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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Præsentation af Økonomiafdelingen
2017-064244
Beslutning:
Til orientering.
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Punkt 3.

Orientering om regnskab 2017 på By- og Landskabsforvaltningens område
2018-020856
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering regnskab for 2017
på By- og Landskabsforvaltningens område.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I denne sag fremsendes det samlede årsregnskab 2017 for By- og Landskabsforvaltningen til By- og
Landskabsudvalgets orientering.
Regnskabsresultatet på drift og anlæg er nærmere beskrevet i regnskabsdokumentet, der er vedlagt som
bilag. I bilaget redegøres - på sektorniveau - kortfattet for regnskabsresultatet, de væsentligste ændringer af
de økonomiske rammer samt mål og resultater for 2017.
Samlet viser regnskabet for 2017 følgende;




Mindre forbrug på driften på 12,6 mio. kr.
Mindre forbrug på 50 mio. kr. på den samlede anlægsramme på 286,6 mio. kr. i det korrigerede
budget.
Mindre indtægter på anlæg på 11,3 mio. kr.

Driftsresultat
De væsentligste økonomiske resultater kan sammenfattes i følgende tabel:
Sektor (i mio. kr.), netto

Oprindeligt
budget 2017

AK-Arealer
Byfornyelse og boligbyggeri
Parker, fritid og kirkegårde
Veje
Parkeringskontrol Nord
Entreprenør
Myndighed og Administration
Drift i alt (serviceudgifter)

Korrigeret
budget 2017

-3,3
25,0
127,6
78,0
-0,9
-0,5
105,1
331,0

Regnskab
2017

-3,3
27,5
129,4
82,1
-1,4
-0,2
106,8
340,9

Afvigelse
-=
Mindreforbrug
+ = Merforbrug

-3,5
21,7
129,1
77,9
-3,2
-0,4
106,7
328,3

-0,2
-5,8
-0,3
-4,2
-1,8
-0,2
-0,1
-12,6

Der er i 2017 givet tillægsbevillinger på 10,0 mio. kr. (netto) på driften.
Anlægsresultat
Det samlede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel:
Sektor (i mio. kr.)

Udgifter

Indtægter

Netto

Korrigere
t budget
2017

Regnska
b 2017

Afvigelse

Korrigere
t budget
2017

Regnska
b 2017

Afvigelse

59,5

20,8

-38,7

-128,3

-94,3

34,0

-4,7

212,6

-11,9

-56,1

-78,8

-22,7

-34,6

2,6

2,7

0,1

0,0

0,0

0

0,1

286,6

236,1

-50,5

-184,4

-173,1

11,3

-39,2

AK-Arealer
Veje
Myndighed og Administration
Anlæg i alt, By- og
Landskabsforvaltningen

224,5

Afvigelse
-=
Mindreforbrug/me
rindtægt
+ = Merforbrug/
mindreindtægt

Der er i 2017 givet tillægsbevillinger på 103,2 mio. kr. i merudgifter og 68,8 mio. kr. i merindtægter til
anlægsbudgettet. Tillægsbevillingerne er primært knyttet til fremrykning af anlægsbudget fra 2018 til 2017
(vedr. Egnsplanvej) og bevilling vedr. Stigsborg Havnefront.
Der vedlægges bilag, der efter By- og Landskabsudvalgets møde den 5. april 2018 videresendes – med
eventuelle ændringer - til det endelige regnskab til Magistratens og byrådets behandling.
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Bilag:
Bilag 1. Regnskabsdokument 2017
Bilag 2. Øvrige regnskabsbilag 2017
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Punkt 4.

Godkendelse af endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. Regnskab 2017
2018-004005
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til
reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter:
”Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt
anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det
pågældende anlægsarbejde er afsluttet”.
Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige.
For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også
er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et
særskilt dagsordenspunkt.
I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen (K).
(M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
M

U
I

0
-1

4.366
-3.293

-4.366
3.292

O
O

01.12
01.12

12.17
12.17

Projekt 2v0056, Midlertidig sekretariat for BRT løsning

U
I

4.000
0

3.128
-1.113

872
1.113

O
O

01.16
01.16

12.17
12.17

Projekt 2v2717, Opfølgning på
trafiksikkerhedsplanen

U
I

-1.275
5.495

5.013
-556

-6.288
6.051

O
O

01.17
01.17

12.17
12.17

U

15.500

15.592

-92

O

01.14

12.17

Påbegyndt

Afsluttet

By- og Landskabsforvaltningen
Sektor: Veje
00.28.20 Grønne områder og naturpladser
Projekt 2v2185, Vadum Banesti

02.28.22 Vejanlæg

Sektor: Myndighed og administration
06.45.56 Byggesagsbehandling
Projekt 2m0001, Digitalisering af
byggesagsarkivet

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
By- og Landskabsforvaltningen
Sektor Veje
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00.28.20 Grønne områder og naturpladser
Projekt 2v2185, Vadum Banesti
Formålet med projektet har været at anlægge rekreativ cykel- og vandrerute på et tidligere baneareal fra
Nørresundby til kommunegrænsen mellem Vadum og Aabybro. Der er i projektet anlagt ca. 10 km sti og
udført 2 krydsninger med broer over Lindholm Å. Ca. halvdelen af strækningen følger den tidligere
jernbanelinje. Langs stien er der anlagt flere opholdspladser - herunder en primitiv lejrplads med shelters,
bålhytte og multtoilet. Merforbruget finansieres inden for rammen i forbindelse med overførselssagen.
Anlægssummen (udgift) var 0,000 mio. kr. og forbruget blev 4,366 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var -0,001 mio. kr. og forbruget blev -3,293 mio. kr.

02.28.22 Vejanlæg
Projekt 2v0056, Midlertidig sekretariat for BRT løsning
Der har været afholdt udgifter til skitseprojektopdatering, planlægning m.v. i forbindelse med BRT løsning og
senere +BUS i Aalborg.
Anlægssummen (udgift) var 4,000 mio. kr. og forbruget blev 3,127 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var -0,000 mio. kr. og forbruget blev -1,113 mio. kr.
Projekt 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2018.
Den sidste del af Vejdirektoratets tilskud forventes først modtaget i 2018.
Der har i 2017 været udgifter for 5,013 mio. kr. og indtægter for -0,556 mio. kr.

