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Forord // indledning

klimaplan 2009-2015 er albertslunds bidrag til en positiv ud-
vikling for jordens klima . klimaplanen er sat sammen af en lang 
række forskellige aktiviteter . nogle er vi allerede langt med, an-
dre er temaer, vi vil arbejde med og udvikle . nogle af aktiviteterne 
skal opfylde konkrete Co2 mål, andre går på tværs og understøt-
ter den samlede klimaplan .   

albertslund var et laboratorium for byudvikling, da byen blev 
bygget, og for at nå de ambitiøse klimamål vil vi nu i klimaplanen 
udvikle og demonstrere nye løsninger for energieffektivitet i 
boliger, erhvervsområder og kommunale bygninger . Vi vil udvikle 
vores nuværende samarbejder og etablere nye, der skal give 
os ny indsigt og muligheder for handling på klimaområdet . Vi vil 
arbejde for mere grøn kommunal transport og medvirke til, at 
klima indgår i en helhed sammen med vores mærkesager børn, 
kultur og miljø .

klimaplanen er samtidig en måde at tænke bæredygtig byud-
vikling på, så albertslund også i fremtiden er en attraktiv by at 
bo og arbejde i . på samme måde som borgere, erhvervsliv og 
ansatte i kommunen i mange år har været den drivende kraft i 
agenda 21 arbejdet og miljøindsatsen, spiller de også en vigtig 
rolle i klimaplanen .

kommunens mål for en begrænsning af byens Co2 udslip med 25% 
er sat sammen med de andre kommuner i green Cities samarbej-
det . det betyder, at vi som kommuner kan holde hinanden fast på 
de ambitiøse klimamål, få vigtig fælles erfaring og forankring af en 
effektiv lokal klimaindsats, der giver de ønskede resultater . 

i slutningen af 2009 vil verdens øjne være rettet mod københavn, 
hvor fn’s klimakonference vil vise, om verdens ledere indgår den 
aftale for fremtidens klima, som alle håber på . uanset udfaldet 
af klimakonferencen kommer lokale initiativer til at spille en af-
gørende rolle i fremtiden . 

sådan et initiativ er klimaplan 2009-2015 . i albertslund er der 
lyst og vilje til at bidrage med vores del i det fælles initiativ for et 
bedre klima . klimaplanen vil hjælpe os til at holde retningen, minde 
hinanden om vores fælles ansvar og det, vi er gode til sammen i 
albertslund, nemlig at tænke globalt og handle lokalt .

Finn Aaberg 
borgmester

klimaplan 
for fremtidens BYudVikling i alBertslund
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MILePæLeNe På deN MILjøPoLITIsKe vej

1992
1995

1996

1997

1999

2000

2000

2009

2008

1992 deT FøRSTe gRønne RegnSKAB 
udgiVeS data for byens belastning 
af miljøet: Forbrug af varme, el og 
vand. opgørelse af affald og udslip 
af Co2, so2 og NoX.

1995 den FøRSTe AgendA 21 hAndlingSPlAn udARBejdeS 
Tænk globalt, handl lokalt: samarbejde mellem kommune, 
borgere og erhvervsliv for en bæredygtig by.

1996 AgendA CenTeR AlBeRTSlund 
ÅBneR I samarbejde med kommu-
nen er Agenda Center Albertslund 
borgernes og boligområdernes 
støtte i omstillingen og udviklin-
gen mod en bæredygtig by.

1999 MiljøCeRTiFiCeRing AF AlBeRTS-
lund KOMMune PÅBegyndeS Med det 
europæiske miljøledelsessystem eMAs 
som pejlemærke kortlægger alle kom-
munens ansatte deres påvirkning af 
miljøet og sætter miljømål. 

1997 deR OPSTilleS MÅl FOR CO2 ReduKTiOn
To mål for et bedre klima: I 2010 er Co2 
udslippet reduceret med 50% og i 2050 
med 80%. 

2000 AlBeRTSlund KOMMune TAgeR 
iniTiATiV Til gReen CiTieS SAMARBejdeT
det begynder med navnet dogme2000 
og kommuner, der vil gøre en ekstra 
indsats for miljøet. et forpligtende 
samarbejde, der forankrer arbejdet for 
et bæredygtigt lokalsamfund. 

2007 AlBeRTSlund KOMMune VedTAgeR 
KliMASTRATegi Kurverne i de grønne 
regnskaber skal knækkes. Klimastrate-
giens mål er at intensivere indsatsen 
for reduktion af byens Co2 udslip. 

2008 gReen CiTieS SKÆRPeR MiljøindSATSen
det forpligtende samarbejde får et nyt fælles 
grundlag og otte kommuner sætter nu en 
fælles dagsorden for miljøet med skærpede 
krav til mål og dokumentation.

2009 KliMAPlAn VedTAgeS Klimaplanen er en 
helhedsplan for hvordan byen reducerer sit 
Co2 udslip med 25% inden 2015. det er også 
en plan, der skal arbejde for, at Albertslund 
bliver en bæredygtig by. 

2007 AlBeRTSlund KOMMune 100% MiljøCeRTi-
FiCeReT Alle forvaltninger, funktioner og institu-
tioner er nu miljøcertificeret. det betyder, at 3.000 
medarbejdere sætter miljømål for deres daglige 
arbejde.
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klimaplan 
for Co2 reduktion 
i alBertslund

KLIMAPLAN For Co2 reduKTIoN I ALberTsLuNd // indledning

klimaplanen er en helhedsorienteret plan for begrænsning af 
byens Co2 udslip . gennem en intensiv lokal indsats skal klimapla-
nen både bidrage til at løse klimaproblemet og udvikle alberts-
lund til en bæredygtig by .

klimaplanens temaer og aktiviteter omfatter en bred målgruppe 
og skal gøre hele kommunen i stand til at handle effektivt og 
målrettet på klimaudfordringen . klimaplanen giver et bud på, 
hvordan udfordringen kan gribes an her og nu, og hvordan der 
kan arbejdes med de langsigtede mål for Co2 reduktion . planen 
rummer derfor både konkrete målbare aktiviteter og aktiviteter, 
der er med til at udvikle hele området for energibesparelser og 
Co2 reduktioner . 

hvorfor CO2 reduktion
klimaplanen har fokus på at reducere det menneskeskabte Co2 
udslip for at forebygge de klimaændringer, som stigende tem-
peraturer på jorden giver anledning til . den globale opvarmning 
ændrer klimaet drastisk med stigende vandstande, ørkenspred-
ning, oversvømmelser og ekstremt vejr . 

