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Budget 2020. Åbning af Østerå. Gabriel til Nvhavnsqade
Aalborg Kommune ønsker at forlægge Østerå til et åbent, rekreativt og grønt forløb gennem centrum, fra
Østerådalen syd for Østre Allé, og frem til åens udløb i Limfjorden ved Musikkens Hus. Projektet er udviklet
på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen.
I 2008 traf Byrådet en principbeslutning om at genåbne Østerå gennem Aalborg. Visionen om at åbne
Østerå gennem byen er videreudviklet siden 2008, og den 12. januar 2015 traf Byrådet beslutning om at
åbne Østerå gennem byen efter en fleksibel model, hvor der kan ske sammenløb mellem selve Østerå
samt Vestre- og Østre Landgrøfter.

Status og tidsplan
I maj 2019 blev der, efter udbud, indgået rådgiveraftale med Rambøll som hovedrådgiver og SLAsom un
derrådgiver. Projektering pågår.
For at der kan løbe vand i Å-parken er det nødvendigt, at Østerå ledes fra det nuværende stemmeværk
ved Gabrielbebyggelsens nordøstlige hjørne til Å-parken. Det var forventet, at der i forbindelse med lokal
planlægning for byudvikling på Gabriels ejendom, kunne indgås frivillig udbygningsaftale med udvik
lerne/ejeren af Gabriel a/s, om delvis medfinansiering af etablering af Østerå gennem Gabrielgrunden.
Denne forventning ændrede sig imidlertid, da Gabriel i februar 2019 meddelte, at salget af ejendommen var
sat i bero. På den baggrund udarbejdes en Tracélokalplan 3-1-105 Østerå tracé, Hjulmagervej, Kærby, der
bl.a. har til formål at give ekspropriationshjemmel til den nødvendige arealerhvervelse. Med afsæt i lokal
planen søges i 2019-2020 indgået frivillige arealoverdragelser med berørte grundejere.
For at sikre fremdriften for Plusbus projektet pågår der i 2019 anlægsarbejder under Sønderbro i krydset
ved Jyllandsgade, hvor der etableres en kanalstrækning mod vest, som kobles på den eksisterende kanal
mod øst. Kanalen skal lede vandet fra Å-parken i Godsbanearealet til Karolielund. Øvrige anlægsarbejder i
Karolinelund og Å-parken forventes gennemført i perioden 2021-2022, når projektering og arealerhvervelse
er gennemført.

Økonomi
Nedenstående skema viser det vedtagne budget for åbningen af Østerå:
(mio. kr.)
Udgift
Indtægt

Afholdt
før 2019
0,5
0

2019

2020

2021

2022

Senere
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9,3

40,5

16
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34,5
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-3

-11,5

-5,5

-10

-6

-36

Aalborg
Kommune

Revideret økonomi
Indtægten på 36 mio. kr. stammer fra de indledende faser af projektet. I samarbejde med Kloak A/S er pro
jektet gennemregnet med en forventet revideret indtægt på 30,4 mio. kr., når medfinansieringsprojektet i
første halvår 2020 forventes godkendt af Forsyningssekretariat. Herefter revideres spildevandsplanen med
de projekter, som Åbningen af Østerå medfører.
Det oprindelige tracé for åbningen af Østerå, som også har ligget til grund for budgetlægningen, stammer
fra 2015. Tracéet blev i 2018 revideret efter supplerende studier og dialog med lodsejere, hvilket har resul
teret i et ca. 220m længere og mere helhedsorienteret forløb for åbningen af Østerå. Der er samtidigt fore
taget prisfremskrivning af det oprindelige anlægsoverslag til 2019-tal.
Gennemgang af det oprindelige anlægsoverslag, prisfremskrivning til 2019-tal samt tilførsel af den længere
strækning medfører behov for tilførsel af yderligere projektøkonomi til etableringen på 14 mio. kr. Det for(mio. kr.)

Udgift
Indtægt

Afholdt
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0,5

Forventet
regnskab
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0

0

2020
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2022

2023
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7,5
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38

