Fælles
Handlingsplan 2020

By- og Landskabsforvaltningen

Her får du By- og Landskabsforvaltningens fælles handlingsplan for 2020.
Handlingsplanen giver en oversigt over projekter og indsatser, der i 2020 vil
være i fokus i By- og Landskabsforvaltningen. Et fælles fokus Direktionen ved
løbende opfølgning vil tage aktiv del i.
De projekter, der er beskrevet, er primært igangværende projekter, der skal
bringes videre mod færdiggørelse og overgang til drift.

Forord

Handlingsplanen beskriver også de indsatser, der skal igangsættes. Indsatser
der i høj grad tager afsæt i det vedtagne budget for 2020-23. Det gælder eksempelvis en forstærket og justeret indsats for grundsalg og et første anslag
på indsatser under klimadagsordenen og udmøntning af budgetpulje til biodiversitet.
Et andet område, der i 2020 skal arbejdes med, er en langsigtet prioritering
af forvaltningens kommende anlægsprojekter. Vi skal styrke sammenhængen
fra vores planer og strategier til det, der er tæt på borgerne og deres hverdag
– nemlig de fysiske anlæg og den løbende drift. Det er også dette perspektiv,
der ligger bag de seneste års arbejde med Arbejdsprogrammerne i forvaltningen.
2020 bliver også et travlt år i arbejdet med planlægning og byudvikling. Udover en forventning om et stort antal lokalplaner og arbejdet med kommuneplanen, skal der arbejdes med byudviklingsplaner. Både i form af fortsættelse
af igangværende planer og en helt ny for det østlige Aalborg.
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Byudvikling i byerne
Natur og udeliv
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Driften fylder ikke nødvendigvis så meget i teksten i den fælles handlingsplan.
Vi vil arbejde med driften i form af det videre arbejde med driftsstrategien.
I 2020 skal den være med til at sætte fokus på både de langsigtede rammer
for og effekter af driften, den løbende tilrettelæggelse af en effektiv drift og
på hvordan vi bliver endnu bedre til at dokumentere effekterne af de mange,
mange gode resultater, vi skaber hver dag.
I handlingsplanen kan du også læse om den digitale arbejdsplads. Vi vil i 2020
i fællesskab tage endnu et skridt i digitaliseringen af By- og Landskabsforvaltningen. Det gør vi, fordi digitalisering giver mening, når den kan give os bedre
muligheder for en helhedsorientering og et samarbejde, der skaber resultater
til gavn for borgerne.
Anders Fokdal
Direktør
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Forberedelse af arealer til salg
- indtægtskrav

I 2020 er der fortsat et indtægtskrav i forhold til salg af kommunale
arealer. Derforuden tages der også fat på at realisere ”arealudviklingskataloget over nye større områder”, der er udarbejdet i 2019.
Der er stærk fokus på, at indtægtskravene realiseres, da de er en væsentlig forudsætning for, at det samlede kommunale budget hænger
sammen. Der arbejdes derfor efter en model, hvor der skelnes mellem
”AK areal-projekter” og ”projektsalgsemner fra arealudviklingskataloget”.
Projektsalgsemner på kommunale arealer i 2020:
• Ll. Volstrupvej
• Sofiendal Enge
• Gigantium
• Løvvangsområdet
• Zangenbergs Alle (Lindholm Høje)
• Materielgårde (Bygaden og Scoresbysundvej)
Ressourcer: 7.500 timer
Økonomi: 98 mio. kr. indtægt (27 mio. kr. udgift, 125 mio. kr. indtægt)