Klima i Albertslundstrategien 
albertslundstrategien er kommunens samlede strategi for 
byens udvikling, og med agenda 21 strategien som en integreret 
del udgør den rammen for det miljøpolitiske arbejde i hele kom-
munen .  

i albertslundstrategien er klima et af ti strategiske emner, der 
beskriver klima som et vigtigt led i arbejdet for en bæredygtig 
udvikling af byen . klimaplanen konkretiserer albertslundstrategi-
ens mål på klimaområdet og understøtter kommunens tværgå-
ende miljøindsatser som agenda 21 handlingsplan, miljøledelse, 
grønt regnskab og green Cities samarbejdet . 

Fra Klimastrategi til Klimaplan
for at følge udviklingen i ressourceforbrug og udslip af drivhus-
gasser indførte albertslund kommune i 1992 et grønt regnskab . 
grønt regnskab g jorde det muligt at måle, hvordan kommunens 
borgere, virksomheder, den kommunale aktivitet og trafikken 
påvirkede miljøet .

grønt regnskab blev fulgt op af agenda 21 planer med aktivi-
teter på miljø- og klimaområdet . den første agenda 21 hand-
lingsplan blev udarbejdet i 1995, og da albertslund kommune i 
2008 som den første danske kommune kunne kalde sig miljøcer-
tificeret, var det resultatet af flere års miljøtanke om at tænke 
globalt og handle lokalt . 

i 2006 var byens Co2 udslip faldet med 47%, og målene for 2010 
så ud til at kunne nås . alligevel var der en række ting, der g jorde, 
at klima i 2006 fik et særligt politisk fokus i albertslund 
kommune . 

BYens historie 
– dagens udfordringer

albertslund er en ung by født af byggeboomet i 1960’erne . 
Børnefamilierne flyttede væk fra storbyen . der skulle byg-
ges meget og hurtigt, og i albertslund skød nyskabende 
almennyttigt boligbyggeri op, og byens indbyggertal steg 
fra 3 .000 til 30 .000 . 

Byen blev planlagt efter datidens eksperimenterende 
principper for byplanlægning . et tyndt befolket område 
blev omdannet til et laboratorium for byudvikling, demo-
krati og industrielt byggeri . 

nu i starten af det 21 . århundrede har albertslund ændret 
sig, og byens boligområder, erhvervsområder og offentlige 
bygninger har behov for renovering og fornyelse .

det er en enestående mulighed for at udvikle albertslund 
til en klimarigtig by .
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Planlægning  ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

samarbejde  ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

energiforsyning  ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Kommunikation  ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

◊  For det første viste albertslund kommunes forbrug af el og 
varme og Co2 udslip en stigende tendens, der g jorde det  
vanskeligt at nå Co2 målene .

◊   For det andet blev klimadebatten på kort tid højaktuel som  
en følge af rapporter fra fn’s klimapanel, og det blev bredt  
accepteret at tage jordens klimaændringer alvorligt . Co2 blev  
et ord, alle forholdt sig til .

◊  For det tredje stod albertslund over for store bymæssige 
udfordringer . den omfattende renovering af boligområdet 
albertslund syd var netop påbegyndt og satte fokus på  
indretningen af fremtidens energieffektive boligområder .

på denne baggrund vedtog albertslund kommune en klimastra-
tegi i 2007 . klimastrategien slog en række centrale temaer an 
om modernisering af byen, energirigtig renovering og profilering 
af klimaindsatsen . 

nu beskrives det i en samlet klimaplan for perioden 2009-2015, 
hvordan albertslund kommune vil realisere klimastrategiens te-
maer gennem en række definerede indsatsområder og konkrete 
mål for Co2 reduktion .

klimaplanen 
er BeskreVet i tre dele

del 1  klimaplanens ramme beskrevet med 
Fokus, Vision og Mål

del 2  klimaplanens aktiviteter med konkrete Co2 mål 
inden for indsatsområderne 

 Kommune, Boliger, erhverv og Transport

del 3  klimaplanens tværgående aktiviteter,  
der understøtter de Co2 rettede aktiviteter 
inden for temaerne 

 Planlægning, Samarbejde,  
 energiforsyning og Kommunikation

indledning // KLIMAPLAN For Co2 reduKTIoN I ALberTsLuNd
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KLIMAPLANeNs rAMMe // del 1

111
del 1  Klimaplanens ramme
klimaplanens Co2 reduktionsmål: en Co2 reduktion i 2015 på 25% i forhold 
til i 2006 . dette svarer til 52 .000 ton Co2 .
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del 1 // KLIMAPLANeNs FoKus – eN heLhedsPLAN Mod deN bæredYGTIGe bY

klimaplanen samler albertslund kommunes aktiviteter for Co2  
reduktion i en fælles forståelse for byens udvikling . klimaplanen  
giver ny fælles viden om det at indrette en bæredygtig by, hvor 
miljø, økonomi, arkitektur og sociale forhold tænkes ind i en helhed . 

albertslund står over for en række bymæssige udfordringer . 
Boligområder og kommunale bygninger skal i de kommende år 
renoveres og erhvervsområder omdannes og indgå i en nytænk-
ning af byen . trafikken er en voksende udfordring, og det skal 
også i fremtiden være attraktivt at bo og have sin virksomhed  
i albertslund .

det er udfordringer, som behandlet og betragtet rigtigt, kan  
blive til muligheder for byen . særligt fordi albertslund også er 
en by med en række styrkepositioner . som for eksempel den 
nære relation til hovedstaden, en veludbygget infrastruktur, en 
stor og stærkt funderet almennyttig boligsektor og et velfun-
gerende lokalt og regionalt erhvervsliv . og fordi miljø er forank-
ret hos kommunens borgere, virksomheder og medarbejdere . 