Sektor Myndighed og administration
06.45.56 Byggesagsbehandling
Projekt nr. 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet
For at skabe et kvalitetsløft af data i fagsystemer i By og Landskabsforvaltningen, blev det besluttet at
foretaget en skanning af byggesagsarkivet, hvor der blev opfanget yderligere data til videre formidling internt
i kommunen. Indskanning af byggesagsarkivet, behandling af data samt sammenkøring med kortdatasæt
har skabt en offentlig platform med byggesagsdata som udstilles på en ensartet måde, således de er enkle
for borgeren at anvende. Internt i kommunen har værktøjet skabt et let tilgængeligt opslagsværk for
sagsbehandleren, der samler dataene således de fremstår valide og er nemme at tilgå.
Anlægssummen (udgift) var 15,500 mio. kr. og forbruget blev 15,592 mio. kr.
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Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - Tillægsbevilling, drift
2018-004006
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på 220.000 kr. i merudgift (Budget 2018),
at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. i merudgift (Budget
2018),
at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 310.000 kr. i merudgift (Budget
2018)
at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 6.416.000 kr. i merudgift (Budget 2018),
at der til sektor Parkeringskontrol Nord gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. i merudgift (Budget 2018),
at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på 195.000 kr. i merudgift (Budget 2018),
at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. i mindreudgift
(Budget 2018)
at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling
på 20.754.000 kr. i merudgift (Budget 2018).
Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2018 med
10.641.000 kr.
Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og mellem drift og anlæg.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift
Overførsel 2017

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Sektor AK Arealer i alt – til overførsel regnskab 2017

220

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor AK Arealer i alt - til drift 2018

220

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2017

220

I alt
+= mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

220

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2017
Nettodriftsudgifter

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2017

5.819

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

-1.819

III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:

-2.000

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2018

2.000

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2017

2.000

I alt
+= mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

2.000

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2017
Nettodriftsudgifter

Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2017

310

I. Søges overført til andre sektorer:
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Overførsel 2017

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2018

310

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2017

310

I alt
+= mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

310

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2017
Nettodriftsudgifter

Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2017

4.191

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

2.225

III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Veje i alt - til drift 2018

6.416

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2017

6.416

I alt
+= mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

6.416

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2017
Nettodriftsudgifter

Sektor Parkeringskontrol Nord i alt – til overførsel regnskab 2017

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:

1.794
1.594

IV. Overføres ikke:
Sektor Parkeringskontrol Nord i alt - til drift 2018

200

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
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Overførsel 2017

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Samme formål som i 2017

200

I alt
+= mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

200

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2017
Nettodriftsudgifter

Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2017

195

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Entreprenør i alt - til drift 2018

195

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2017

195

I alt
+= mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

195
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Overførsler fra 2017 til 2018 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2017
Nettodriftsudgifter

Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2017

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

112

1.188

III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2018

1.300

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2017

1.300

I alt
+= mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

1.300
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Punkt 6.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - Tillægsbevilling,
anlæg
2018-004006
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 36.821.000 kr. i merudgift og 52.005.000 kr. i merindtægt (Budget
2018),
at der til sektor Veje (anlæg) overføres 36.010.000 kr. i merudgift og 20.254.000 kr. i mindreindtægt (Budget
2018).
I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 72.831.000 kr. i merudgifter og 31.751.000 kr. i
merindtægter, netto 41.080.000 kr. (netto merforbrug i 2018).
Med forslag til overførselssag overføres fra drift til anlæg (2,0 mio. kr.), mellem sektorer, mellem projekter og
mellem udgifter og indtægter.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

38.681

-34.050

Byudvikling Strategi
2b2733 Rammebeløb byudv.omr. (Stigsborgkvarteret)..........................................

26.600

-68.185

Mobilitet Strategi
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds ........................................................................

1.921

Sektor AK Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2017

Beløb fremkommer ved:

AK Arealer Strategi
2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål ..........................................................
2b0004 Salg af grunde m.v. ubestemte formål ......................................................

-31
3.296

2b0022 Danagården/Fenris Allé...............................................................................
2b0023 Majvej i Klarup ............................................................................................

522
428

2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej ...........................................................................
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning ...................................

265
82

2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret ................................................................
2b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr.’s pulje oplandsbyer .................

212

50.734
-10.000

-4.000

2b0030 Grundsalg til Madservice ............................................................................
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter ................................................................

-3.300
-3.000

2b0033 Salg af grund Jyllandsgade ........................................................................
2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program ...................................................................

-260

2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer ...............................................
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal ................................................................................

566
299

2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder ............................
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken.................................................................

-294
482

2b2710 Langholt, Kidholm ......................................................................................
2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) ...............................................................

315
-498

-3.121
3.037

2b2767 Godthåb, Sportsvænget .............................................................................
2b2820 Hals Nord v/Søhesten ................................................................................

1.654
-25

4.236
-888

2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet ..........................................................................
2b2827 Ferskenvej, Hasseris ..................................................................................

404
2.950

1.650
16.882

2b2910 Maratonvej, Svenstrup ...............................................................................
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) .............................................................

-204
-3

205

-1.860

-17.955

Overføres til anden sektor
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Møde den 05.04.2018
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-18.300

Side 16
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

I alt

Udgifter

Indtægter

36.821

-52.005

26.600

-68.185

Beløbet anvendes til:
Byudvikling Strategi
2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) ............................................

Mobilitet Strategi
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds .........................................................................

1.921

AK Arealer Strategi
2b0004 Salg af grunde m.v. ubestemte formål .......................................................
2b0022 Danagården/Fenris Allé..............................................................................

1.996
522

2b0023 Majvej i Klarup ............................................................................................
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej ...........................................................................

428
265

2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning ...................................
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret ................................................................

82
412

2b0030 Grundsalg til Madservice ............................................................................
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter ................................................................

5.734
-10.000

13.000
-3.300
-3.000

2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program ...................................................................
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal ................................................................................

-260
299

2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder ............................
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken .................................................................

-294
482

2b2710 Langholt, Kidholm ......................................................................................
2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) ...............................................................

315
-498

-3.121
3.037

2b2767 Godthåb, Sportsvænget .............................................................................
2b2820 Hals Nord v/Søhesten ................................................................................

1.654
-25

3.136
-888

2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet ..........................................................................
2b2827 Ferskenvej, Hasseris ..................................................................................

404
2.522

11.582

2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) .............................................................

-3

Sektor AK Arealer i alt - til anlæg 2018 ...............................................................

36.821
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2017

Udgifter

Indtægter

11.934

22.700

Beløb fremkommer ved:
Midtby Strategi
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus .......................................................
2v0020 Byrumsudvikling .........................................................................................
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads ...............................................
2v0036 Nørregade som gågade..............................................................................
2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape ...............................................
2v0068 Legepladser i centrum ................................................................................
2v3881 Midtbyplan i øvrigt ......................................................................................

5.815
172
-6.384
1.342
48
1.000
63

Byudvikling Strategi
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst.............................................................................
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale ...........................................
2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital .........................................................
2v0022 Universitetsområde, forundersøgelse Campus Øst ....................................
2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling.........................................................................
2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark ..................................................................
2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg ................................
2v2879 Havnefront, etape II ....................................................................................

7.744
5.932
-66
-209
81
-8.148
-18
-5.375

2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner ................................................................

2.837

4.122

-6.607
7

2.500

Mobilitet Strategi
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej ......................................................

1.091

2v0033 Aalborg som cykelby ..................................................................................
2v0035 Udbygningsaftaler ......................................................................................

669
1.924

253

2v0056 Midlertidigt sekretariat for BRT løsning.......................................................
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor .......................................................

872
4.037

1.113

2v0058 Trafikken i Aalborg 2040.............................................................................
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015...................................................