0
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-6

-14,4

-10

0

-30,4

I forhold til den afsatte bevilling vil der mangle 14 mio. kr. til Åbningen af Østerå, hvorfor By og Landskabs
udvalget indbringer behovet for ekstrabevilling til Byrådets budgetdrøftelser 2020-23. Som det fremgår af
ovenstående oversigt, er der også behov for forskydninger af anlægssummen mellem budgetårene. Tilsva
rende skal forventet indtægt justeres til 30,4 mio. kr.
Handlemuligheder - Økonomi
By og Landskabsforvaltningen og Kloak A/S er ved at undersøge muligheden for, hvorvidt Kloak A/S kan
medfinansiere yderligere 9,7 mio. kr. til Åbningen af Østerå, ved inddragelse af yderligere spildevandsopland i løsningen. Dog kræver inddragelse af et ekstra spildevandsopland i løsningen en nærmere vurdering
af de miljømæssige aspekter for vandmiljøet. Der pågår undersøgelser af mulighederne pt. -jf. at medfi
nansieringsaftalen skal fremsendes til Forsyningssekretariatet med udgangen af september 2019 (med for
ventet godkendelse i første halvår 2020), hvor disse forhold skal være afklaret, såfremt det ønskes at med
tage et yderligere spildevandsopland. Det skal også nævnes, at en udvidelse af spildevandsoplandet også
vil øge udgifterne. Størrelsesordenen er ikke kendt pt., men det forventes at være i størrelsesordenen 2,7
mio. kr., bl.a. til anlægsudgifter forbundet med regnvandsopland Jyllandsgade.
Hvis ovenstående mulighed forfølges og godkendes af Forsyningssekretariatet, vil økonomien se ud som
følger:
(mio. kr.)
Afholdt
Forventet
2020
2021
2022
2023
Ialt
før 2019
regnskab
2019
Udgift
0,5
18
7,5
67,7
38
0
131,7
Indtægt

0

0

-6

-20,4

-13,7

-6

-40,1

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1-1-138, Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg er der
mulighed for, at der indgås en frivillig udbygningsaftale med bygherre vedrørende økonomisk bidrag til Åb
ning af Østerå på strækningen forbi ’Brohuset’. Forhandlinger om bidraget er endnu ikke afsluttet.
Opsummeret betyder ovenstående, at der er behov for:
• en tillægsbevilling på 14 mio. kr.,
• en tillægsbevilling på en mindreindtægt på -6 mio. kr.,
• en justering af budgettet mellem anlægsårene.
Sideløbende undersøges mulighederne forat udvide spildevandsoplandet, hvilket vil resultere i:
• en merindtægt på 9,7 mio. kr.
• forventede ekstra omkostninger på 2,7 mio. kr. som følge af det udvidede spildevandsopland.
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Parkering i Aalborg Kommune
I dette notat beskrives forskellige forhold i relation til betalingsparkering og -kontrol i Aalborg
Kommune og konsekvenserne af L236 ’Lov om nedsættelse af statstilskuddet’. Det budgetmæs
sige afsæt for notatet er;
1. Beslutningen i budget 2019 om drøftelse af mulighederne for salg af P-huse
2. De økonomiske konsekvenser af L236 ’Lov om nedsættelse af statstilskuddet’ fra 2020.
Med hensyn til konsekvenserne af den ændrede lovgivning for Aalborg Kommunes bloktilskud
skønnes disse - i notatet - til et tab på 20-21 mio. kr. Tabet vil blive realiseret ved nedsættelse af
bloktilskuddet i sidste kvartal 2020. Det er en forudsætning for notatet, at dette tab drøftes i for
bindelse med budgetlægningen for 2020-23 som en ændret finansieringsforudsætning jf. sagsbe
skrivelse til Magistraten 18. marts 2019 om ’Godkendelse af niveau for Moderniserings- og
Effektiviseringskataloget/Omprioriteringskataloget i Budget 2020’.
Notatet indeholder følgende emner:
Parkeringsbalance og mulige nye parkeringsområder
Belægningsgrader
Status på betalingsparkering
Den kommunale parkeringsfond og dens fremtid
Parkeringsanlæg - muligheder og konsekvenser ved salg
Center for Parkering, Vagt og Service - synergi i opgaverne
Opsummering af de økonomiske konsekvenser.

Parkeringsbalance og mulige nye områder
Byen er under konstant udvikling hvilket har indflydelse på parkeringsbalancen, da eksisterende
pladser nedlægges og nye kommer til. Siden omdannelsen af Havnefronten i 2009, hvor der blev
nedlagt 872 pladser, har Aalborg Kommune forsøgt at holde regnskab med nedlagte og nye
større parkeringsarealer i midtbyen med offentlig tilgængelig betalingsparkering, såvel private
som kommunalt ejede.
Balance viser, at der siden 2009 er kommet ca. 1.300 flere offentlig tilgængelige parkeringsplad
ser i midtbyen. Der har således gennem de sidste 10 år været en positiv udvikling i antallet af of
fentlig tilgængelige parkeringspladser og der er altid ledige parkeringspladser (med undtagelse af
ganske få dage om året), hvilket er en opfattelse der også deles af Aalborg City. På denne bag
grund har Aalborg Kommune og Aalborg City lavet fælles oplysningskampagner om parkerings
forholdene i midtbyen.