Kommunen som drivkraft i klimaløsninger
klimaforbedringer i en hel by er ikke en opgave, albertslund 
kommune kan eller skal løse alene . alle aktører skal inddrages, 
også på nye måder . klimaplanen skal være med til at afdække, 
hvordan kommuner kan indgå i nye samarbejder og definere en 
ny rolle for kommunen som drivkraft i klimaløsninger .

klimaplanens aktiviteter skal sikre, at Co2 reduktioner kobles med 
teknologi, adfærd og energiforsyning . og målrettet kommunika-
tion skal sikre, at erfaringer og viden om klimaforbedringer deles .

◊  Teknologi for eksempel energibesparende elektriske appa-
rater, ventilation og varmesystemer . klimavenlig kollektiv og 
individuel transport . og ikke mindst udvikling af markedsorien-
terede energieffektive løsninger inden for alle områder .

◊  Adfærd for eksempel hvordan borgere, erhverv og kommunale 
bygningsbrugere anvender de bygninger, de bor og arbejder i, 
bestemt af hvordan bygningerne er indrettet i forhold til pas-
siv solvarme, belysning og varme . 

◊  Energiforsyning Varme og el skal produceres, så det under-
støtter klimarigtig adfærd . her er det afgørende, at nationale 
og internationale målsætninger bliver realiseret for en frem-
tidig bæredygtig energiforsyning . 

klimaplanens fokus 
– en helhedsplan mod den BÆredYgtige BY

BÆredYgtighed
Bæredygtighed på verdens dagsorden
fn nedsatte i 1983 en Verdenskommission for miljø og 
udvikling . den skulle beskrive, hvordan det var i muligt at 
forene vækst og udvikling med en bæredygtig udnyttelse 
af naturressourcerne .

Bæredygtig udvikling ifølge Brundtland
i 1987 kom kommissionen med sit bud på en bæredygtig 
udvikling i rapporten Vores fælles fremtid, også kaldet 
Brundtland-rapporten .

Bæredygtig udvikling giver de bedst mulige betingelser 
for mennesker og miljø, uden at fremtidige generationers 
muligheder for at få opfyldt deres behov bringes i fare .

Bæredygtig by
en by der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig .
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KLIMAPLANeNs FoKus – eN heLhedsPLAN Mod deN bæredYGTIGe bY // del 1

Klimatilpasning ikke en del af klimaplanen
klimaplan 2009-2015 beskriver ikke aktiviteter for klimatilpas-
ning . albertslund kommune arbejder parallelt med klimaplanen 
for at imødegå de klimamæssige udfordringer med op til 40% 
kraftigere regnskyl i løbet af de næste 100 år . der har indtil 
nu kun været få oversvømmelser i større omfang i albertslund 
kommune, og regnvandssystemet er robust . men også i fremti-
den skal nedbørsmængden kunne håndteres uden ødelæggende 
skader og miljø- og sundhedsmæssige problemer . 

derfor gøres der allerede en indsats for at stoppe yderligere 
belastning af regnvandssystemet og vandløb og søer gennem 
fremtidssikret afvanding, etablering af våde enge og renove-
ring af stikledninger . desuden bliver klimatilpasning indarbejdet 
i kommuneplan 2009-2021, hvor regnvandsbassiner både kan 
fungere som naturligt tilpassede elementer og som bykvalitets-
elementer, samtidig med at regnvandshåndteringen sikres .

klimaplanens fokus 
– en helhedsplan mod den BÆredYgtige BY

klimaplanen koBler teknologi, 
adfÆrd og energiforsYning  
◊  Når brugerne af de kommunale bygninger inddrages i 

arbejdet med at mindske energiforbruget, samtidig med 
at bygningerne gøres så energieffektive som muligt . 

◊  Når kommunens borgere er engagerede i miljøspørgs-
mål, når agenda Center albertslund laver borgerrettet 
klimaarbejde, og når boligområderne tager aktivt del i 
klimaarbejdet gennem Brugergruppen .

◊  Når kommunens virksomheder går ind i en fælles klima-
indsats, hvor kommunen tilbyder rådgivning om tekniske 
løsninger, om energieffektiv virksomhedsadfærd og 
kommunikation af de bedste løsninger . 

◊  Når boligselskaber udvikler miljø- og klimaprogram-
mer for nogle af de største boligrenoveringsprojekter i 
danmark . og når kommunen sammen med en lang række 
partnere igangsætter pilotprojekter om udvikling af 
helhedsløsninger inden for energirigtig renovering .   