161
-3.304

2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn ....................................
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter .........................

10.170
1.775

2v0063 Udvidelse af parkering Ågade Torv ............................................................
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital ........

-47
961

2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby ............................................................
2v0108 Saxogade Forbindelsen..............................................................................

2.140
-45

-914

2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen ........................................................
2v2718 Cykelhandlingsplan ....................................................................................

-6.288
3.296

6.051

2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)...................................................
2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 ..............................................................

737
15.447

2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden ..............................................................
2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade ................................................................

-3.297
-1.029

By- og Landskabsudvalget
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter ....................................................................

-7.269

5.042

2v0029 Hegning i Lille Vildmose .............................................................................
2v0041 Analyse – Limfjorden som naturpark ..........................................................

1.647
310

-846

2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder ...........................................
2v2132 Lille Vildmose, LIFE ....................................................................................

817
-17.273

11.584

2v2185 Vadum Banesti ...........................................................................................
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse ................................................

-4.366
2.583

3.292
2.057

Åben land Strategi

Drift Strategi
2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien .............................................................
2v0054 Veje og fortove i landdistrikter ....................................................................

3
403

2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder
2v0072 Nyt molehoved Hals Havn ..........................................................................

-10
583

2v0082 Renovering af affaldskurve .........................................................................
2v0083 Vedligeholdelse veje ..................................................................................

-9
38

2v0084 Cykelstriber ved Friis ..................................................................................
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg ..............................................................

297
-15

2v2908 Uddybning af Honnørkajen .........................................................................

91

Overføres fra anden sektor
Overføres fra drift:

22.076
2.000

-2.446

I alt

36.010

20.254

Beløbet anvendes til:
Midtby Strategi
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus .......................................................

5.815

2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads ...............................................
2v0036 Nørregade som gågade..............................................................................

1.900
1.342

2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape ...............................................
2v0074 Algade (Budolfi Plads) ...............................................................................

48
4.000

2v0075 Byhaven Øst for Budolfi (Budolfi Plads) .....................................................

1.000

4.122

Byudvikling Strategi
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst.............................................................................

7.744

-6.607

2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale ...........................................
2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital .........................................................

4.532
-66

7

2v0022 Universitetsområde, forundersøgelse Campus Øst ....................................
2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling.........................................................................

-209
81

By- og Landskabsudvalget

Møde den 05.04.2018
kl. 08.30

Side 19
5 afaf767

By- og Landskabsudvalget

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg ................................
2v2879 Havnefront, etape II ....................................................................................

-818
-5.375

2.500

2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner ................................................................

2.837

Mobilitet Strategi
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej ......................................................

1.091

2v0033 Aalborg som cykelby ..................................................................................
2v0035 Udbygningsaftaler ......................................................................................

669
1.924

2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor .......................................................
2v0058 Trafikken i Aalborg 2040.............................................................................

4.037
161

2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015...................................................
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn ....................................

-3.304
10.170

2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter .........................
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital ........

1.775
961

260

2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby ............................................................
2v0106 + BUS .........................................................................................................

2.140
872

-914
1.113

2v0108 Saxogade Forbindelsen..............................................................................
2v2673 Projektering ................................................................................................

-45
2.000

2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen ........................................................
2v2718 Cykelhandlingsplan ....................................................................................

-6.288
1.796

2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)...................................................
2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 ..............................................................

737
15.447

2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden ..............................................................

253

-5.144

6.051

-70

Åben land Strategi
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter ....................................................................

-7.269

5.042

2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder ...........................................
2v2132 Lille Vildmose, LIFE ....................................................................................

317
-17.273

11.584

2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse ................................................

2.583

2.057

Drift Strategi
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder

-10

2v0072 Nyt molehoved Hals Havn ..........................................................................
2v0082 Renovering af affaldskurve .........................................................................

583
-9

2v0083 Vedligeholdelse veje ..................................................................................
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg ..............................................................

38
-15

2v2908 Uddybning af Honnørkajen .........................................................................

91

Sektor Veje i alt - til anlæg 2018...........................................................................

36.010
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Beløb i 1.000 kr.

Overførsel
(Brutto)

Sektor Myndighed- og Administration til overførsel i alt – anlæg regnskab
2017

Udgifter

Indtægter

-92

0

Beløb fremkommer ved:
Drift Strategi
2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet .............................................................
Overføres til anden sektor

-92
92

I alt

0

0

0

0

Beløbet anvendes til:

Sektor Myndighed og administration i alt - til anlæg 2018 ................................
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Punkt 7.

Orientering om Budgettema I - Anlægsbudgettet
2018-015363
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering sag om
anlægsbudgettet for budget 2019-22.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Sagen er en del af By- og Landskabsudvalgets budgetdrøftelser.
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Punkt 8.

Godkendendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred
Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
2017-041843
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.057.
forslag til Lokalplan 4-4-117.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at ny vej inden for
lokalplanområdet navngives James Tobins Allé.

Beslutning:
Indstillingens 1. "at" anbefales.
Indstillingens 2. "at" godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 4-4-117
Kommuneplantillæg 4.057
Oversigtskort