Parkeringsbalance 2009-2018

_____

-S7I 312 813 -143 -230 -30

-200 106 30

33

128 17

-872 -360 233 110 -140 -170 -370 -264 -214 -173 -31 -34

66

273 420 63

32

307 727 736 811 832 349 833 310 743 708 1238

13

81

37

-34

13

-167 -33

330

Parkeringspladserne er centralt placeret i midtbyen. På nedenstående figur er gangafstanden fra
de større p-anlæg til stjernepladsen/Nytorv vist. Gangafstandene svinger fra under 100 m fra Sal
lings P-hus til 950 m fra Godsbanen (Campus) (afrundet pr. 50 m).

Geografisk er der forskel på antallet af pladser i hhv. den østlige og vestlige del af midtbyen hvor
Boulevarden anvendes som omdrejningsakse. Der er langt flere pladser i den østlige del af
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midtbyen. I nedenstående figur er der vist en geografisk opdeling af p-anlæggene med antal
pladser samt de seneste belægningsprocenter for nogle af anlæggene angivet i procent (belæg
ningsgrad uddybes senere i notatet).
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I 2019 er der flere pladser på vej, herunder Budolfi der åbner igen med 98 pladser. I løbet af for
året ændres indretningen af Fynsgade hvorved der kan laves ca. 60 ekstra p-pladser. Yderligere,
sker der ændringer i forbindelse med anlæg af BRT.
I nedenstående tabel redegøres for planlagte ændringer fra 2019, samt muligheden for nye større
pladser.
Parkeringsbalance

Planlagte
ændringer

År

Bemærkning

Fynsgade

+60

2019

Planlagt. Forår/sommer. Uden betaling.

Budolfi

+98

2019

Planlagt. Under etablering.

-147
+70-80

2019-22
2019

Danmarksgade

-50

2020

Balance ved planlagte
ændringer
Parkeringsbalance

+36

2019-22

BRT
Egholm Færgeplads

Frede ri kstorv

Håndværkerkvarter

Mulige
ændringer

År

Planlagt. Primært kantstensparkering tiernes.
Planlagt. Erstatning for nedlægges af pladser
langs Skydebanevej ifm. BRT. Uden betaling.
Planlagt. Midlertidig omlægning af busser fra
Nytorv.

Bemærkning

+56

?

+?

?

Til overvejelse. Midlertidig genetablering som
erstatning ved busomlægning til Danmarks
gade.
Indgår i planlægning for Hjulmager Kvarter.
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Gåsepigen/Sygehus
Nord
Sauers Plads

+300 til +500

?

+90

?

Aalborghallen/AKKC

+80

?

+?

?

+/-?

?

Fjordmarken

Spritten

Indgår i planlægning for Sygehus Nords om
dannelse.
Til overvejelse. Mulighed for ekstra P-dæk.
Kræver lokalplan.
Til overvejelse. Mulighed for ekstra etage.
Til overvejelse. Eksisterende areal med 60
pladser, vurderes til udbygning med P-hus
som led i omdannelse af Spritten.
Indgår i planlægning for Spritten. Evt. overve
jelser om P-hus på eksisterende p-areal ved
Fjordmarken.

Belægningsgrader
Antallet af parkeringspladser siger ikke noget i sig selv ift. om der er tilstrækkeligt med pladser.
Efterspørgslen efter pladserne er det afgørende. Der er ingen tvivl om at trafikken er steget i hele
landet og også i Aalborg. I de sidste 10 år er personbiltætheden vokset med 16%, og trafikken
steg med 1,6% fra 2017 til 2018. Trods denne tendens viser de gennemsnitlige belægnings
procenter for p-anlæg i midtbyen, at der normalvis er ledig kapacitet.
Belægningsprocenter kan udtrækkes fra de fleste større parkeringsanlæg i midtbyen da de er
tilknyttet Aalborg Kommunes p-info system. Herved er det muligt at få information om
belægningsprocenter over døgnet og året - dog med lidt usikkerheder, da ikke alle anlæg kører
helt stabilt, men det giver dog stadig en indikation på om der er ledige pladser. Godsbanen indgår
ikke i P-info-systemet så tal er oplyst af ejer.
I nedenstående tabel er vist den gennemsnitlige belægningsprocent i 2018 på hverdage mellem
kl. 8-18, samt den maksimale belægningsgrad. Belægningsprocenterne viser, at der oftest er
ledige pladser. Dog er der ved events og højtider en fuld udnyttelse af langt de fleste anlæg. De
kommunalt ejede pladser anvendes også udenfor betalingstidsrummet og specielt af beboere. På
Sauers Plads for eksempel, er der i aften og weekenden en belægningsgrad på ca. 80% mod
90% i dagtimerne. Anlæggene ved Sømandshjemmet og Føtex har kørt meget ustabilt i 2018,
hvorfor tallene er behæftet med lidt større fejlmargin. Sømandshjemmet vurderes at ligge højere
end vist i nedenstående tabel.
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2018

