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1 SAMMENFATNING

I forbindelse med, at anlægsinvesteringerne i kommuner og
forsyningsselskaberne rundt i landet er stigende, så er der et øget behov for, at
koordinere anlægsarbejderne, således at de anlægsmæssige og økonomiske
fordele ved samtidige og koordinerede arbejder udnyttes fuld ud. Dette vil betyde
en lavere samlet udgift til vedligehold af vores infrastruktur (lednings- og
vejanlæg), en sikring mod konflikt mellem de enkelte ledningsanlæg og dermed
en reduktion af risikoen for graveskader. Endvidere vil en koordinering af
anlægsarbejderne betyde, at generne for borgerne kan minimeres, bl.a. fordi der
ikke kommer flere år med anlægsarbejder inden for en kort periode.

Aalborg kommune har siden starten af 1970’erne arbejdet med koordinering af
anlægsarbejderne i kommunens veje og i 1992 indgik de kommunale
forsyningsvirksomheder og den kommunale vejbestyrelse en samarbejdsaftale,
hvor emner som koordinering, fælles udbud, økonomifordeling, kommunikation
og fælles projektledelse er nøgleord.

1.1 Formål

Formålet med oplægget er, at inspirere andre kommuner og forsyninger til, at
udbygge samarbejdet mellem forsyninger og kommune samt præsentere
forskellige værktøjer og modeller for samarbejde, kommunikation og
økonomifordeling.

Oplægget foreslås placeret under det strategiske tema: Samarbejde på tværs,
hvor indlægget vil berøre flere af de angivne stikord som f.eks. ”Nye måder at
samarbejde på”, ”Samarbejde mellem bygherre/rådgivere/entreprenører”,
”Borgerinddragelse” ”samtidigt samarbejde” m.fl.

1.2 Fremgangsmåde

Fremlæggelsen tager udgangspunkt i aftalen og organisationen for
fællesprojekterne og et konkret projekt med renovering af gågadebelægningen i
Nørregade, Aalborg, hvor alle ledningsanlæg blev udskiftet samtidigt med
belægningen
Fremlæggelsen deles mellem de 2 bidragsydere:

· Brian J. Aagaard, Projektkoordinator, Aalborg kommune, By- &
Landsskabsforvaltningen, Trafik & Veje



· Johnny Kristensen, Sweco A/S, Fællesprojektleder på Nørregade
projektet

Fremlæggelsen følger efterfølgende dagsorden:

1.2.1 Præsentation af Aalborg modellen (v. Brian Jensen Aagaard, Aalborg
kommune, Trafik & Veje )

· Den historiske baggrund
· Organisation
· Aftalegrundlag
· Koordinering og fællesprojektledelse
· Fællesprojekthåndbogen

1.2.2 Præsentation af Fællesprojektet, den praktiske anvendelse (v. Johnny
Kristensen, Sweco A/S)

· Fællesprojektlederen og projektgruppen
· Projektering fasen
· Anlægsfasen
· Kommunikation
· Overflademodellen – Økonomifordeling