Grøn omstilling og Bæredygtighed
I BLF arbejder vi med det brede bæredygtighedsbegreb, der omfatter
miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, og som er konkretiseret i FNs 17 verdensmål.
Fokus i 2020 vil være at skabe sammenhæng i forvaltningens arbejde
med grøn omstilling og bæredygtighed, herunder bl.a. at;
• udarbejde strategi for arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed i BLF
• implementere tiltagene i den kommende nationale klimahandlingsplan i BLF
• udvikle bæredygtighedsværktøjer til brug i større planer og projekter i BLF
• udvikle tværkommunale bæredygtighedsprojekter, der går på tværs
af flere forvaltninger i kommunen
• fortsætte implementering af BR18 og videreudvikle dialogen om
grøn omstilling og bæredygtighed i byggesagsbehandling og byomdannelsesprojekter mv., som blandt andet omfatter udvidet aftale
om erhvervsservice
• øge fokus på etablering af klima- og biodiversitetsskove og udtagning af kulstofholdige lavbundsjorde
• fortsætte arbejdet med implementering af Mobilitet 2040
• øge fokus på bæredygtighed i lokal- og kommuneplanlægningen og
byudviklingsplaner, jf den allerede vedtagne planstrategi
Der vil desuden være fokus på at opbygge viden om bæredygtighed og
grøn omstilling blandt By- og Landskabsforvaltningens ledere og medarbejdere.
Ressourcer: 700 timer
Økonomi: 50.000 kr.

Revision af kommuneplanen

Tværgående indsatser

I længere tid er der arbejdet med en totalrevision af kommuneplanens
retningslinjer. I efteråret 2019 blev arbejdet med retningslinjerevisionen
udvidet til også at omfatte en revision/opdatering af kommuneplanens

Hovedstruktur – Fysisk Vision 2025. De langsigtede, holdbare visioner
fra den tidligere hovedstruktur lever videre men bliver opdateret og
suppleret med øget fokus på bæredygtighed (FN’s verdensmål), grøn
omstilling samt håndtering af klimakrisen og biodiversitetskrisen.
Revisionen af indholdet i hovedstruktur og retningslinjer indarbejdes i
et helt nyt kommuneplankoncept.
I første kvartal 2020 skal den nye Hovedstruktur – Fysisk Vision 2050
gøres færdig og behandles i BLF’s direktion, i det tværgående dialogforum samt i alle fagudvalg. Retningslinjerevisionen, de konverterede
by-/bydelsbeskrivelser og rammer forventes at komme i intern høring
i februar/marts 2020, hvor samtlige forvaltninger og forvaltningsgrene
involveres.
Efter opsamling på den interne høring sendes et samlet forslag til revision af kommuneplanen til politisk behandling i BLU, Magistrat og Byråd,
hvorefter forslaget sendes i offentlig høring. Her forventes flere temamøder. Kommuneplanen forventes endelig godkendt i efteråret 2020.
Ressourcer: 3-4.000 timer

Kommende tværgående indsatser

Tværgående indsatser

Der er øget fokus på at sikre sammenhæng og synergier i den kommunale forvaltning. Der vil derfor i de kommende år blive endnu større
fokus på tværsektorielle projekter og samarbejder internt i Aalborg
Kommune og også på tværs af de nordjyske kommuner.
I 2020 vil vi i By- og Landskabsforvaltningen arbejde med følgende større initiativer:
• tværkommunal klimafond til finansiering af CO2-kompensation ved
flyrejser fra Aalborg Lufthavn
• udvikling af naturindsatsen i regi af Limfjordsrådets arbejde med
Masterplan for Limfjorden
• natur på tværs af Nordjylland, som er et initiativ, der skal undersøge
mulighederne for at udvikle store sammenhængende naturområder
på tværs af de nordjyske kommuner
• BRT2 – foranalyse, samt åbning af Østerå

For at realisere disse initiativer igangsættes arbejdet med at udvikle nye
finansieringsmodeller til finansiering af disse projekter.
Fokus er på projekter, der understøtter de nationale mål om klimaforebyggelse og CO2-reduktioner gennem udtagning af kulstofholdige lavbundsjorde og skovrejsning, samt de nationale mål om mere og rigere
natur.
Ressourcer: 400 timer

Tværgående indsatser

Forord
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Fokusindsatser i 2020
på arbejdsprogrammet
Byudvikling i Aalborg By
Nytorv-Nordkraft
Åbning af Østeraa
Stigsborg Havnefront
Sygehus Nord og Gåsepigen
Vestbyens grønne havnefront
Byudvikling i det østlige Aalborg
Kommende projekter