Formål, baggrund og fakta
Planerne er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra projektudvikler og ejer af ejendommen,
der ønsker at udvikle området til et attraktivt boligområde. Der er udarbejdet en dispositionsplan der bygger
på den overordnede vision om at skabe et attraktivt kvarter med en høj naturværdi, en velfungerende
infrastruktur, et godt bomiljø for mennesker med fokus på fællesskab og tryghed, samt et aktivt og
involverende boligområde.
Fakta – planerne giver mulighed for:
Et grønt boligområde med fokus på fællesskaber og naboskab.
Rækkehus opføres i 2 etager og etageboliger punktvis i 3-4 etager, dog ét sted i 5 etager mod Alfred Nobels
Vej.
Bygherre ønsker mulighed for opførelse af institution, herunder et privat plejehjem evt. i sammenhæng med
seniorboliger. Formålet er at skabe et blandet boligområde, hvor et privat plejehjem også kan fungere som
samlingspunkt for beboere i nærområdet.
300 boliger plus privat plejehjem (fordelt på hhv. ca. 200 rækkehuse og ca. 100 etageboliger), eller 335
boliger uden privat plejehjem (fordelt på hhv. ca. 200 rækkehuse og ca. 135 etageboliger).
Kommuneplantillæggets indhold
Med kommuneplantillæg 4.057 udvides rammeområde 4.4.B1 mod øst, således at en del af rammeområde
4.4.R3 ændres til boligformål. Samtidigt udvides rammeområde 4.4.R3 mod øst, således at en del af
rammeområde 4.4.B2 ændres til rekreative formål.
I plangrundlaget for nærværende planforslag er der blevet lagt vægt på at tilføre byområdet nye
frirumskvaliteter gennem et åbent og frit tilgængeligt netværk af grønne rum og friarealer. Der er arbejdet
med en nyfortolkning af landskabskiler, hvor der har været lagt vægt på integrationen af natur, biodiversitet,
landskab, opholdskvaliteter, mødesteder og arkitektur. Områdets disponering og struktur er bygget op med
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målet om at udvikle sociale fællesskaber der skaber tryghed og gode rammer for naboskab internt og i
samspil med naboområder.
Derudover ændres det maksimale tilladte etageantal fra 3 til punktvis 4-5 etager. Den maksimale
bygningshøjde øges fra 11 meter til 20 meter. Bebyggelsesprocenten for området ændres fra 40 til 45.
Lokalplanens indhold
Lokalplanens formål er at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligformål og sikre mulighed for
opførelse af rækkehuse og etageboliger. Desuden har lokalplanen til formål at give mulighed for opførelse af
institutioner, f.eks. plejehjem, ældreboliger, børnehave o.lign.
Med planlægningen af det nye boligområde, er der særligt fokus på at skabe et grønt boligkvarter, hvor de
omkringliggende grønne forbindelser flettes sammen med bebyggelsesstrukturen. Bebyggelserne placeres i
mindre klynger, der skaber små og nære relationer.
Bebyggelsesklynger orienteres omkring fælles grønne opholdsarealer, hvorved klyngefællesskabet styrkes.
Yderligere orienteres bebyggelsen langs med vejene, hvorved vejfællesskabet styrkes. Ved indretning af 3
større samlingssteder fordelt i området, dyrkes kvartersfællesskabet der også inviterer tilstødende
byområder.
Lokalplanområdet udlægges til ca. 300 boliger plus privat plejehjem, eller 335 boliger uden privat plejehjem.
Med privat plejehjem er boligerne fordelt på hhv. ca. 200 rækkehuse og ca. 100 etageboliger ekskl.
plejehjemsboliger. Uden privat plejehjem er boligerne fordelt på hhv. ca. 200 rækkehuse og ca. 135
etageboliger. Formålet med denne fordeling er, at der skabes rammer for en mangfoldig
beboersammensætning og et blandet bykvarter. Rækkehuse skal opføres i 2 etager og etageboliger opføres
punktvis i op til 3-4 etager, dog punktvis op til 5 etager mod Alfred Nobels Vej.
Vejadgang til området skal ske fra Alfred Nobels Vej via en ny boligvej og via en forlængelse af James
Tobins Alle.
By- og Landskabsforvaltningen har i løbet af planudarbejdelsen modtaget en række borgerhenvendelser
med ønsker, bemærkninger og spørgsmål til den igangværende planlægning. I forlængelse heraf blev der
afholdt et beboermøde med 20 deltagere. Bemærkninger omhandlede bl.a. reduktion af det rekreative
rammeområde, høj bebyggelse for tæt på netop etablerede parcelhuse og terrænforskelle øger risiko for
indbliksgener og skygger, samt placering af et plejehjem i et boligområde. I forlængelse af mødet blev
højden af plejehjemmets nordlige fløj ændret fra 4 til 3 etager og punkthuset mod syd-øst blev ændret til
rækkehuse. Der er desuden blevet udarbejdet skyggestudier.
Navngivning af ny vej
Vejforlængelsen navngives James Tobins Alle. Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil
blive godkendt.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.057 for området ved Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle
Udkast til Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle, Universitetsområdet
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Punkt 9.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.045 og Lokalplan 1-1-130 Butikker, boliger
m.m., Algade 16-16A, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
2016-074660
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 1.045 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 1-1-130 endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på møde 24. august 2017 (punkt 11)
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 23. november 2017 (punkt 5)
Magistratens møde 4. december 2017 (punkt 6)
Byrådets møde 11. december 2017 (punkt 14).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 15. december 2017 til og med 9. februar 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-130
Kommuneplantillæg 1.045
Oversigtskort
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Formål, baggrund og fakta
Formålet med planerne er at give mulighed for en højere bygning på den nordlige side af Algade.
Lokalplanen skal samtidig gøre det muligt at indrette boliger fra 1. sal og op. Endvidere skal
publikumsorienterede funktioner i stueetagen i Algade 16-16A medvirke til at sikre et godt samspil med
pladsdannelsen ved Salling og med den øvrige bebyggelse i gågaden.
Udstykningssagen er approberet d. 12. februar 2018, og på baggrund heraf er lokalplanområdets
afgrænsning m.m. på Bilag 1 og 2 tilpasset til de fastlagte skel
Fakta – planerne giver mulighed for:
Mulighed for at etablere flere boliger i Algade.
Lokalplanen omfatter kun Algade 16-16A
2
Mulighed for i alt 1550 m bebyggelse inden for lokalplanområdet.
Algade 16 A kan bebygges i 3 etager plus tagterrasse men Algade 16 kan bebygges i 4 etager plus
tagterrasse.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere boliger fra 1. sal og op, mens stueetagen kun må anvendes til
publikumsorienterede funktioner.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 1.045 er udarbejdet med henblik på at hæve de maksimale bebyggelsesprocenter fra
hhv. 250 og 280 til samlet 292 for ejendommene Algade 10-16A. Ændringen begrundes med et ønske om at
give mulighed for yderligere fortætning i midtbyen samt muliggøre flere boliger.
I forbindelse med ændringerne er kommuneplanramme 1.1.C3 Nytorv, Algade m.fl. ajourført mht.
anvendelser, byggemuligheder, byrum og trafik i området.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen er udarbejdet ud fra et bygherreønske om at forhøje bebyggelsen i Algade 16-16A og samtidig
give mulighed for at indrette boliger fra 1. sal og op.
Bebyggelsens placering og udformning skal sikre, at denne bidrager til en attraktiv pladsdannelse ved
stormagasinet Salling. Den vestlige del af området ud mod pladsen må bebygges i op til 3 etager plus
tagterrasse, mens der i den resterende del af området må opføres bebyggelse i maks. 4 etager plus
tagterrasse.
For at skabe sammenhæng med den øvrige bebyggelse omkring torvet vest for lokalplanområdet stilles der
krav om, at facader på bebyggelsen i den vestlige del af området skal fremstå med lette facadematerialer
såsom eternitbeklædning, pulverlakeret stål, zink, kobber eller lign.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Algade, som er gågade. Med hensyn til bilkørsel til området er
der kun adgang for varekørsel og kun på nærmere fastsatte tidspunkter.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1-1-106, Salling Stormagasin og middelalderkvarteret, Aalborg
Midtby. Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse ophæves lokalplan 1-1-106 for det
område, der er omfattet af lokalplan 1-1-130.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 1.045 for et område i Algade
Forslag til lokalplan 1-1-130, Butikker , boliger m.m., Algade 16-16A, Aalborg Midtby
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Punkt 10.