Gennemsnitlig belægning %

Max belagt %

C.W. Obel

16

lOO

Friis

43

lOO

Føtex

46

91

Godsbanen

39

-

Gåsepigen

90

lOO

Havnem øllen

25

43

Kennedyarkaden

42

88

Kongrescenter

32

lOO

Musikkens Hus

33

lOO

Palads

38

84

Salling

62

lOO

Sauers Plads

88

lOO

Sømandshjemmet

63

lOO

Status på betalingsparkering
Den årlige indtægt på betalingsparkering har i mange år ligget på ca. 27-28 mio. kr. og en udgift
på 4-5 mio. kr. Med vedtagelsen af L236 ’Lov om nedsættelse af statstilskuddet’, bliver Aalborg
Kommune fra 1. januar 2019 modregnet i bloktilskuddet med 70% af indtægterne fra betalings
parkering. Under uændrede forhold vil det efter modregning på 70% betyde en indtægt på ca. 8
mio. kr.
Betalingsparkering består af forskellige services:
Gratis parkering til el- og hybridbiler
Timebetaling i to takstzoner
Dags-, måneds- og årskort i grøn zone
Mobilbetaling ved eksterne firmaer
P-licens til beboere og virksomheder.
I nedenstående tabel er vist en status for 2018 på de forskellige services, samt en skønnet ind
tægt i 2019 med den nye lov og under forudsætning at der udstedes samme antal som i 2018.
Service
P-licens, i alt
- heraf gratis til el- og hybridbiler
P-billetter
Dagskort
Månedskort
Årskort, i alt
- heraf bruttolønsordning
- heraf gratis til el- og hybridbiler (stigende)
Mobilbetaling (stigende)
Totalt

Antal i 2018
2.032
19
982.385
1.194
2.351
771
314
156
Ca. 10%

Skønnet indtægt i 2019, kr.
(30% af 2018 indtægt)
610.000

6.950.000

760.000
8.300.000
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Aalborg City efterspørger med jævne mellemrum gratisparkering i enten 1 eller 2 timer. Såfremt
dette indføres i hele betalingsområdet, vurderes det at medføre en mindre indtægt på mellem 3,9
og 5,6 mio. kr./år - efter modregning af 70% til staten.
Den kommunale parkeringsfond - og dens fremtid
Aalborg Kommune har en parkeringsfond der betyder, at man i byggesager, indenfor Aalborg
midtby, i Nibe og i Hals, kan dispensere fra kravet til anlæg af parkering på egen grund såfremt
der indbetales til den kommunale parkeringsfond. Herefter er det kommunen der er forpligtiget til
at anlægge erstatningsparkering indenfor 5 år efter indbetalingen og med minimum 50% kommu
nal medfinansiering såfremt pladserne skal være offentlig tilgængelige. Etableres pladserne ikke,
vil der blive opbygget et underskud af parkeringspladser ift. det byggeri der er givet tilladelse til.
Pr. 1. marts 2019 er indestående 16,3 mio. kr. med et krav om anlæg af 222 offentlig tilgængelige
parkeringspladser.
Der er tilbagebetalt fra parkeringsfonden flere gange over årerne, da kommunen ikke har fået
etableret det tilstrækkelige antal erstatningspladser indenfor 5 år efter indbetalingen. Senest er
der siden marts 2018 til marts 2019 tilbagebetalt ca. 1,6 mio. kr., svarende til godt 20 pladser. De
sidste gange der er blevet anvendt midler fra fonden var ved etablering af parkeringsdæk på Sau
ers Plads i 2011 og ved udvidelse af Ågade Torv i 2016.
Er der etableret parkeringspladser med midler fra parkeringsfonden er det kommunens forpligti
gelse at sikre at disse består. Nedlægges der nogle pladser skal kommunen genetablere det
samme antal i umiddelbar nærhed. Ved evt. salg af anlæg etableret for p-fondsmidler, så som
Sauers Plads og Aalborghallen, skal kommunen sikre, at de forbliver offentlig tilgængelige ellers
skal kommunen genetablere det nøjagtige antal pladser et andet sted i umiddelbar nærhed.
Udfordringen med parkeringsfonden er at det er vanskeligt at finde arealer til etablering af parke
ringspladser som også er langtidsholdbare. Og udvides den geografiske zone ift. hvor der kan di
spenseres og hvor der skal etableres erstatningspladser, så er der en stor risiko for at der bliver
for stor afstand mellem indbetalingsadressen og lokaliteten for erstatningspladserne.
Som situationen er i dag opbygges der et underskud af parkeringspladser, og Kommunen over
holder ikke sine forpligtigelser. Der bør derfor være nogle faglige drøftelser af blandt andet:
• formål med og berettigelse af Parkeringsfonden
• den geografiske afgrænsning af P-fondszonen
• mulige arealer der kan anvendes til etablering af erstatningspladser
• salg af kommunale p-anlæg etableret for p-fondsmidler
Parkeringsanlæg
Aalborg Kommune ejer to parkeringsanlæg hhv. Sauers Plads og Aalborghallen ved AKKC der
begge er blevet opført ved anvendelse af midler fra den kommunale parkeringsfond.
I forbindelse med kommende budgetforhandlinger, har Aalborg Kommune bedt EDC Erhverv Aal
borg om en salgsvurdering på de 2 ejendomme. Der skal således ske en drøftelse af hvorvidt de
to ejendomme fortsat skal være i Aalborg kommunes eje eller om der skal indstilles til et salg og i
givet fald med hvilke betingelser. Nedenfor opridses oplysninger om de to p-anlæg i to scenarier
med hhv. Aalborg Kommune som ejer og ved salg til privat. Samtidig opridses mulighederne for
udbygning, samt muligheder og konsekvenser for borgere, parkanter og kommunen under de to
ejerforhold.
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Sauers Plads