Nytorv-Nordkraft
I 2020 detailprojekteres der på Nytorv fra Østerågade til Slotsgade
samt Braskensgade. Samtidig forventes det at der vil ske ledningsarbejder på strækningen. Derudover laves der en helhedsplan helt frem
til Karolinelundsvej. COWI og COBE er valgt som totalrådgiver på opgaven, og der er indgået en rammeaftale for det videre arbejde.
Der foretages p.t. forundersøgelser, i form af opmåling og geoteknik,
for at skabe et projekteringsgrundlag. Der udarbejdes dispositionsplan
og projektplan, samt detailprojektering for strækningen. Lednings- og
anlægsarbejder forventes at begynde i 2020.
Der arbejdes efter, at strækningen fra Østerågade til Slotsgade - inkl.
Braskensgade - står færdig til udgangen af 2021, så det passer med åbningen af Plusbus i Østerågade.
Ressourcer: 3.000 timer
Økonomi: 3 mio. kr.

Åbning af Østeraa
Åbning af Østerå gennem Aalborg midtby - fra Østerådalen syd for
Østre Allé og frem til åens udløb i Limfjorden ved Musikkens Hus - har
været under udvikling de sidste 10 år. Etapen ved Musikkens Plads er
etableret, men over de kommende år skal de resterende strækninger
projekteres og gennemføres.
Projektet skaber større kapacitet for afledning af regnvand fra hele
Østerås opland gennem Aalborg by, og dermed bliver Aalborg mere robust overfor de ekstreme regnhændelser, der forventes stadig flere af.
Den åbne å ledes i et nyt forløb rundt om Gabriel og gennem Åparken
og Karolinelund. Der er fokus på at skabe rekreative kvaliteter og biodiversitet i forbindelse med byudviklingsprojekterne, samt på at udnytte
Østerås potentiale i forhold til at styrke midtbyens grønne struktur.
Ressourcer: 2.000 timer
Økonomi: 14 mio. kr. (udgift), 5 mio. kr. (indtægt)

Stigsborg Havnefront
I 2020 begynder de første anlægsarbejder i det store byudviklingsprojekt Stigsborg Havnefront, etape 1, hvor planlægningen har været flere
år undervejs.
Efter godkendelsen af rammelokalplan for 1. etape begynder byudviklingsselskabet Stigsborg P/S at byggemodne området, dvs. etablere
nødvendige terrænarbejder, gader og forsyning.
De første boligbyggerier bliver også sat i gang i 2020, og vi forventer, at
der kan være indflytningsklare boliger til salg og leje i 2021-22.

Byudvikling i Aalborg By

For Aalborg Kommune begynder håndteringen af forureningen fra
Kemira i 2020. Dertil kommer en fremrykning af kystlinjen ud i Limfjorden med opfyld. Design og vandaktiviteter på kysten skal fastlægges

Forord

endeligt ifm. en detaljeret lokalplan for parken og kysten i 2020. I 2021
forventer vi at kunne gå i gang med etablering af selve Stigsparken.
Ressourcer: 3.000 timer
Økonomi: 13,5 mio. kr.

Sygehus Nord og Gåsepigen
Vision og program for området forventes vedtaget primo 2020. Herefter vil udarbejdelse af en helhedsplan kunne ske i løbet af 2020.
I samarbejdsaftalen mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland
er det aftalt, at der som optakt til udviklingen af helhedsplanen for området skal afholdes et parallelopdrag med tre rådgiverteams.
Det overvejes af parterne, om parallelopdraget er den rette proces i
forhold til at få udarbejdet en egnet helhedsplan, alternativt kan der
indgås kontrakt med et rådgiverteam, som i samarbejde med ejerne og
kommunen, som myndighed, udarbejder en helhedsplan.
I forbindelse med projektet er der flere afledte projekter:
• Saxogadetunnellen i den nordlige ende af området
• cykel-gangbro over jernbanen i den sydlige ende af området
• offentlig tilgængelig parkeringskælder langs med banen med tilkørsel fra Saxogadetunnellen
• opgradering af Reberbansgade/Urbansgade/Ladegårdsgade/Stengade
• ændring af krydset Dannebrogsgade/Kong Christians Allé/Saxogade/Annebergvej, samt
• eventuelt opgradering af Gåsepigetorvet.
Af ovennævnte projekter er der kun fundet finansiering til Saxogadetunnellen og cykel-gangbro over jernbanen.