Godkendelse af startredegørelse. Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej,
Vestbyen
2018-001177
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at lokalplanen
udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i startredegørelsen.
Beslutning:
Godkendt.
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Link til digitale planer
Startredegørelse for Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen
Sagsbeskrivelse
Klostermarksskolen ønsker at udvide deres bygningsmasse og samle deres arealer i en lokalplan.
Bebyggelsesprocenten for det ønskede projekt ligger på 95.
Oversigtskort

Formål
Formålet med lokalplanen er at skabe tidssvarende rammer for Klostermarksskolens elever og personale.
Projektet består dels af at opføre en tilbygning, med maks. 4 etager mod skolegården og maks. 3 etager
mod Annebergvej, og dels en udvidelse af eksisterende bygningsmasse i skolegården, maks. 2 etager.
Trafik
Der skal arbejdes på at sikre gode af- og pålæsningsområder/"Kiss and goodbye"-områder af elever omkring
Klostermarksskolen syd for Annebergvej og Saxogade. I dag er det svært at sikre de bløde trafikanter mod
farlige situationer med eksisterende biltrafik på Annebergvej og Saxogade.
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Med udsigt til en forøgelse af trafikken på Annebergvej og Saxogade mod Sygehus Nord-området skal det
vurderes, om der skal udlægges plads til en cykelsti, som vil medføre at byggefeltet for tilbygningen skal
rykkes længere ind på grunden.
Endvidere er det sandsynligt, at Dronning Christines Vej vil blive lukket mod Annebergvej og Saxogade i
forbindelse med en ny vejadgang til Sygehus Nord-grunden via Saxogade. Der afventes en afklaring af de
trafikale forhold for området, og der skal i lokalplanen redegøres for fremtidig vejadgang til skolen.
Parkering
Klostermarksskolen råder i dag over ca. 7 parkeringspladser, som er fordelt på egen grund og ved leje af
pladser i området. Det er ikke muligt at etablere nok antal parkeringspladser på egen grund i forhold til de
nye faciliteter. I lokalplanprocessen skal det undersøges, hvor meget parkering der kan sikres på egen
grund. Der kan søges dispensation imod der indbetales til Aalborg Kommunes Parkeringsfond.
Alternativt kan der indgås en aftale om etablering af parkeringspladser på et nærliggende areal, forudsat det
tinglyses at disse p-pladser er etableret i tilknytning til det nye byggeri og ikke må nedlægges.
Nabo
Der pågår en dialog med ejerne af Dronning Christines Vej 4 omkring lokalplanprocessen.
Villaen ligger på en bakke i forhold til Klostermarksskolens skolegård. Ejerne er bekymret for at deres
bygning vil tage skade ved udgravningen af tilbygningen mod Annebergvej. Jordbunden i området er muld,
som ikke er velegnet at bygge på, og der kan opstå sætningsskader på villaen ved udgravningen til
kælderen. Der skal i det videre forløb undersøges, hvordan det er muligt at sikre villaen og områdets øvrige
bygninger.
Øvrig
Hertil er der særligt fokus på bygningernes arkitektur og indpasning i området samt udbygning af den grønne
karakter.
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Bilag:
Startredegørelse for Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen
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Punkt 11.

Godkendelse af startredegørelse. Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret
2017-052775
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at Lokalplan 1-4-111
udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i Startredegørelsen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Startredegørelse
Oversigtskort

Formål
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etageboliger og kontorerhverv på grunden.
Grundejer ønsker at opføre ny bebyggelse bestående af 24 lejligheder samt etablering af 84
parkeringspladser til henholdsvis beboerne og som offentligt tilgængelige parkeringspladser. Den nye
bebyggelse er ca. 2.500 etagemeter og ønsket udformet som en bebyggelse med 3 etager mod nord og 6
etager mod syd langs Karolinelundsvej. Vejadgangen sker både fra Karolinelundsvej og Østerbro med
parkering placeret i stueetagen og kælderen.
Trafikstøj og forurening
Der er trafikstøj fra Karolinelundsvej, og selve grunden er forurenet fra et tidligere renseri. Det skal i
lokalprocessen undersøges, hvordan ny bebyggelse bliver påvirket af støj fra både Karolinelundsvej, og der
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skal foretage en undersøgelse af forurening i jorden for at sikre, at bebyggelsen overholder gældende krav til
beboelse.
Risiko- og produktionsvirksomhed
Nabovirksomheden Tulip Food Company er en risiko- og produktionsvirksomhed, hvilket giver en række
problematikker, når der planlægges for nye aktiviteter tæt på virksomheden.
Der skal foretages en vurdering af støj fra produktionsvirksomheden Tulip. Den skal sikre at
produktionsvirksomheden ikke påføres yderligere omkostninger eller restriktioner, som følge af den nye
bebyggelse, og at grænseværdierne kan overholdes ved den nye bebyggelse. Der er foretaget en vurdering
af støj ved nabobebyggelsen, som viste, at de lige kan overholde grænseværdierne for blandet bolig og
erhverv.
I forhold til Tulip, som risikovirksomhed, må der inden for sikkerhedsafstanden ikke planlægges for boliger,
opholdsarealer eller parkeringspladser. Derudover er der foretaget en række beregninger af den
samfundsmæssige risiko omkring Tulip i forbindelse med, at flere grundejere har ønsket at ændre
anvendelse. Ud fra beregningerne kan det accepteres, at der etableres et byggeprojekt på denne grund med
21 boliger og 34 parkeringspladser, 75 beboere på nyt ældrecenter ved Markusgården, samt
aktivitetsområde ved Øster Havn. Vurderingen af beregningerne viser, at der er et meget snævert råderum
tilbage i området for at planlægge til yderligere anvendelser.
Bebyggelse
Grundejers forslag til bebyggelse anbefales i et omfang af 2500 etagemeter. Det anbefales derimod ikke at
arbejde med grundejers forslag til udformningen af bebyggelsen. Her anbefales det at arbejde med en
forlængelse af karrestrukturen, som en stokbebyggelse på maks. 5 etager med tilbagetrukket tagetage og
kun med parkering i kælder. Bebyggelsens materialer skal afspejle sig i nabobebyggelsen på Østerbro og
have enkelte fremspring i facaden langs Karolinelundsvej.
Trafik
Vejadgangen til området ligger tæt på et signalreguleret kryds med meget trafik fra både Østerbro,
Karolinelundsvej og Nyhavnsgade. Afviklingen af trafik fra området er derfor problematisk. Derudover vil
etablering af en offentlig tilgængelig parkeringsplads og dermed mere aktivitet på området, være med til at
øge risikoen for fare, hvis der sker et uheld på Tulip. Derfor kan det ikke anbefales at planlægge for
etablering af flere parkeringspladser ud over til grundens egne funktioner.
Eksisterende planforhold
Nuværende lokalplan giver mulighed for at der kan etableres hotel, butikker og kontorvirksomhed, men ikke
boliger. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i lokalplanen må ikke overstige 70%, hvilket svarer
til ca. 1670 etagemeter.
Området kan ifølge kommuneplanen bruges til blandede bymæssige formål, men for at undgå utilsigtet
dannelse af et nyt bydelscenter eller lokalcenter bør enkeltstående butikker som udgangspunkt placeres min.
500 meter fra andre butikker.
Ny bebyggelse kan opføres som erstatningsbyggeri, tilpasset nabobygningen og omgivelsernes
gesimshøjde, med indgang fra gaden eller i port. Opholdsarealer skal svare til min. 30 % af etagearealet og
prioriteres forud for parkeringspladser.
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Bilag:
Startredegørelse, Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret
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Punkt 12.

Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med ny børnehave på Blåkildevej Himmerland Boligforening afd. 67
2018-014265
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der gives kommunegaranti for 30-årigt
kontantlån på 5.223.600 kr. til finansiering af den nye børnehave på Blåkildevej.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 67.
Baggrund
Himmerland Boligforenings afdeling på Blåkildevej samt afdelinger på Ravnkildevej og Fyrkildevej er en del
af en større byplan fra 1960’erne, som lå til grund for udbygningen af det østlige Aalborg. Området, i daglig
tale ”Kildeparken”, er beliggende mellem Smedegårdsvej og Humlebakken.
Helhedsplanen ”Kildeparken 2020” indeholder tiltag og initiativer til videreudvikling af den eksisterende
indsats i Aalborg Øst. Helheldsplanen er, siden den blev godkendt af Aalborg Kommune og
Landbyggefonden, blevet gennemført i etaper. Den aktuelle etape omhandler den fysiske renovering og
forandring af de ældre boligblokke, hvor børnehaven på Blåkildevej havde til huse. Som resultalt af denne
udviklings- og forstærkningsproces for området, skulle der findes andre lokaler der kunne huse børnehaven.
For at få en mere økonomisk rentabel børnehave, samt sikre pasningsgarantien i det nye renoverede
område, tilbød Himmerland Boligforening Aalborg Kommune at bygge en ny og mere tidssvarende
børnehave på Blåkildevej efter reglerne i lov om leje af erhvervslokaler jf. almenboliglovens §161, stk. 3.
Projekt
Den nye børnehave er normeret til 60 børn i alderen 3-5 år mod 30 børn i den gamle på Blåkildevej.
Institutionens etageareal udgør 505 m2 mens hele grundarealet er på 3.463 m2.
I henhold til §162 i lov om almene boliger, kan kommunen yde garanti for lån til tilvejebringelse af lokaler til
brug for sociale tilbud.
Parterne har til sagen oplyst,
at institutionen er en selvstændig afdeling,
at garantien er beregnet efter §127 i almenboligloven,
at der foreligger en lejekontrakt mellem Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening, der er uopsigelig i
lånets løbetid,
at lejen dækker de til enhver tid værende totale omkostninger til både kapitaludgifter og løbende
driftsudgifter.
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Bilag:
Bilag indstillinger
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Punkt 13.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Produktionsvirksomheder, herunder Gasværksvej og Gartnervej.
Ansøgninger om eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermi i Aalborg.
+BUS.
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Punkt 14.

Orientering om Større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2018
2017-052978
By- og Landskabsforvaltning fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering sag om større
koordinerede lednings- og vejarbejder i 2018.
Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møde den 9. marts 2018, pkt. 23. Sagen genoptages.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Med baggrund i Rammeaftalen for Samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen har Styregruppen for koordinering af større lednings- og vejarbejder godkendt projekter for
2018. Projekterne er omtalt i vedlagte bilag.
Notat om større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2018 er fremsendt til Miljø- og Energiudvalgets
orientering på mødet den 07-03-2018.
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Bilag:
Notat om større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2018
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Punkt 15.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Parkeringslicens.
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Punkt 16.

Godkendelse af Tryg Aalborg Version 2
2018-021871
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg
kommune” Version 2 https://tryg.aalborg.dk
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Enslydende indstilling sendes til høring i Udsatterådet, Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, og
behandling i FL i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, FL i Sundheds - og Kulturforvaltningen, FL i
Skoleforvaltningen, FL i Ældre- og Handicapforvaltningen og Direktionen i By- og Landskabsforvaltningen,
Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, By- og
Landskabsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget, relevante fora i Region Nordjylland med henblik på fælles
fremsendelse til behandling i Magistrat, Politiledelse og Byråd.
Baggrund
I foråret 2017 blev det besluttet af de enkelte forvaltninger, Magistrat, Politiledelse og Byråd (27. marts 2017)
at arbejde på at videreføre og udvikle samarbejdet i strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” som
beskrevet i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” Version 2 (i daglig tale: ”Tryg Aalborg”). Den nye version
af Strategien Tryg Aalborg skal behandles i relevante fora, efter det nye Byråd er tiltrådt i 2018. Eventuelle
tilføjelser i behandlingsperioden indarbejdes undervejs på hjemmesiden for Strategien ”Tryg Aalborg – en
mere tryg kommune” Version 2 https://tryg.aalborg.dk.
Om ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”
Tryg Aalborg 2014 - 2017 er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi.
Strategiarbejdet er blevet til efter et ønske om at skabe en fælles retning for trygheden i Aalborg Kommune.
Strategien har fokus på et bredt samarbejde for at udvikle en mere tryg kommune. Strategien er helheds- og
handlingsorienteret, og der arbejdes i strategien med prioriterede tryghedsfremmende indsatser.
Tryghedsindsatserne handler om meget andet end kriminalitet, det handler om det, der kan gøre os trygge.
Det vurderes, at viden og samarbejde imellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune er styrket i perioden.
Samarbejde og samskabelse med borgere og andre nøglepersoner om tryghedsfremmende indsatser er
øget. Det er lykkedes, via aktiv formidling, at udbrede tryghedsfremmende information. Trygheden i Aalborg
Kommune er fortsat høj. Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune ønsker derfor at fortsætte og udvikle det
fælles samarbejde i regi af ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” Version 2 i Byrådsperioden 2018 - 2021.
”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2
Tryg Aalborg Version 2 vil have følgende fokus: Strategien skal fortsat betragtes som et løbende
udviklingsarbejde, hvor indsatser og samarbejde styrkes og udvikles undervejs i relation til udviklingen i
trygheden blandt borgerne. Region Nordjylland indgår som ny partner i samarbejdet. Strategien i den nye
version skal fortsat ses i sammenhæng med Nordjyllands Politis, Aalborg Kommunes og Region
Nordjyllands øvrige strategier og tryghedsfremmende indsatser. Strategien skal være mere dynamisk, og der
skal fortsat være fokus på samskabelse og inddragelse af borgere og civilsamfund. I Tryg Aalborg har vi
fokus på, at formidling skal viderebringes på en faktuel, nuanceret og virkelighedsnær måde. Det er vigtigt,
at borgerne ikke føler sig utrygge på et forkert grundlag.
3 partnere, Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Region Nordjylland
Fra 2018 indgår Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune partnerskab med Region Nordjylland - Psykiatrien.
Således vil tryghedsstrategien også indbefatte prioriterede tryghedsfremmende indsatser udarbejdet i
fællesskab mellem Region Nordjylland - Psykiatrien, Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune.
Dynamisk version
Tryg Aalborg Version 2 skal være endnu mere dynamisk end den tidligere version; samfundet er dynamisk
og foranderligt, og dette ønsker vi afspejlet i den nye version. Det handler om strategisk smidighed, fremdrift
og at skifte gear, når der er behov for det. Det skal være muligt at justere i de prioriterede
tryghedsfremmende indsatser og inddrage nye prioriterede tryghedsfremmende indsatser. Derfor formidles
strategien udelukkende via hjemmesiden https://tryg.aalborg.dk. Med andre ord er hjemmesiden den digitale
løsning, som skal hjælpe med at opnå strategiens mål.