Ejer: Aalborg Kommune

Ejer: Salg til privat

Nuværende forhold

Årlig indtægt før 2019 ca. 2,5 mio. kr. Hertil
ca. 50% måneds- og årskortbrugere.

Anlægget er vurderet at
kunne indbringe en ind
tægt til AAK på 45,5 mio.
kr. ved salg.

360 offentlig tilgængelige
pladser.
Takst 7 kr./t.
Tidsrum 8-19, 8-16.
Belægningsprocent:
- Ca. 90% i hverdage.
- Ca. 80% aften/weekend.
- 100% maks.

Fra 2019 modregnes 70% af indtægten i
bloktilskuddet, så indtægten falder til ca.
700.000 kr./år. Hertil fortsat benyttelse af
måneds- og årskortholdere.
Årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter ca.
200.000 kr.

Betalingsindtægt anslået til
ca. 5 mio. kr./år med nu
værende takst og tidsrum
samt inkl. omregnet ind
tægt fra måneds- og års
kortbrugere.

Opført med P-fondsmidler.
Udbygning

Kræver lokalplan.

Kræver lokalplan.

Mulighed for udbygning
med ekstra dæk med for
stærkning til ca. 90 pladser.

Der er høj belægningsprocent på anlægget
og det er overvejende sandsynligt at de
ekstra 90 pladser vil blive anvendt tilsva
rende de nuværende.

Ekstra indtægt (under nu
værende forudsætninger)
på ca. 1,2 mio. kr. inkl.
omregnet indtægt fra må
neds- og årskortbrugere.

P-fondsmidler kan anvendes ved en udbyg
ning, så der opføres erstatningspladser
som lovet og der skal ikke tilbagebetales.
90 pladser under nuværende forudsætnin
ger og minus 70% vil give en ekstra indtægt
på ca. 200.000 kr. Hertil kommer månedsog årskortholdere.

Aalborghallen
v/AKKC

Ejer: Aalborg Kommune

Ejer: Salg til privat

Nuværende forhold

Årlig indtægt ca. 190.000. kr. Hertil ca. 50%
måneds- og årskortbrugere (2017-tal).

Anlægget er vurderet at
kunne indbringe en ind
tægt til AAK på 7,9 mio. kr.
ved salg.

179 offentlig tilgængelige
pladser.
Takst 7 kr./t.
Tidsrum 8-19, 8-16.
Belægningsprocent:
- Ca. 40% i hverdage.
- 100% maks.
Opført med P-fondsmidler.

Der blev i løbet af 2018 lavet vagtrunderin
ger, hvilket har givet en marginal højere be
lægningsprocent.
Fra 2019 modregnes med 70% af indtæg
ten i bloktilskuddet, så indtægten falder til
ca. 57.000 kr./år. Hertil fortsat benyttelse af
måneds- og årskortholdere.