Byudvikling i Aalborg By

Ressourcer: 1.000 timer
Økonomi: 0,6 mio. kr.

Vestbyens grønne havnefront
Havnefront Vest rækker fra Limfjordsbroen til Skurbyen, umiddelbart
vest for Skudehavnen.
Et par områder er allerede under omdannelse: Spritten – hvor nedrivningen er tilendebragt og de første bygninger rejser sig. Arkitektkonkurrencen for Artcenteret er tilendebragt, og nu forestår kontraktskrivning og projektering. Arbejdet med monumentalværket Cloud City er
ligeledes opstartet. Salg af havnefronten ventes på plads i 2019. Det
samlede landskabsprojekt kan således opstartes i det nye år.
Det indledende arbejde for sikring af roklubbernes område langs Søsportsvej er opstartet i 2019. Her skal der i samarbejde med klubberne
udarbejdes en løsning for klimasikring af området. Desuden skal der
arbejdes med øget adgang for offentligheden i området.
En forudsætning for projektet er en samlet parkeringsstrategi for hele
den vestlige del af byen. Nedlæggelse af et større antal p-pladser nødvendiggør etableringen af nye – dette forventes at ske i et eller flere
p-huse i området.
En klimastrategi for området kan inkludere større områder, som kan
anvendes til forsinkelse og fordampning – evt. også til nedsivning. Dette
vil kunne kombineres med begrønning, rekreation og fritidsaktiviteter.
Ressourcer: 300 timer
Økonomi: 2,0 mio. kr.

Byudvikling i det østlige Aalborg
I 2020 igangsættes en samlet byudviklingsplan for det østlige Aalborg
under overskriften ’Vi udvikler det østlige Aalborg sammen’.

Byudvikling i Aalborg By

Formålet med byudviklingsplanen er få et samlet helikopterblik over
hele området, for at sikre en helhedsorientering af udviklingen. Dette
blandt andet for at understøtte identiteter, sammenhænge og en social
balance. Et centralt fokus er udarbejdelse af konkrete forslag til nye bæredygtige skoletilbud. Dette arbejde er forankret i Skoleforvaltningen

og udarbejdes i 2020 og sker i tæt samarbejde med byudviklingsplanen.
Der vil i byudviklingsplanen være fokus på inddragelse af en bred vifte
af borgere og aktører. Der nedsættes en politisk og administrativ styregruppe på tværs af forvaltninger og udvalg for at styrke koordineringen
og skabe et solidt samarbejde.

Kommende projekter
I 2020 skal der startes op på planlægning af nedenstående større projekter. Dette er for planmæssigt at være på forkant med budgettet. Det
være sig ift. såvel realisering, som indspil til den kommende budgetlægning:
• Agri Nord
• AaB byen
• Stigsborg broen
• Hjulmagerkvarteret nordøst
• Braskensgade
• Struervejkvarteret
• Travbanen / Annebergvej
• Hangaren
• Torvet i Vejgaard med omkringliggende arealer
• Sahara og VBs baner – arealbyt
• Planetcentret

Byudvikling i Aalborg By

Fokusindsatser i 2020
på arbejdsprogrammet
Byudvikling i byerne

Byudvikling
i byerne

Aktuelle projekter

Aktuelle projekter
Kommende projekter

Fysisk Vision 2025 definerer, at 11 større oplandsbyer tæt på Aalborg
(Frejlev, Svenstrup, Godthåb, Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing, Klarup, Storvorde, Nibe og Hals) har et særligt potentiale for
byvækst.
Byrådet har afsat 28 mio. kr. fordelt over fire år (2017-20) til konkrete byudviklingsprojekter, fortrinsvis i de 11 oplandsbyer. Midlerne skal
overordnet set benyttes til projekter, der kan understøtte den udvikling,
der lægges op til i byudviklingsplanerne for hver enkelt by - og det som
borgerne mener kan ’løfte’ byen; fx mødesteder og byrum.
Byudviklingsplanarbejdet er afsluttet i Nibe, Romdrup / Klarup, Storvorde/Sejlflod, Vodskov, Vestbjerg, Hals og Godthåb.
I Frejlev, Svenstrup og Vadum er arbejdet godt i gang, og Vester Hassing
sættes i gang ultimo 2019.
Ressourcer: 5.000 timer (planlægning og projektering)
Økonomi: 7,0 mio. kr. + overførsler fra 2019