◊  Når kommunen trods de store nationale udfordringer 
på transportområdet tager et lokalt ansvar og sætter 
fokus på den del af transporten, som kommunen har 
indflydelse på .
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Finansiering af klimaplanen
gennemførelse af klimaplanen medfører en række omkostninger 
til planlægning og udvikling af nye koncepter for samarbejder og 
teknologier . som udgangspunkt vil omkostningerne blive afholdt 
inden for kommunens eksisterende drifts- og anlægsbudget-
ter . kommunen har en mangeårig bred indsats inden for det 
forebyggende miljøarbejde med miljøcertificering, økologisk kost, 
energimærkning og energirådgivning som nogle af områderne . 
den kommunale organisation er derfor gearet til at sætte fokus 
på Co2 reduktioner, både i det nuværende drifts- og myndig-
hedsarbejde og i nye tværgående udviklingsprojekter . 

derudover er en række samarbejder og projekter med til at 
finansiere klimaplanens aktiviteter . det gælder projekter, der 
fremmer udviklingen af nye koncepter og Co2 reducerende 
teknologier, der er støttet gennem eu eller nationale ordninger, 
ligesom energispareaktivitetsplanen understøtter klimaplanens 
aktiviteter gennem målrettede indsatser på energiforsynings-
området .

Organisering af klimaplanen
i albertslund kommunes ledelses- og styringsstrategi er for-
pligtende dialogstyring midlet til at skabe sammenhæng mellem 
visioner, mål og aktiviteter . klimaplanens aktiviteter forankres i 
den kommunale forvaltning gennem dialogmøder på ledelsesni-
veau og i kommunens tværgående miljøgruppe . ligesom de poli-
tiske udvalg og Chefgruppen inddrages gennem løbende status 
på klimaplanens aktiviteter . 

klimaplanen får betydning for planer, der er forankret andre 
steder i den kommunale organisation eller går på tværs af 
organisationen . det gælder for eksempel planen for udvikling 
af kommunens børneinstitutioner, planlægning af fremtidens 
idræts- og kulturfaciliteter, den kommende kommuneplan og 
renoveringsplaner for byens boligområder .

klimaplanen er forankret i miljø- og teknikforvaltningen i en pro-
jektorganisation med koordinatorer for de enkelte indsatsom-
råder og aktiviteter . klimaplanens aktiviteter indgår i forvaltnin-
gens to-årige virksomhedsplan . 

aktiviteterne i klimaplanen er planlagt ud fra en helhedsvurde-
ring, og miljø- og teknikforvaltningens opgave er derfor løbende 
at skabe et fælles overblik over planens udvikling og vurdere 
aktiviteternes effekt, prioritering og tværgående samspil . der 
gøres status på klimaplanens aktiviteter, mål og resultater i 
grønt regnskab . derudover vil der blive gennemført en grundig 
evaluering af klimaplanen efter tre år, det vil sige inden 2012 .

den tVÆrgående  
milJØgruppe

gruppen sikrer, at kommunens fem forvaltninger  
koordinerer det fælles klima- og miljøarbejde  
i albertslund kommune . 

gruppen har Co2 reduktioner som et fælles mål i 2009 .

del 1 // KLIMAPLANeNs FoKus – eN heLhedsPLAN Mod deN bæredYGTIGe bY
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KLIMAPLANeNs vIsIoN – A+ ALberTsLuNd soM KLIMALAborATorIuM  // del 1

albertslund var en ung by i 1960’erne, hvor der blev eks-
perimenteret med nye boligtyper, materialer og borger-
inddragelse . på samme måde er klimaplanens udgangs-
punkt, at der skal tænkes nyt, udfordres og samarbej-
des i et fælles klimalaboratorium, for at finde netop de 
løsninger, der kan medvirke til, at albertslund kom-
mune når sine Co2 mål og samtidig bliver  
en bæredygtig by . 

klimaplanens vision tager afsæt i kommunens 
mangeårige tradition for at arbejde med miljø på 
alle niveauer . klimaplanen er næste generation 
af albertslund kommunes miljøindsats og har 
derfor fået navnet a+:

◊  A+ albertslund i en ny og klimavenlig udgave
◊  A+ det energirigtige valg
◊  A+  en aktiv klimaindsats – et pejlemærke 

for klimaambitiøse byer . 

klimalaboratoriet har allerede resulte-
ret i initiativer som etablering af gate 
21 (miljøvidenparken), i deltagelsen 
i energistyrelsens projekter for 
demonstration af energieffektive 
renoveringsløsninger og i udviklin-
gen af en ny energibesparende 
parklampe med led .

klimaplanens Vision 
– a+ alBertslund som klimalaBoratorium

lbertslund var en ung by i 1960’erne, hvor der blev eks-
perimenteret med nye boligtyper, materialer og borger-

å samme måde er klimaplanens udgangs-
punkt, at der skal tænkes nyt, udfordres og samarbej-
des i et fælles klimalaboratorium, for at finde netop de 
løsninger, der kan medvirke til, at albertslund kom-

 mål og samtidig bliver 

limaplanens vision tager afsæt i kommunens 
mangeårige tradition for at arbejde med miljø på 

limaplanen er næste generation 
ommunes miljøindsats og har 

lbertslund i en ny og klimavenlig udgave

n aktiv klimaindsats – et pejlemærke 

limalaboratoriet har allerede resulte-
ret i initiativer som etablering af gate

iljøvidenparken), i deltagelsen 

demonstration af energieffektive 
renoveringsløsninger og i udviklin-
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del 1 // KLIMAPLANeNs MåL



13ALberTsLuNd KoMMuNe // KLIMAPLAN 2009 - 2015

klimaplanen beskriver aktiviteter, der skal bidrage til at knække 
Co2 kurverne i kommunens grønne regnskaber og opfylde kom-
munens Co2 reduktionsmål . 

Klimaplanens CO2 reduktionsmål 
– Fælles green Cities mål
der er i albertslund kommune i årenes løb vedtaget en række 
Co2 mål, der alle omfatter kommunen som geografisk enhed: 

◊   en Co2 reduktion i 2010 på 50% i forhold til Co2 udslippet i 
1986 . dette svarer til en reduktion på 170 .000 tons Co2 .

◊   En CO2 reduktion i 2015 på 25% i forhold til i 2006.                                                                             
Dette svarer til en reduktion på 52.000 tons CO2.

