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Så godt som alle kommuner
skruede op for anlægsprojek-
terne, da regeringen i foråret
fjernede anlægsloftet for resten
af 2020.
MenAalborg stikker alligevel
ud på listen over investerin-
ger ved at fremrykke projek-
ter for 500millioner kroner.
Det kunne lade sig gøre, fordi
forvaltningen netop havde til-
standsvurderet 1.000 kommu-
nale bygninger på tilsammen
481.000 kvadratmeter.
Et sådant overblik havdeman
ikke lavet siden kommunesam-
menlægningen i 2007, hvor
Nibe, Sejlflod ogHals blev slået
sammenmedAalborg.
– Det var helt afgørende, at vi
havde det datagrundlag for at
kunne kvalificere indstillin-
gen til politikerne, fortæller
bygningschef i AaKBygninger,
PeterMunk.
Det var allerede planen, at
politikerne i forbindelsemed
forhandlingerne om budgettet
for 2021 skulle præsenteres for
en ny vedligeholdelsesstrate-
gi. Som led i arbejdet med den
havde bygningsafdelingen gen-
nem halvandet år arbejdet på
en tilstandsvurdering af byg-
ningerne efter standarderne

i det fælleskommunale nøgle-
talssamarbejde på ejendoms-
området.
– Så kommuligheden for at
fremrykke anlægsprojekter.
Det var lidt held i uheld, siger
PeterMunk.

På bagkant
Skolerne var ikkemed i til-
standsvurderingen. Deres til-
stand er til gengæld kortlagt i
en analyserapport fra 2015, og
her er Aalborg Kommune i gang
med en investeringsplan på 3,5
milliarder kroner.
Samlet har kommunender-
for i dag det fulde overblik over
bygningsmassen – dog undtaget

nogle lejemål. Overblikket er
helt nødvendigt, hvisman skal
kunne levere på klimadagsorde-
nen, pointerer PeterMunk.
–Vi kan ikke løse klimaudfor-
dringen ved alene at fokusere på
det nye, vi bygger. Vores priorite-
ring på de fremrykkede opgaver
har været energi,miljø, klima og
sikkerhed.Der er rigtigmange
tagudskiftningermed i opga-
verne. Tagene er efterhånden
udtjente og kan dårligtmodstå
store regnmængder, siger han.
Modsat staten og den almene
boligsektor er kommunerne
ikke forpligtede til at udarbej-
de vedligeholdelsesplaner for
bygningsmassen. Derfor er det
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langt fra alle, der prioriterer
det – og det harman heller ikke
gjort i Aalborg førhen.
– Før havde vi enmere ustruktu-
reret og akut tilgang til tingene.
Vi agerede lidt på bagkant, når
ting var gået i stykker. Det er en
dyrmåde at vedligeholde på i
stedet for at forebygge og leve-
tidsforlænge. Det svarer lidt til
at køre rundt i en bil uden olie og
så ellers skiftemotoren, når den
går i stykker, siger PeterMunk.
Med overblikket over byg-
ningsmassen var det ikke svært
at finde ud af, hvor der skulle
sættes ind, når det fjernede an-
lægsloft skulle udnyttes.
– Vi begyndtemed at lave et
udtræk af databasenmed alle
prioritet 5-opgaver (demest
kritiske, red.) og også nogle
med prioritet 4. Det var demest
presserende, og de var så re-
lativt enkle at gå til, at vi ville
kunne nå at sætte dem i gang
inden årets udgang, siger Peter
Munk.
Men det er så alligevel ikke
uden problemer at sætte så
meget i gang samtidig. Det har
krævet bistand fra eksterne
rådgivere, men også på det helt
praktiske plan:
– Vi er noget udfordredemed
at få stilladser og håndværkere
nok. Vejrsituationen her i efter-
året bliver også en udfordring,
og så er der coronarestriktio-
nerne.Men vi regnermed at få
alt påbegyndt sådan, at vi er i
målmed alle projekterne i løbet
af de førstemåneder af 2021, si-
ger PeterMunk.
Selv om det hele er gået godt
takket være det grundige data-
grundlag, kunne han godt have
tænkt sig at have lidt bedre tid.
– Rent fagligt ville jeg hellere
have fordelt pengene ud over
en længere periode. Det ville
have givet os lidtmere for pen-
gene, fordi vi selv ville kunne
have styret projekterne, men
formålet var netop også at un-
derstøtte et presset erhvervsliv
under coronakrisen, siger Peter
Munk.•mdbr@kl.dk

FOTO: MIKKEL BERG PEDERSEN / FREELANCE / RITZAU SCANPIX