Mål
Målene fastholdes, idet de vurderes som helt centrale i forhold til at bevare Aalborg Kommune som en
meget tryg kommune. Målene i Tryg Aalborg Version 2 er:
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Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed
I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed
Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i
andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag
Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og
unges trivsel og udvikling sikres
Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune ved at inddrage borgere,
erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune

Målene er som udgangspunkt bredt defineret. For hvert mål er der prioriterede tryghedsskabende
handlingsorienterede indsatser. Indsatser og mål udgør tilsammen en helhedsorienteret tryghedsfremmende
indsats.
Prioriterede tryghedsfremmende indsatser
I den nye version af Strategien Tryg Aalborg vil der være tryghedsfremmende indsatser, der ikke længere
indgår i strategiarbejdet, andre vil blive justeret, og der vil komme nye til. I 2018 vil indsatserne
”Brobygningsforløb”, ”Skalborg Borgerhjælp” udgå, idet de ikke findes længere. ”Dit Kvarter” er overgået til
indsatsen Aalborg ”FRI-TID”, ”Rusmiddelseminar” har ændret navn til ”Forebyggelsesseminarer” og ”Dropout-elever – en styrket indsats” ændrer navn til ”Bekymrende fravær i skolen”.
Pt. er der prioriteret 17 tryghedsfremmende indsatser:


















Et trygt natteliv
Sikkerhed på havnefronten
Antiradikalisering
Forebyggelsesseminarer
Trivsel for pårørende til psykisk syge – Center for Pårørende
Socialt udsatte i byens rum og pladser
Introforløb for flygtninge
Tryghedsambassadører
Bekymrende fravær i skolen
Tryghedsvandringer i fællesskab med Samråd
Demensindsatser
Tryg Bydel
Patientens team
Aalborg ”FRI-TID” for handicappede
Formidling
”En Vej Ind” for unge
Børne- og ungesamråd - Aalborgmodellen

Samskabelse og facilitering
Tryg Aalborg vil fortsat række hånden ud til foreninger, frivillige, boligorganisationer og alle andre
engagerede borgere. Kun ved at vi løfter i fællesskab, kan vi sikre, at Aalborg Kommune forbliver en meget
tryg kommune. Vi vil have fokus på samskabelse, involvering og inddragelse af civilsamfundet i
tryghedsskabende initiativer. Vi har bl.a. et tæt samarbejde med Nordjyllands Beredskab,
boligorganisationer, borgere, taxa, restauratører, busselskaber og foreninger i indsatserne. Vi vil ligeledes
inddrage andre samarbejdsparter eks. Hjemstavnsforeninger, forskere, fonde og virksomheder. I den nye
strategi vil det være muligt at trække på Tryg Aalborg via de enkelte tryghedsfremmende indsatser, både
hvad angår facilitering, procesforløb og samskabelsesindsatser via relevante metoder og co-creation forløb
(metode for samskabelse) i forhold til tryghedsskabende indsatser. Alle i Planlægningsgruppen blev, i juni
2017, introduceret til co-creationprocesser, via en co-creationworkshop arrangeret i regi af Tryg Aalborg, og
hver indsats kan tilbyde at facilitere processer vedr. samskabelse af tryghedsskabende initiativer.
Kommunikation
Den nye strategi skal formidles digitalt, og der skal være et stort fokus på det kommunikative. Formidlingen
får derfor et fremtrædende fokus i forhold til eksisterende som nye indsatser. I formidlingen lægges der vægt
på, at fremstillingen er nuanceret og virkelighedsnær, så borgerne ikke føler sig utrygge på et forkert
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grundlag. Formålet er, at formidlingen i samspil med de enkelte indsatser i strategien, skal medvirke til at
øge den oplevede tryghed blandt borgerne i kommunen. Strategien vil være tilgængelig på Tryg Aalborgs
hjemmeside, der er tilknyttet Aalborg Kommunes hjemmeside.
Tryg Aalborg skal, udover at afspejle de eksisterende og nye initiativer og indsatser, bruges aktivt som et
formidlingsværktøj for at nå ud til alle samarbejdspartnere og borgere. Formidlingen skal ske via
hjemmesiden og forskellige andre kommunikationskanaler, herunder Aalborg Kommunes Facebook,
Nordjyllands Politis Facebook og Nordjylland Politis Twitterprofil, Region Nordjyllands Facebook, trykte
medier m.v.
Måling
I Tryg Aalborg Version 2 anvender vi politiets Tryghedsindeks (Tryghedsundersøgelse). Indekset bruger vi til
at følge udviklingen af trygheden i Aalborg. Politiets Tryghedsindeks anvendes som den overordnede
indikator for tryghedsudviklingen. Gennem Tryghedsindekset dokumenteres og synliggøres trygheden blandt
borgerne i relation til kriminalitet og adfærd, der skaber utryghed.
De prioriterede indsatser udvikles, samskabes, måles og evalueres i det regi, de enkelte indsatser er
forankret i.
Kobling af viden fra de prioriterede indsatser, øvrige undersøgelser, den generelle samfundsudvikling og
Politiets Tryghedsindeks giver en nuanceret og helhedsorienteret forståelse for trygheden i Aalborg
Kommune. Denne viden danner grundlag for udvælgelse af evt. nye indsatser.
Organisering
Den overordnede organiseringen i Tryg Aalborg bibeholdes i den nye version.
Styregruppen
Socialchef ved Aalborg Kommune, Vicepolitiinspektør/Leder af Patruljecenter Aalborg ved Nordjyllands Politi
og Ledende Socialrådgiver ved Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien. Styregruppen har det
overordnede ansvar for strategien.
Koordinationsgruppen (tidl. Planlægningsgruppe)
Repræsentanter og tovholdere for de enkelte tryghedsfremmende indsatser. Styregruppen og Tovholdere for
strategien deltager ligeledes på Koordinationsgruppemøderne.
Koordinationsgruppen for strategiarbejdet i Tryg Aalborg mødes to gange årligt for at koordinere den
samlede strategi og sikre fremdrift. Koordinationsgruppen er et forum for koordinering, vidensdeling og
udvikling af eksisterende og nye indsatser. Koordinationsgruppen er ansvarlig for at vurdere, hvornår nye
tryghedsfremmende indsatser skal prioriteres som værende en del af tryghedsstrategien. Alle involverede
forvaltninger, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland skal have mindst en igangværende indsats i hele
perioden. Tovholderne for de enkelte indsatser er ansvarlige for ”egne” prioriterede indsatser, og er
ansvarlige for formidling omkring ”egne” indsatser.
Tovholdere for den samlede strategi
Tovholderne for den samlede strategi består af Netværkskoordinator ved Aalborg Kommune og
Forebyggelseskonsulent ved Nordjyllands Politi. Tovholdere indgår i tæt samarbejde med
Kommunikationskonsulenter vedr. formidling. Tovholderne faciliterer Styregruppen og Koordinationsgruppen,
arrangerer eller er medarrangører af temadage, arrangementer og arbejder med den kommunikative del af
Tryg Aalborg. Herudover deltager begge tovholdere i en indsats, deltager i Advisory Board for
Bæredygtighedsfestivalen og Projektgruppen vedr. sikring af havnefronten. Tovholderne holder møder med
Styregruppen (Tovholdermøder) forinden Koordinationsmøder og ved behov.