◊   en Co2 reduktion i 2050 på 80% i forhold til Co2 udslippet i 
1986 . dette svarer til en reduktion på 270 .000 tons Co2 .

albertslund kommune har sammen med green Cities kommu-
nerne forpligtet sig til inden 2015 at reducere sit Co2 udslip 
med 25% i forhold til i 2006 . det er dette reduktionsmål, som 
klimaplanens aktiviteter knytter sig til, og 2006 anvendes derfor 
som referenceår for alle klimaplanens Co2 mål .

klimaplanens mål

klimaplanen har tre 
oVerordnede mål
◊   at igangsætte aktiviteter, der nedsætter Co2 udslippet 

i hele kommunen i henhold til de satte klimamål
◊   at udstikke visioner for kommende indsatsområder  

og gøre centrale klimaudfordringer synlige
◊   at understøtte udviklingen mod albertslund som  

bæredygtig by
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CO2 udslip 2006
green Cities kommunerne har besluttet at anvende den nye Co2 
beregner, som klima- og energiministeriet og kommunernes 
landsforening introducerede i 2008 . Co2 beregneren medta-
ger hele kommunen som geografisk enhed og gør det muligt 
for kommunerne at sammenligne Co2 udslip og i højere grad at 
målrette klimaindsatsens fælles indsatsområder . 

Co2 udslippet i albertslund kommune i 2006 er opg jort til om-
kring 208 .000 tons Co2 . det er 7,5 tons Co2 pr . albertslundbor-
ger . det er 5 tons mindre end landsgennemsnittet, der i 2006 
var på 12,7 tons Co2 (dmu opgørelse 2008) . det skyldes især,  
at størstedelen af byens bygninger forsynes med fjernvarme . 

Co2 udslippet i 2006 har tidligere været opg jort til 182 .000 ton 
Co2 . Co2 beregneren for kommuner medtager en række kilder til 
Co2 udslip, som albertslund kommune ikke tidligere har opg jort 
i grønt regnskab . det gælder for eksempel togtrafik, inden-
rigsflyvning og affald og spildevand . i grønt regnskab 2008 er 
nærmere redeg jort for resultaterne af den nye Co2 beregning .

opgøres Co2 udslippet på sektorer, fordeler Co2 udslippet på 
208 .000 tons sig på følgende måde:
◊   Kommune 10% af det samlede Co2 udslip .  

det svarer til 19 .500 tons Co2

◊   Boliger 21% af det samlede Co2 udslip .  
det svarer til 44 .000 tons Co2

◊   Erhverv 36% af det samlede Co2 udslip .  
det svarer til 75 .000 tons Co2

◊   Transport 31% af det samlede Co2 udslip .  
det svarer til 65 .000 tons Co2

◊   Affald og spildevand 2% af det samlede Co2 udslip .  
det svarer til 4 .500 tons Co2

CO2 mål 2015 – fordelt på 
Kommune, Boliger, erhverv og Transport
albertslund kommune skal reducere sit Co2 udslip med 25% 
inden 2015 . det svarer til 52 .000 tons Co2 . i 2015 må byens Co2 
udslip derfor ikke overstige 156 .000 tons Co2 .

for at nå det ambitiøse Co2 mål må alle aktører i kommunen 
bidrage til reduktionen . klimaplanen introducerer derfor en for-
deling af Co2 målet på planens fire indsatsområder kommune, 
Boliger, erhverv og transport . der sættes ikke et separat mål 
for affald og spildevand .

fordelingen giver mulighed for at målrette klimaindsatsen inden 
for de enkelte områder og dermed mulighed for at redegøre for, 
hvilke aktiviteter der virker, og hvilke aktiviteter der ikke giver 
de ønskede resultater . samtidig synliggøres de områder for Co2 
reduktion, som albertslund kommune har mindre indflydelse på .

albertslund kommunes samlede reduktionsmål på 52 .000 ton 
Co2 fordeles på de fire indsatsområder og forventes indfriet 
med følgende fordeling:

◊   Kommune Vi har selv kontrol over kommunens  
bygninger, kommunal transport og belysning .  
derfor sætter vi et særligt ambitiøst Co2 mål her .                                                                                             
Mål: 10% af det samlede reduktionsmål .  
dette svarer til en reduktion på 5 .000 tons Co2 .

◊   Boliger Vi har et klimarettet samarbejde med byens 
boligområder og ved, at der i de kommende boligreno-
veringer ligger store muligheder for Co2 reduktioner .                                                                 
Mål: 35% af det samlede reduktionsmål .  
dette svarer til en reduktion på 18 .000 tons Co2 .

◊   Erhverv Vi har et nært samarbejde med kommunens virksom-
heder på miljøområdet og målretter klimaindsatsen de Co2 
reduktioner, der ligger i virksomhedernes store elforbrug .                                 
Mål: 40% af det samlede reduktionsmål .  
dette svarer til en reduktion på 21 .000 tons Co2 .

◊   Transport Vi har mindre kontrol over transpor-
tens Co2 udledning . alligevel sætter vi Co2 målet 
højt og målretter vores indsats den lokale transport .                                                                                           
Mål: 15% af det samlede reduktionsmål .  
dette svarer til en reduktion på 8 .000 tons Co2 .

del 1 // KLIMAPLANeNs MåL
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2222del 2  Indsatsområder med Co2 mål
klimaplanens del 2 beskriver aktiviteter inden for fire indsatsområder: 
klima og kommune, klima og Boliger, klima og erhverv og klima og  
transport . aktiviteterne er tilknyttet hver deres konkrete Co2 mål,
og alle Co2 udslip er opg jort for referenceåret 2006 .

