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Status på Bæredygtighedsplan 2017-20

Forvaltning: Sundheds- og Kulturforvaltningen

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.
9.2

Handling

10.4

+ BUS, BRT linje mellem Aalborgs vestby og det nye
universitetshospital i Aalborg Øst.

Arbejdet pågår i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen

11.2

Alternative brændstoffer, fx biogas, brint og metanol og el:
6 gasbusser på linje 2 (400 ton CO2)
1 metanolbus på linje 2 (35 ton CO2)
1 brintbus på linje 13 (35 ton CO2)
11 elbusser på linje 14 (700 ton CO2)
17 BRT-busser (1100 ton CO2)
Udbygning af busnettet
Der er udarbejdet en strategiplan, der beskriver udvidelser og
ruteændringer på rutenettet i forhold til at opfylde Folketingets

Eftersom EU ansøgningen ”Horizon” blev ikke til noget er der
justeringer i forhold til forventede investeringer i den kollektive trafik
fremadrettet, fx udgår 11 elbusser på linje 14 (700 ton CO2)
Der pågår et arbejde med overgangen fra diesel til el frem mod 2030 på
samtlige by- og BRT – busser. Fremadrettet bør der ses på en samlet
plan for investeringer i den kollektive trafik.
Arbejdet pågår frem mod budget 2019

23.6

Gennemføres ikke
Afventer eller er udsat

Indsatsområde ”Udvikling af byerne”, ”Adgang til naturen”,
landdistriktspolitik 2014-2018 Fokus på:
Kvalitetsudvikling af byerne, forfaldne boliger, pladser og
samlingssteder, rekreative forbindelser, oprensning gadekær,
plantning af skov, udvikling af oplevelseszoner

Status

Kommentar
Der er i 2017 oprenset 5 gadekær, etableret en nyt samlingssted i
Torderup med bla. genetablering af et gadekær. Plantet skov ved
Halkær og Gandrup. Desuden er skiltningen ved cykelruter i Aalborg
Fjordland forbedret.

30.3

målsætning om at over halvdelen af væksten i trafikken skal ske
med kollektiv trafik.
Forbedring af forsamlingshuse energiforbrug samt bæredygtig
anvendelse og drift af både kommunalt ejede og privat
faciliteter, der modtager kommunalt tilskud (fritidsbygninger,
kulturinstitutioner m.fl.). Ved nybyggeri og ombygning
indtænkes multifunktionalitet af udearealer og bebyggelser.
(Landdistrikt, Fritids- og Kulturområdet)
Energiforbedringer som ventilationsanlæg, belysning m.m. samt
specifikt renovering af Nibe Svømmehal. (forventet indsats
vedr. budget 2018)

Kulturafdelingens pulje ”Rum & Rammer” uddeler midler til fysiske
udbedringer mv. I 2017 er der bl.a. ydet 250.000 til drifts- og
energiforberedende tiltag på Det Hem´lige Teater og 200.000 kr. til
samme formål til Platform4. Trekanten har i de senere år gennemgået
omfattende renoveringer mv. for flere millioner.
Forsamlingshuspuljen (AKA) har i efterårsrunden givet tilskud til
udskiftning af hårde hvidevarer, udskiftning af isolering, loft og
varmestyring samt belysning, udskiftning af varmeinstallation og
klimaskærmforbedring.
Forskønnelsespuljen har givet tilskud til udskiftning af tag på Komdrup
Forsamlingshus Desuden er der ved budget 2018 årligt bevilliget 1 mio.
kr. til forbedringer af forsamlingshuse fremadrettet.
På fritidsområdet reserveres der som minimum 1,2 mio. kr. i
prioriteringskataloget til energiforbedringer. Desuden løbende fokus
på energiforeninger i i forenings- og klubhus. Erfaringer viser at
foreninger herved får større råderum til nye aktiviteter og
investeringer.
AKA-bygninger havde i 2017 fokus energiforbedringer i Vadum. I
2018 er der bla. fokus på energiforbedringer i Nibe svømmehal.

30.4

40.4

Energieffektiviseringer –energieffektiviseringer i vores
bygningsmasse
Fokus på energiforbedringer på det indvendige vedligehold på
Hovedbiblioteket vedr. tag og vinduerne. Indledende
undersøgelser igangsat om mulighed for energiprojekt.

Gennemfører løbende energieffektivisering på fritidsområdet, se
tidligere punkt.
Der er i budget 2018 afsat en anlægsramme på 14 mio. kr. til
energieffektiviseringer i Aalborg Idrætspark, som finansieres ved
låneoptagelse. Der er tilført 1 mio. kr. ekstra årligt til puljen til større
vedligeholdelsesarbejder i Klubhuse og Haller.

Udskiftning af køretøjer

Vedr. hovedbiblioteket er der udarbejdet en rapport samt et økonomisk
grundlag for en eventuel renovering. Det videre forløb afklares via
budget 2019 (AK-arealer)
Pegeout Partner udskiftes til hybridbil

50.5

Affaldssortering, papir, metal, plastik og restaffald

56.7

Økologiandel
Pt. understøttes foreninger mv. som gerne vil have særligt fokus
på sund mad, økologi mv. Der stilles ikke krav.

AaK Bygninger har ansvaret for bygning og affaldssortering
Danmarksgade 17 – der er gennemført indledende drøftelser
”Omlægning til Økologi i Aalborg Kommune”. Der arbejdes på, at
andelen af økologiske fødevarer i kommunens storkøkkener, kantiner
og institutioner i 2020 skal udgøre minimum 60 %.
Arbejdet i SUN har i 2017 har primært haft fokus på at identificere
målgruppe og introducere dem til projektet. Afvikling af
introduktionsmøde til projektet i maj 2018.

