bedre detaljeringsoverblik over kommunens
kvadratmeterudnyttelse. AK bygninger er i gang med
implementering af nyt FM system, MdocFM
Der stilles i dag ikke de samme bæredygtighedskrav til eksterne
lejemål som til kommunens eget byggeri. Der skal udarbejdes
paradigme for krav til eksterne lejemål.
AK-print kan tilbyde print på forskellige typer genbrugspapir til
større oplag.
Overskudspapir fra AK-print går allerede til genanvendelse.
Strategi for genanvendelse af it-udstyr. Udtjent it-udstyr
afleveres centralt i hvert forvaltning, it-funktionen sikre at
udstyr genanvendes hos andre brugere eller afleveres af
certificeret genanvendelsesvirksomhed
Præge ski-indkøbsaftaler i en mere bæredygtig retning.
Varme fra datacentre kan evt. genanvendes på trods af at dette
næppe er økonomisk fordelagtigt (afgiftpålæggelse).
Generelt er alle pc’er strømoptimeret, går automatisk i standby
når de ikke anvendes.
Skype benyttelse og digitale møder sparer tid og rejser

Ligger p.t. stille

Tværgående ejendomsgruppe etableret – arbejder på styringsmodel

Proces er i gang og der sker løbende udvikling.
Brugen af manualen evalueres i 2017. Revideres i 2017-2018. I 20182019 afprøves reviderede manualer på udvalgte bygninger. Efter
evaluering af manualer skal de bruges på alle byggerier fra 2020
Er i implementeringsfasen.
Der etableres database for drift, energi, vedligeholdelse og udnyttelse

Går snart i gang

Aktiviteten sker løbende – særligt fokus på digitale møder