del 2del 2del   Indsatsområder med C
klimaplanens del 2 beskriver aktiviteter inden for fire indsatsområder: 
klima og kommune, klima og Boliger, 
transport . aktiviteterne er tilknyttet hver deres konkrete C
og alle Co2 udslip er opg jort for referenceåret 2006

el 2 beskriver aktiviteter inden for fire indsatsområder: 
lima og Boliger, 

ktiviteterne er tilknyttet hver deres konkrete C
 udslip er opg jort for referenceåret 2006

lima og Boliger, 



16 KLIMAPLAN 2009 - 2015 // ALberTsLuNd KoMMuNe

Baggrund
albertslund kommune har en række ansvarsområder og politiske 
prioriteter i forhold til byens borgere . der skal være tilbud om 
børnepasning, skolegang, pleje af ældre, og byens infrastruk-
tur skal være i orden . derudover gøres der en stor indsats for 
at udvikle et alsidigt kultur- og idrætsliv af høj kvalitet . som 
grundlag for disse aktiviteter ejer og driver kommunen en række 
faciliteter i form af bygninger, køretøjer og udendørs belysning .

de kommunale bygninger er i dag præget af varierende kvalitet, 
energi- og miljøforhold og evne til at leve op til moderne krav til 
funktion . energivenlig kommunal transport kommer stadig mere i 
fokus med miljøcertificering af medarbejdere og udvikling af el-biler . 
og kommunens udendørs belysning gennemgår de kommende år 
en større udskiftning, der skal indtænkes i byudviklingsprojekterne . 

CO2 udslip for Kommune
Co2 udslippet for klima og kommune omfatter kommunale og 
andre offentlige bygninger, kommunal transport og belysning . Co2 
udslippet for kommunal transport blev ikke opg jort i 2006 . de an-
dre områder havde i 2006 tilsammen et udslip på 19 .500 tons Co2 . 

◊   Kommunale bygninger stod for 5% af byens Co2 udslip . det 
svarer til 9 .300 tons Co2 fordelt med 5 .300 tons fra elforbrug 
og 4 .000 tons fra varmeforbrug . 

◊   Andre offentlige bygninger der omfatter bygninger, ejet af 
staten, stod for 5% af byens Co2 udslip, hvilket svarer til 
9 .300 tons Co2 fordelt med 8 .300 tons fra elforbrug og  
1 .000 tons fra varmeforbrug . 

◊   Kommunal transport brugte i 2008 26 .300 liter diesel og 
82 .200 liter benzin . det svarer til et udslip på 330 tons Co2 . 

◊   Belysning stod for et Co2 udslip på 900 tons Co2 .

Reduktionsmål for Kommune
i klimaplanen går albertslund kommune i front med Co2 re-
duktioner på det kommunale område, hvor kommunen har stor 
indflydelse og derved kan gå foran som et godt eksempel for de 
andre indsatsområder . klimaplanens reduktionsmål for klima og 
kommune er, at bygninger, transport og belysning tilsammen skal 
bidrage med 10% af den samlede Co2 reduktion, hvilket svarer til 

i alt 5 .000 tons Co2 . derudover har albertslund kommune indgået 
en række aftaler for energibesparelser og Co2 reduktion:

◊   Elsparefonden reduktion på 6% af elforbruget i kommunale 
bygninger i perioden 2008 til 2011 .

◊   Danmarks Naturfredningsforening reduktion på 2% af Co2 
udslippet fra kommunale bygninger og transport hvert år i 
perioden 2008 til 2015 .

◊   Transport- og energiministeriet og Kommunernes Lands-
forening  alle tiltag i energimærkerne for kommunale bygnin-
ger med en tilbagebetalingstid på under 5 år skal gennemfø-
res inden 5 år .

Formål og udfordringer
albertslund kommune ønsker at tænke klimaudfordringen på 
kommunale bygninger, transport og belysning ind i en helhed og 
med fokus på energi og miljøforhold, funktion og arkitektur, sikre 
en bæredygtig profil på kommunens egne områder .

Formålet med Klima og Kommune er at
◊   energioptimere de kommunale bygninger  

gennem teknik, anvendelse og brugerinddragelse
◊   Bygge nyt og renovere til laveste lavenergiklasser  
◊   energimæssigt forbedre den kommunale transport  

og gradvis udskifte til el-biler
◊   erstatte energiforbrugende belysning og udvikle  

og anvende nyeste teknologi inden for led

Om aktiviteterne
aktiviteterme for klima og kommune er beskrevet i tre afsnit: 
kommunale bygninger, kommunal transport og Belysning . ener-
gieffektive kommunale bygninger og køretøjer skal understøtte 
brugere og medarbejdere i en daglig klima- og miljørigtig adfærd . 
på området belysning skal muligheden for at anvende og udvikle 
ny energibesparende teknologi udnyttes optimalt .

klima og kommune omfatter ikke aktiviteter for energibesparel-
ser i de statslige bygninger . men kommunen vil indgå en dialog 
med de statslige forbrugere, da de står for et meget højt el-
forbrug og dermed for et stort potentiale for Co2 gevinst .

klima og kommune 
kommunale BYgninger • kommunal transport • BelYsning
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klima og kommune 
kommunale BYgninger • kommunal transport • BelYsning

alBertslund-
strategien om klima 
og kommune

◊   Vi vil skabe banebrydende byggeri ved at kombinere høj 
arkitektonisk kvalitet med miljø- og energirigtige løsninger .

◊   Vi vil stille bygninger til rådighed for innovativ energi-
rigtig renovering .

◊   Vi vil være dagsordensættende i energieffektivitet, 
arkitektur og anvendelse af bygninger ved at udvikle  
og anvende passivhusstandarden, når vi bygger nyt  
og renoverer .

◊   Vi vil gennemføre energibesparende tiltag for alle  
bygningstyper i samarbejde med brugere og borgere .

◊   Vi vil bygge nye institutioner som lavenergihuse .
◊   Vi vil udvikle og anvende energirigtige belysningstyper .