Kommende projekter
I 2020 skal der startes op på planlægning af større projekter (servicetjek af fx Kongerslev, Langholt, Tylstrup m.fl.). Dette for planmæssigt at
være på forkant med budgettet. Det være sig ift. såvel realisering som
indspil til den kommende budgetlægning.
Ressourcer: 1.500 timer

Forord
Natur og
udeliv

Fokusindsatser i 2020
på arbejdsprogrammet
Natur og udeliv
Jordfordeling
Biodiversitet
Kommende projekter

Jordfordeling
Presset på det åbne lands anvendelse er stadigt stigende og med overlappende ønsker om vandbeskyttelse, klimatilpasning, naturbeskyttelse,
friluftsliv, bosætning og landdistriktsudvikling er der behov for en agil
og multifunktionel tilgang til den aktive del af den kommunale landskabsforvaltning.
Multifunktionel jordfordeling er et effektivt værktøj, baseret på frivillighed, som giver mulighed for i én proces at sammentænke landbrugsproduktion med en mere effektiv benyttelse og beskyttelse af de øvrige
værdier i landskabet.
Med udgangspunkt i større naturgenopretning- og skovrejsningsprojekter undersøges mulighederne for at benytte jordfordeling til at skabe
større sammenhængende naturarealer. Fokus i 2020 er på at identificere og rammesætte egnede projekter, samt udarbejde metodebeskrivelse for, hvordan vi vil arbejde med jordfordeling i BLF for således at
kunne opstarte et eller flere naturprojekter med multifunktionel jordfordeling som omdrejningspunkt.
Ressourcer: 200 timer

Biodiversitet
Arbejdet skal sikre, at kommunens biodiversitetsstrategi ”Rig Natur”,
føres ud i livet med en lang række konkrete indsatser og tiltag, der for-

øger biodiversiteten i Aalborg Kommune.
Der arbejdes med at integrere biodiversitetstiltag i kommunens eksisterende aktiviteter, men også nye indsatser målrettet biodiversitetsformål.
I 2020 vil der være særlig fokus på
• at hæve naturkvaliteten på kommunens egne beskyttede naturarealer
• at hæve biodiversiteten i de kommunale vejrabatter
• formidling med fokus på biodiversitet, samt
• udarbejdelse af inspirationsmateriale målrettet forskellige typer
arealforvaltere (villahaver, sommerhusområder, industrikvarterer,
boligselskaber, skoler og børnehaver)
• at der vil ske en særlig indsats i Frejlev i forbindelse med projektet
’Det grønne Frejlev’
• at der vil blive opstillet nøgletal for gennemførelse af biodiversitetstiltag.
Ressourcer: 2.200 timer
Økonomi: 1 mio. kr.

Kommende projekter
I 2020 vil der være fokus på forundersøgelse og forberedelse af nye
naturprojekter. Der vil særligt være fokus på større, sammenhængende
naturområder både internt i Aalborg Kommune og på tværs af kommunegrænserne. Forundersøgelserne vil bl.a. indeholde ejendomsanalyser
og lodsejerkontakt, ligesom der skal være dialog med fonde og andre
eksterne aktører.
Projekterne vil omhandle etablering af nye naturarealer, naturgenopretning af eksisterende naturarealer med lavt naturindhold og naturpleje
på nuværende naturarealer med god naturkvalitet. Ansøgninger til ekstern medfinansiering er også en del af forberedelserne.