Ved en total istandsættelse
og vagtrunderinger kan der
forventes en højere belæg
ningsprocent og dermed
højere indtægt end nuvæ
rende.

Årlige udgifter svært at anslå. Anlægget er
meget nedslidt og ikke vedligeholdt grundet
de mange års drøftelser om evt. salg eller
nedrivning hvorfor en istandsættelse hele ti
den er udskudt.
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Overslag på istandsættelse er 2,14 mio.
kr./ex. moms. Med ny facade som ved Sau
ers Plads ekstra 2,9 mio. kr./ex. moms.
Ved en total istandsættelse og vagtrunde
ringer kan der forventes en højere belæg
ningsprocent og dermed højere indtægt end
nuværende.
Udbygning
Ekstra etage (2 dæk for
skudt) med ca. 80 pladser.

Der er i dag en forholdsvis lav belægnings
procent på anlægget. Ved en total istand
sættelse og vagtrunderinger kan der forven
tes en højere belægningsprocent og der
med højere indtægt end nuværende.

Ekstra indtægt ved udbyg
ning ikke skønnet.

P-fondsmidler kan anvendes til udbygning
så der opføres erstatningspladser som lovet
og der skal ikke tilbagebetales.
Flere pladser vil bidrage positivt til parke
ringsbalancen i den sydvestlige del af midt
byen.
90 pladser under nuværende forudsætnin
ger og minus 70% vil give minimal ekstra
indtægt. Dog benyttes anlægget fortsat af
måneds- og årskortholdere.

Hvis P-anlæggene bliver i kommunalt eje vil der fortsat være mulighed for gratis beboerparkering
om aftenen og i weekenden, samt fortsat mulighed for parkering med års- og månedskort samt
anvendelse af bruttolønsordningen. Begge anlæg kan udbygges med indbetalte beløb til P-fonden. Såfremt Aalborghallen ikke sælges som beset og fortsat skal indgå i parkeringsbalancen,
skal der som minimum ske en istandsættelse skønnet til godt 2 mio. kr. Med den nye Lov L236,
hvor kommunerne modregnes med 70% af indtægterne i bloktilskuddet, vil indtægterne fra de to
anlæg kun være marginalt højere end udgifterne til drift og vedligehold af de to anlæg.
Hvis begge anlæg sælges skal man være opmærksom på, at de er opført med P-fondsmidler,
hvorfor nuværende antal pladser skal bibeholdes som offentlig tilgængelig parkering, ellers skal
kommunen opføre erstatningspladser andet sted indenfor Midtbyafgrænsningen.
Ved salg vil der ikke længere være mulighed for parkering med kommunale års- og månedskort.
Kommunen har derved meget få pladser tilbage hvor dette tilbud kan anvendes. Da der samtidig
fjernes mange pladser på vestlige havnefront som også anvendes af måneds- og årskortholdere,
i forbindelse med omdannelse af Spritten, er der kun Sømandshjemmet tilbage. Der vil derfor
skulle udarbejdes en indstilling om, at måneds- og årskort ikke længere er en service der kan til
bydes parkanter i grøn zone og samtidig kan bruttolønsordningen ikke anvendes. Kommunen mi
ster en årsindtægt på ca. 30% af 2,85 mio. kr. = 855.000 kr./år.
En privat ejer sætter selv taksterne og betalingstidsrummet. Der vil være en risiko for at der sæt
tes dyrere timepriser som er mere i overensstemmelse med de omkringliggende private p-huses
takster og en samtidig udvidelse af betalingstidsrummet. Hermed mister beboere i området mulig
hed for gratis parkering om aftenen og weekenden. Der kan også være en risiko for, at parkanter
ikke ønsker at benytte anlægget hvis taksterne stiger markant. Herved øges presset på de øvrige
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kommunale parkeringspladser og i områder uden restriktioner, som f.eks. håndværkerkvarteret
og Ø-gadekvarteret.
I forbindelse med et salg er der nedenstående opmærksomhedspunkter:
•

•

•
•
•

De nuværende pladser (360 pladser) på Sauers Plads og Aalborghallen (179) skal bibe
holdes som offentlige tilgængelige 24/7, både afht. anvendte P-fondsmidler samt opret
holdelse af parkeringsbalancen.
På Sauers Plads bør der også stilles betingelse om, at parkering forbliver gratis om afte
nen, natten og i weekenderne (lørdag efter kl. 16) af hensyn til beboerparkering. Denne
betingelse vil naturligvis medføre et reduceret salgsprovenu.
Såfremt der udbygges og etableres flere pladser på anlæggene, vil disse kunne være
reserverede og ikke offentlige tilgængelige.
Salgsprisen for Sauers Plads bør justeres såfremt der laves ny lokalplan med mulighed
for yderligere byggeret.
Såfremt Aalborghallen sælges og nedrives til enten udvidelse af AKKC eller anden byud
vikling skal pladserne genetableres i umiddelbar nærhed.