5 .000

10 .000

20 .000 19 .500

14 .500

0

15 .000

Varme 26% el 74% samlet reduktionsmål

tons Co2

reduktionsmål
kommune
5 .000 tons

2006 2015

CO2 udSliP Og ReduKTiOnSMÅl FOR KOMMune
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albertslund kommune har 120 bygninger på omkring 217 .000 
m2 fordelt på skoler, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter, 
ældrepleje og administrationsbygninger . de fleste bygninger er 
opført i perioden 1965-1980, da albertslund ekspanderede og 
det industrialiserede byggeri tog fart . der blev eksperimenteret 
med masseproduktion af elementbyggeri og nye konstrukti-
onstyper . kommunen er opbygget efter et nærhedsprincip med 
mange små institutioner, der ligger spredt i kommunen . 

kommunen påtager sig en forholdsvis stor andel af den sam-
lede Co2 reduktion . ambitionen er, at de kommunale bygninger 
skal være normsættende for, hvordan arkitektur af høj stan-
dard skaber optimale rammer om visionære læringsmiljøer og 
sunde opholds- og arbejdspladser, der samtidig er helt i front 
på energi- og miljøområdet . her er kodeordet energibyggeri, 
energirenovering og energieffektiv drift .

der skal være sammenhæng mellem energiforbedringer, effektiv 
bygningsudnyttelse og de fysiske rammers understøttelse af 
den pædagogiske praksis i dag . derfor skal energibesparelserne 
ses i sammenhæng med andre kommunale aktiviteter . i Børne- 
og undervisningsforvaltningens proces for udvikling af kvalitet 
og kapacitet på dagtilbudsområdet 2009-2014 indgår energi-
forbedringer af daginstitutioner som et af mange temaer . 

energimærkningen af de kommunale bygninger viser, at de lette-
ste sparetiltag allerede er gennemført . derfor skal klimaplanen 
afdække, hvad det næste skridt er for effektive energibesparel-
ser, og hvordan de gennemføres . 

en stor del af Co2 besparelsen i de kommunale bygninger skal 
derfor hentes på optimering af bygningsmassen og dermed 
bedre udnyttelse af de mange m2 . det vil ske gennem forbed-
ringer af tag, facader og vinduer, men også gennem en samlet 
nytænkning af bygningerne .

klima og kommune 
kommunale BYgninger

aktiViteter

Aktivitet 1 omfatter
◊   tekniske omlægninger
◊   organisering af bygningsmassen
◊   Brugerinddragelse
◊   handlingsplan for energibesparelser og Co2 reduktion 

2009-2015

Aktivitet 2 omfatter
◊   opførelse af tre nye daginstitutioner som passiv- 

huse – fremtidens børneinstitutioner 
◊   omdannelse af kulmøllen – det Co2 neutrale kultur-  

og idrætshus

Aktivitet 3 omfatter
◊   energirenovering af tre institutioner  

– energiforskningsprojekt
◊   energioptimering i eksisterende ejendomme  

– samarbejdsprojekt

100% milJØCertifiCeret

Miljøledelse og 
miljømål
alle kommunale  
funktioner blev miljø-
certificeret i 2007 .  
det betyder, at 3000 
medarbejdere sæt-
ter miljømål for deres 
daglige arbejde . 
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aktiVitet 1
TEKNisKE OMLægNiNgEr

energimæssige forbedringer omfatter tekniske installationer 
som belysning, ventilation, varmesystem eller vedvarende ener-
gikilder og forbedringer af klimaskærmen . som grundlag for de 
tekniske omlægninger gennemføres en analyse af potentialet 
for energibesparelser . analysen foretages løbende med ud-
gangspunkt i energimærkningen af de kommunale bygninger .

for at kortlægge særlige indsatsområder foretages en sam-
menligning af bygninger, der konstruktionsmæssigt er meget 
ens . på den måde kortlægges årsager til forskelligartede ener-
giforbrug, og det kan vurderes, om det er muligt at gennemføre 
fællesprojekter på disse bygninger . 

der vil også være fokus på at vurdere det besparelsespoten-
tiale, der ligger ud over tiltagene, der er nævnt i energimær-
kerapporterne . her trækkes der på erfaringer fra efp projektet 
(aktivitet 3) .

det måler vi på
en gang om året er der vedtaget en plan med energi-
besparende tiltag, der efterfølgende gennemføres.

OrgANisEriNg AF BygNiNgsMAssEN

de kommunale bygninger skal i hele deres levetid drives på en 
bæredygtig måde . dette kræver et indgående kendskab til 
bygningerne, deres anvendelse, bygningstype, energiforbrug, 
funktionalitet, fysiske tilstand og bymæssige placering,  

en samlet vurdering af de kommunale bygninger giver mulighed 
for en helhedsorienteret anvendelse og dermed også for at ud-
nytte det store potentiale for energibesparelser . der udarbej-
des derfor en plan for optimering og strategisk planlægning af 
bygningsmassen, herunder en konkret plan for, hvilke m2 der kan 
udfases, samt hvordan anvendelsen af de eksisterende m2 kan 
optimeres yderligere . 
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energiforbedringer i de kommunale ejendomme har både 
økonomiske og miljømæssige fordele . men også andre positive 
effekter som for eksempel bedre komfort og indeklima, sun-
dere miljø, mindre støj udefra og fra bygningens installationer, 
lettere rengøring og vedligeholdelse . energiforbedringer giver 
også større viden hos brugerne, der får en oplevelse af at gøre 
noget godt for miljøet ved at reducere eget Co2 udslip og kunne 
fremvise synlige miljø- og energirigtige tiltag .

det måler vi på
energisparepotentialet er kortlagt, og der er udviklet 
værktøjer, der sikrer optimal bæredygtig drift. 