Natur og udeliv

Ressourcer: 400 timer

Forord
Mobilitet

Fokusindsatser i 2020
på arbejdsprogrammet
Mobilitet

PlusBus

PlusBus
Infrastruktur NAU
Kommende projekter

Plusbus projektet vil i februar 2020 igangsætte anlægsentrepriser i
midtbyen, der omfatter dele af Borgergade, Boulevarden, Jyllandsgade
og Sohngårdsholmsvej.
De anlægsetaper, der skal gennemføres i 2021, - samt John F. Kennedys
Plads og en række andre stationsforplads-entrepriser - bliver projekteret i 2020.
Operatørkontrakten forventes at blive sendt i udbud medio 2020.
Ressourcer: 12.000 timer
Økonomi: 140 mio. kr.

Infrastruktur NAU
I forbindelse med opførelse af det Nye Universitetshospital (NAU), skal
der anlægges ny infrastruktur og ombygges på det eksisterende.
Selma Lagerlöfs Vej skal ombygges til en byvej med fortove og cykelstier i begge sider. Projektet koordineres med nye vejtilslutninger ved
Bertil Ohlins Vej (Plusbus), NOVI og nyt, signalreguleret kryds ved akutmodtagelsen.
Det skal afklares, hvorvidt det også skal koordineres med en ombygning
af rundkørslen ved Alfred Nobels vej til et signalanlæg. Desuden koordineres ombygningen med etablering af cykelsti i sydsiden af Hadsundvej

fra Alfred Nobels vej til Gistrup, så der kan eksproprieres samtidigt.
I 2020 tages der for alvor fat på koordinering og detailprojektering, så
der også kan eksproprieres i 2020.
Ressourcer: 2.000 timer
Økonomi: 10 mio. kr.

Kommende projekter
Arbejdet med at give input til Vejdirektoratet ift. opdatering af VVM for
Den 3. Limfjordsforbindelse, som startede i 2019, fortsætter i 2020.
Aalborg Kommune bidrager som sparringspartner og bidrager økonomisk til opdateringen. I 2020 igangsættes analyser af, hvilke følgeomkostninger en 3. Limfjordsforbindelse vil få.
Ressourcer: 300 timer
Økonomi: 50% af udgifterne, dog max. 2,5 mio. kr.

Mobilitet

Forord
Myndighed

Fokusindsatser i 2020
på arbejdsprogrammet
Myndighed
Høj byggeaktivitet og én indgang
Lokalplaproduktion
Nyt ejendomsskattesystem

Høj byggeaktivitet og én indgang
Byggeaktiviteten i Aalborg Kommune ligger fortsat på et højt niveau.
Det betyder, at der er en stor efterspørgsel på byggetilladelser, og de
myndighedsgodkendelser og tilladelser, der relaterer sig til nyt byggeri.
Der arbejdes fortsat på at praktisere ’én indgang’ i sagsbehandlingen.
Samtidig med den store efterspørgsel foregår der en implementering af
det nye bygningsreglement, BR18.
BR18 medfører et væsentligt ændret sagsflow, både for myndighed og
for ansøger. Fokus er på at få udviklet nye og effektive samarbejdsprocesser, med byggerådgivere og professionelle aktører i byggebranchen.
Forandringen understøttes med særlige udviklings- og vejledningstiltag,
internt og eksternt. På kort sigt betyder BR18 således ekstra arbejde.
Det er uklart hvordan BR18 påvirker arbejdsmængden på længere sigt.
Ressourcer: 60.000 timer til byggerelateret myndighedsarbejde

Lokalplanproduktion
Som i 2018 er der fortsat arbejdet på effektivisering og forenkling af
lokalplanarbejdet i 2019. Der har fortsat været fokus på de interne
processer, herunder etableringen af et lokalplanteam. Hensigten med
teamet har været at samle og styrke lokalplankompetencen, og få et

samlet overblik over lokalplaner. Dette har skabt en mere smidig og
effektiv udarbejdelse af lokalplaner.
Der vil i 2020 blive videreudviklet på de interne og eksterne samarbejder, differentierende efter kompleksiteten af lokalplanerne. Dermed
videreføres arbejdet med forenkling af lokalplanprocesserne, hvor der
i 2020 er fokus på projektlederrollen i udarbejdelsen af lokalplanerne.
Der vil blive fulgt op på effekten af dette arbejde ift. ressourceforbrug,
samarbejder i forvaltningen, samt produktionen af antal lokalplaner.
Ressourcer: 18.500 timer