Status/Afrapportering
Afrapporteringsforum indbefatter ledelsesmæssige repræsentanter fra Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi
og Region Nordjylland. Afrapportering sker én gang årligt på et fælles møde efter Tryghedsindekset er
udkommet – således retning kan udpeges. Styregruppen afrapporterer.
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Økonomi
Indsatserne i strategien udføres for eksisterende midler. Vurderes det, at der skal afsættes midler til særlige
tiltag i forhold til at opfylde målene, afklares dette hos de ansvarlige parter, eller der søges om eksterne
midler.
Forløb
Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” Version 2 er gældende i byrådsperioden 2018 – 2021.
Bilag:






Link til ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” Version 2
Organisering ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” Version 2
Sagsbehandlingsplan
4. Afrapportering af ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”
Afrapporteringsskemaer
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Bilag:
4. Afrapporteringsskema - Forebyggelsesseminar
4. Afrapporteringsskema - Et trygt natteliv
4. Afrapporteringsskema - Formidling
4. Afrapporteringsskema - Tryghedsvandring 2017
Link Tryg Aalborg - en mere tryg kommune
Organiseringen Tryg Aalborg Version 2
Sagsbehandlingsplan Tryg Aalborg Version 2.0
4. Afrapportering - Tryg Aalborg - en mere tryg kommune
4. Afrapportering Mit Kvarter-Fri-tid
4. Afrapportering Skalborg Borgerhjælp
4. Afrapportering Drop Out elever
4. Afrapporteringsskema - Brobygningsforløb Din Vej
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Punkt 17.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet.
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Punkt 18.

Godkendelse af navngivning af en ny vej i Vaarst - Skovskrænten
2018-016367
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at en ny kommende vej
navngives Skovskrænten.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Den kommende vej vil give adgang til et nyt boligområde samt et eksisterende rekreativt område.
Navnet er foreslået af ejer og brugerne af det kommunale rekreative område. De eksisterende ejendomme
langs den kommende vej har godkendt, at de ændrer adresse i forbindelse med, at vejen får selvstændigt
navn.
Vejen vil blive en privat fællesvej.
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Bilag:
Oversigtskort - Skovskrænten
Oversigtskort i området
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Punkt 19.

Godkendelse af landzonetilladelse til udstykning og byggeri i Egholm by
2017-036429
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der meddeles
landzonetilladelse til udstykning, opførelse af et enfamiliehus og udhus, samt midlertidig opstilling af
beboelsespavillon i byggeperioden på Egholm 47A.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen kan ikke godkende.
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Sagsbeskrivelse

Ansøgning:
Aalborg Kommune har modtaget ansøgning om udstykning af en parcel, ansøgning om tilladelse til at opføre
et enfamiliehus og et udhus, samt midlertidigt at opstille en beboelsespavillon i byggeperioden i Egholm
landsby.
Udstykningssagen indeholder en skelregulering i forhold til arealernes anvendelse i virkeligheden, som
fremgår af vedlagte luftfoto. Kommunen har som administrator af ”byjord” underskrevet en erklæring om
skelberigtigelse. Det er en forudsætning for, at der kan meddeles landzonetilladelse til placeringen af det
ansøgte byggeri, at der kan gennemføres en skelregulering.
Grundlag for kommunens landzoneadministration:
Grundlaget for landzonebestemmelserne fremgår bl.a. af udkast til ”Vejledning om landzoneadministration,
planlovens § 34- 38”, som netop har været i høring:
Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åben land og dermed sikre en
klar grænse mellem by og land. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese
landskabs- og naturværdier samtidig med, at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed
for det.
…
Overordnet siger planlovens § 12, at kommunalbestyrelsen ved landzoneadministrationen skal virke for
gennemførelsen af kommuneplanen og intentionerne i den samlede fysiske planlægning.
...
Ved den enkelte ansøgning om landzonetilladelse skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering
og afvejning med udgangspunkt i planlovens formål og hensynene bag planlovens landzonebestemmelser.
Den konkrete vurdering kan eksempelvis omfatte en række overordnede hensyn, herunder hensyn til
jordbrugsinteresser, natur- og landskabelige hensyn, vækst og udvikling mv. De enkelte hensyn vil indgå
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med forskellig vægt i kommunernes vurdering afhængigt af den konkrete landzoneansøgning og de stedlige
forhold.
Overensstemmelse med kommuneplanen:
Ejendommen ligger i landzone og er omfattet af kommuneplanramme 6.6.L1 Egholm by.
Der søges om at opføre et enfamiliehus og et udhus inden for kommuneplanens rammeafgrænsning af
Egholm by. Bebyggelsen tilpasses landsbyens eksisterende byggeskik. Det ansøgte er således i
overensstemmelse med kommuneplanen.
Natura2000 screening
Der er gennemført en Natura2000 screening, og det konkluderes, at byggeriet ikke vil have væsentlig
påvirkning af Natura 2000 området, eller medføre forringelser for bilag iv-arter.
Naboorientering og bemærkninger:
Der er gennemført en naboorientering i henhold til planlovens § 35, stk. 4. I den forbindelse er der modtaget
bemærkninger fra såvel de orienterede naboer, Egholm Samråd, samt andre med interesser på øen. Alle
indsigelser er medtaget i vurderingen af projektet.
Der er efter den gennemførte naboorientering fremsendt et mere udførligt skitseprojekt for byggeriet, som
dokumenterer byggeriets tilpasning til landsbyens eksisterende bebyggelse og stedlige byggeskik, samt
bemærkninger fra såvel ansøger som sælger af ejendommen, der søges udstykket.
Indstilling:
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse til det ansøgte, da udstykning og
byggeprojekt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, og projektet vurderes ikke
at have væsentlig negativ betydning for natur og landskab. Der er ikke fundet argumenter i indsigelserne, der
kan føre til en anden afgørelse.
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Bilag:
Bilag til BLU endeligt skitseprojekt til byggeri, Egholm 47A
Samlet pdf med indsigelser
Opsamling af hovedpunkterne i indsigelserne, Egholm 47A
Svar på indsigelserne fra ansøger, Egholm 47A - 03-10-2017
Svar på indsigelser fra ejer af jorden Asta og Holger Thomsen - modtaget 25-09-2017
Bilag til BLU opsamling af efterfølgende dialog med Egholm Samråd om samarbejdsaftale
Bilag til BLU Retningslinjer og principper for samråd - 2014
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Punkt 20.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet.
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Punkt 21.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Intet.
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Punkt 22.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 23.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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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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