Center for Parkering, Vagt og Service - synergi i opgaverne
I Center for Parkering, Vagt og Service udføres der opgaver for de fleste af Aalborg Kommunes
forvaltninger:
Drift af betalingsparkering, p-info, p-anlæg (BLF)
Myndighedsopgave ift. parkeringskontrol (BLF)
Servicering af løst trafikudstyr som mobile fartvisere, tællestationer mv. (BLF)
Vægterservice og tilsyn med kommunale institutioner, skoler, biblioteker, genbrugspladser
(ÆH, FB, SK, MEF, BLF)
Alarmkørsler ved alle kommunens bygninger (Alle forvaltninger)
Tryghedskald fra personale ved institutioner (ÆH)
Håndtering af det elektriske låsesystem ved institutioner (ÆH)
Diverse vægteropgaver bla. ifm. valg, diverse events som DGI, vagt i Borgerservice (BF)
Parkeringskontrol Nord (P-Nord) blev til i 1999 som en integreret del af Beredskabscenteret. Efter
omdannelsen til §60 selskab blev P-Nord udskilt og flyttet, først til Miljø- og Energiforvaltningen,
og siden til By- og Landskabsforvaltningen. P-Nord udførte fortsat vægterservice for §60-selskabet frem til 1. januar 2018 hvor vægterdelen blev helt udskilt fra §60-selskabet. D. 1. marts 2018
blev området vedrørende betalingsparkering lagt sammen med P-Nord og omdannet til Center for
Parkering, Vagt og Service.
Ud over at løse myndighedsopgaven med parkeringskontrol i Aalborg Kommune betjenes 22
kommuner over hele Danmark. Herudover løses der rent administrative opgaver for 5 kommuner.
Ved også at løse opgaverne for andre kommuner kan de rent administrative omkostninger holdes
nede for såvel Aalborg Kommune som de øvrige. Såfremt den enkelte kommune selv løser kon
trol og de administrative opgaver, vil det være en større udgift. Ved at dette udføres af Aalborg
Kommune kan den enkelte kommune, inklusive Aalborg, få udført opgaven med udgifter og ind
tægter i balance, hvorfor så mange kommuner har skrevet kontrakt med Aalborg. For Aalborg
Kommune giver det et overskud at udføre opgaven.
I 2006 startede Vægterservicedele i regi af P-Nord for Aalborg Kommune. Baggrunden for at le
vere vægterservice selv, var begrundet i Byrådets beslutning i 1996 om, at alle alarmer i Aalborg