Ejendomsskat
Der skal i 2020 ydes en særlig controllingindsats på at finde og rette de
fejl i datagrundlaget, som pt. medfører at nogle virksomheder opkræves
enten for meget eller for lidt i dækningsafgift.
Vores planlægning af denne særlige indsats har hidtil bygget på en
forventning om, at den kommunale myndighedsopgave indenfor ejendomsskat ville blive reduceret i 2020, og at de frigivne timer kunne
anvendes til controllingopgaven.
SKAT har imidlertid udskudt overtagelsen af inddrivelsesopgaven fra
kommunerne fra 2020 til 2024, hvilket ikke blot betyder, at myndighedsopgaven forbliver uændret hos kommunerne, men tillige skal vi i en
3 års periode foretage dobbeltdrift på gamle og nye systemer.
Vi har derfor en opgave i at ressourcesikre den udvidede paralleldrift,
at ressourcesikre controllingopgaven, samt at kvalitetssikre data til de
periodens vurderingskørsler.
Ressourcer: 3.000 timer

Myndighed

Forord

Fokusindsatser i 2020
på arbejdsprogrammet
Drift
Driftsstrategi
Den Digitale Arbejdsplads
Kommende projekter

Drift
Driftsstrategi

I den løbende realisering af strategi for drift og vedligeholdelse skal
driftsopgaverne planlægges og gennemføres med henblik på at opnå
størst mulig effekt af de anvendte ressourcer.
Det er et mål, at drift og vedligeholdelse udføres med henblik på kapitalbevarelse og grøn omstilling i den udstrækning, budgetterne giver
mulighed for det.
Drift skal sammen med ny teknologi påvirke adfærd og bidrage til ændring af kultur og herigennem forandre f.eks. transportvaner og valg af
transportmidler.
Ved rettidigt udført drift og vedligeholdelse kan frigjorte ressourcer
bidrage til udvikling gennem omlægning eller nyanlæg.
Evaluering af indsatsen skal sikre, at der er sammenhæng til borgernes
ønsker og behov, og at driftsopgaverne udføres effektivt og med den
ønskede kvalitet.
Ressourcer: 1.500 timer

Den Digitale Arbejdsplads
I 2020 implementeres Office 365 i By- og Landskabsforvaltningen under navnet Den Digitale Arbejdsplads.
Ambitionen er at anvende Office 365 til at skabe en digital platform,
hvor medarbejderne har en samlet adgang til de værktøjer og informationer, der er nødvendige og nyttige til deres arbejde med kerneopgaverne.
Der er fire indsatsområder i Den Digitale Arbejdsplads:
• Samarbejdsrum, hvor deltagere i teams og projekter kan kommunikere og dele viden, dokumenter og information
• Vidensbank - et moderne, fagligt intranet med adgang til hurtig
hjælp
• Resultatoverblik, som synliggør resultater fra fagområderne
• Automatisering - effektivisering ved at automatisere arbejdsgange
og skabe digital sammenhæng
Ressourcer: 5.500 timer

Kommende projekter
Der vil blive fokuseret på opgaver indenfor følgende områder:
• Opgaver flyttet fra investeringsoversigten og til drift skal følges tæt
• Der skal sikres tilstrækkelige ressourcer til efterfølgende drift af afsluttede anlægsprojekter, og modeller til fastlæggelse af behov skal
derfor udarbejdes
• Mulighederne i ny teknologi og digitalisering skal undersøges og
udnyttes
• BI (Business intelligence) skal bruges i til datadrevet ledelse herunder benchmarking, og resultaterne skal kobles til kvalitet i opgaveløsningen
• Der skal arbejdes med ny havnestrategi og herunder havnepakke
(investeringsbehov i forhold til Nibe, Hou og Hals fritidshavne)
• Ny belysningsplan, landsbypedelordningen og LER-registeret er andre væsentlige opgaver

Drift

Ressourcer: 9-12.500 timer

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