9/11

Kommune skulle tilgå Beredskabscenter Aalborgs vagtcentral, som så skulle sende en vagtpa
trulje ud. Indtil 2006 var der forskellige leverandører tilknyttet alarmkørslen og den gennemsnit
lige udrykningstid var på 2 timer og 15 minutter. Dette var ikke acceptabelt, da flere alarmer ven
tede helt op til 18 timer. Med opstart af egen vagtservice lykkedes det, at nedbringe den gennem
snitlige udrykningstid for alle kørsler i hele kommunen til under 15 minutter, hvilket resulterede i,
at kommunen fik en rabat på forsikringerne på ca. 7 millioner kr. Kravet er nu, at den gennemsnit
lige udrykningstid skal være under 15 minutter for at bevare rabatten, og der leveres en gennem
snitlig tid på mellem 8 og 12 minutter.
For at udnytte ressourcerne mest optimalt og udfylde tomgangstiden for vagtpersonalet, blev
disse slået sammen med udførelse af parkeringskontrol, og andre logistikopgaver. Blandt andet
drift af betalingsparkering, servicering af trafikudstyr, og tryghedskald som mange institutioner be
nytter sig af. Her kan personalet på institutioner kalde hjælp hvis de føler sig utrygge, eller der er
behov for ekstra hjælp ved udadreagerende beboere, samt hvis der er sygdom. I så fald sendes
en vægter. Endvidere løses der mange vagtopgaver, hvor der laves tilsyn med at alt er lukket og
låst. Dette sker blandt andet ved alle Renovationsvæsnets genbrugspladser, alle biblioteker,
Nordkraft, plejehjem, boligområder mm. Endvidere løses vægteropgaver til for eksempel valg,
DGI-stævne, Tall Ships race, Musikkens Hus og mange andre events. Vægterne løser også tryghedsskabende vagt for bl.a. Borgerservice og en af de seneste store opgaver, var vagt i Lille Vild
mose i forbindelse med opførelse af dæmning ved Toftesø. Yderligere, leveres også første ind
sats på Aalborg kommunes elektroniske låsesystem i Ældre- og Handicapforvaltningen uden for
normal arbejdstid, for eksempel hvis en lås går i stykker, og beboeren eller hjemmeplejen ikke
kan komme ind. Der blive sendt en vægter ud og personalet eller beboeren kan sidde i bilen
mens vægteren skifter låsen eller batteriet i nøglen.
Der leveres alarmkørsel til alle bygninger i Aalborg kommune og det er altid med hund, hvilket
har betydet, at der siden start er fanget over 500 indbrudstyve og forhindret meget hærværk. Der
køres mellem 2.000 og 2.500 alarmer om året. Vægterne sendes også frem, når vagtcentralen
ser på videoovervågning, at der sker noget ved en skole eller institution. Der har ved flere tilfælde
været tale om forsamlinger af unge mennesker som har tændt bål tæt på bygninger, og det har
også haft præventiv virkning, da vægterne bruger meget tid på at være i kontakt med de unge.
Skulle der være knust en rude eller andet, er det også vægterservice der laver afdækning.
Ved at kombinere vægterservice med parkeringskontrol kan opgaverne udføres med en fornuftig
økonomi for alle opgaverne. Der ville ellers ville være store udgifter forbundet med mange vente
timer, såfremt udrykningstiden skal overholdes og kommunens forsikringsrabatter fastholdes. For
Center for Parkering, Vagt og Service søges udgifter og indtægter holdt i balance således ydel
sen kan udføres billigst muligt for kommunens forvaltninger.
Med vedtagelse af L236 Lov om nedsættelse af statstilskuddet vedtaget 4. juni 2018, skal kom
munerne fra 1.1.2019, udover de 50% der nu afregnes med Rigspolitiet, aflevere 20% af de
skrevne afgifter til staten - kommunen modregnes i bloktilskuddet som ved betalingsparkering. I
2019 bliver Aalborg Kommune således modregnet ca. 2 mio. kr. såfremt året ligner 2018. De øv
rige kommuner modregnes selv og ikke via Aalborg Kommune.
Trods de økonomiske konsekvenser ved L236 er der fortsat flere kommuner der ønsker kontrakt
med Aalborg Kommune. Selvom de enkelte kommuner bliver modregnet 20% for udførelse af
parkeringskontrol, kan det stadig bedst betale sig for dem at få Aalborg til at udføre opgaven da
administrationsudgifterne deles mellem de mange kommuner. Aalborg Kommune taber således
ikke på disse kontrakter.
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Nedenfor er økonomien for 2018 vist efter afregning af indtægter til Rigspolitiet. Der er skønnet
en indtægt og en udgift for 2019 baseret på samme antal skrevne afgifter samt vægteropgaver
som i 2018 og en yderligere modregning med 20% til staten på udskrevne afgifter. En udgift der
dog tilfalder kommunekassen.
Tallene i nedenstående tabel er afrundede cirkatal, da der er forskydninger mellem pålignede,
indbetalte og afregnede beløb på kontroldelen.
Center for Parkering,
Vagt og Service
P-Kontrol Aalborg
Kommune, inkl. adm.
P-Kontrol øvrige Kom
muner, inkl. adm.
Vægter-service

Indtægt 2018,
1.000 kr.

Udgift 2018,
1.000 kr.

Skønnet indtægt
2019, 1.000 kr.

Skønnet udgift
2019, 1.000 kr.

7.000

6.000

5.000

6.000

22.000

18.000

22.000

18.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Opsummering af de økonomiske konsekvenser
I 2019 kan økonomien indenfor parkeringsområdet være påvirket af flere elementer (baseret på
2018-tal og forudsætninger):
L236 modregning fra staten i bloktilskuddet:
Betalingsparkering: modregning fra staten på ca. 19 mio. kr.
Parkeringskontrol: modregning fra staten på ca. 2 mio. kr.
Salg af P-anlæg:
Indtægt Sauers Plads 45,5 mio. kr. - dog mindre ved krav om gratis parkering om afte
nen, natten og weekend. Mindre indtægt - 700.000 kr./år efter modregning.
Indtægt Aalborghallen 7,9 mio. kr. Mindre indtægt - 190.000 kr./år efter modregning.
Ophør af måneds-og årskortservice, mindre indtægt - 855.000 kr./år efter modregning.
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