BrugEriNDDrAgELsE

klimaplanen handler om at tage lokalt ansvar og være med til at 
løse klimaproblemerne globalt . miljø- og klimaarbejdet er forankret 
lokalt gennem kommunens miljøarbejde, hvor alle kommunale funkti-
oner er 100% miljøcertificeret . det betyder, at børne- og kulturin-
stitutioner, skoler, administration og driftsområder arbejder med 
miljøledelse indenfor alle fagområder . 

Brugerinddragelse understøtter eksisterende mål og nye initia-
tiver til miljø- og klimaprojekter gennem dialog og samarbejde 
mellem bruger og forvaltninger . Brugerinddragelse er med til 
at forankre en klimaansvarlig adfærd i hverdagen, der skaber 
reelle energibesparelser og gør brugerne endnu mere bevidste 
om, hvordan de påvirker klimaet gennem forbrug af el, vand og 
varme og Co2 udledning . 

klimaindsatsen medfører en række aktivitetsforløb, som forvaltnin-
gerne og den tværgående miljøgruppe gennemfører i fællesskab:

Bæredygtig Facilities Management
albertslund kommune og Center for facilities management på 
danmarks teknologiske institut har indledt et tre-årigt forsk-
ningsprojekt . projektet skal udvikle en Bæredygtig facilities 
management funktion, der skal understøtte en bæredygtig 
udvikling af de kommunale bygninger, hvor energieffektiv byg-
ningsdrift, miljøledelse, grønt regnskab og brugeradfærd kobles 
på en helt ny måde . 

lokale energiansvarlige
der udpeges lokale energiansvarlige i de kommunale bygninger . 
de vejledes og uddannes, så de kan være med til at sikre en 
optimal bæredygtig drift af kommunens bygninger . 

Fælles engagement
for at skabe fælles engagement og bevare motivationen hos bru-
gerne opbygges fælles viden om energi, miljø og klima . det kan ske 
gennem temadage, kampagner, konkurrencer, på det årlige bygnings-
syn og ved, at det er let at se og følge eget energiforbrug . og ikke 
mindst ved at fortælle den gode historie til hinanden og til andre . 
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grønne diplomer
grønne diplomer er en miljømærkeordning, der kan anvendes 
sideløbende med kommunens miljøledelse . Bygningens brugere 
skal leve op til en række kriterier på miljøområdet, blandt andet 
indenfor energiforbrug, vand, kemikalier, affald og transport . fak-
torer, der både kan give en økonomisk gevinst gennem ressource-
besparelser, gavne miljøet og give bygningen en miljørigtig profil .

det måler vi på
energispareindsatsen er forankret lokalt gennem  
adfærd, viden og værktøjer.

HANDLiNgspLAN FOr 
ENErgiBEspArELsEr 2009-2015

der udarbejdes en samlet handlingsplan for gennemførelse af 
energibesparende tiltag frem til 2015 . 

på den korte bane fokuserer handlingsplanen på el-besparelser . kon-
kret drejer det sig om udskiftning af glødepærer og lysstofrør, etab-
lering af lysstyring, styring og udskiftning af ventilationsanlæg samt 
særligt fokus på energiforbruget i serverrum i de store bygninger . 

på den lange bane fokuserer handlingsplanen på nybyggeri eller 
renovering, projekter med lang tilbagebetalingstid, og hvor der 
går længere tid mellem beslutningen og til Co2 effekt . eksempel-

vis er beslutningen om udskiftningen af syv eksisterende institu-
tioner taget i 2007, og virkningen kan først aflæses i 2011 . 

energimærkerne for de kommunale bygninger foreslår en lang 
række mulige energibesparelser . det er vanskeligt og alt for 
omkostningskrævende at gennemføre alle energitiltagene, der 
end ikke bringer dem op på bygningsreglementets nuværende 
energikrav . så er det ofte bedre at bygge nyt . 

derfor udarbejdes der scenarier for, hvordan Co2 udslippet fra 
de kommunale bygninger kan reduceres gennem energirenovering 
og nybyggeri . i mange tilfælde kan det betale sig at fokusere på 
energirenovering af de energimæssigt bedre bygninger og satse 
på udfasning af de energimæssigt dårligste bygninger og erstatte 
dem med nye bygninger i lavenergiklasse 1 eller passivhusstandard .

det måler vi på
◊   handlingsplan for energibesparende projekter  

for 2009-2015 er vedtaget og gennemført.
◊   Co2 udslippet fra de kommunale bygninger  

er nedsat med 350 tons Co2 i 2010.
◊   Co2 udslippet fra de kommunale bygninger  

er nedsat med 2.100 tons Co2 i 2012.
◊   Co2 udslippet fra de kommunale bygninger  

er nedsat med 5.000 tons Co2 i 2014.
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aktiVitet 2
FrEMTiDENs BørNEiNsTiTuTiONEr 

albertslund kommune opfører i perioden 2009-2010 tre nye 
daginstitutioner . det sker som led i en samlet plan for børnein-
stitutionerne og med henblik på at udfase en række bygninger, 
der er funktionelt og miljømæssigt udtjente . 

passivhuskravene betyder, at der skal anvendes en række tiltag, 
der minimerer bygningernes energitab . det kan ske gennem mak-
simal udnyttelse af passiv solvarme, tunge ydervægge, der holder 
på varmen om vinteren og medkølende effekt om sommeren og en 
kompakt bygningskrop . det kombineres med optimal varmegenvin-
ding af ventilationsluft, højisolerede vinduer og klimaskærm . 

det minimale varmetilskud, der er behov for, fås blandt andet 
fra solfangeranlæg og jordvarme . samtidig anvendes energief-
fektive lyskilder, der understøtter de pædagogiske ønsker . der 
er også fokus på standby forbrug og nem styring og aflæsning 
af forbrug for brugere, børn og driftsfolk .

målet er at samtænke funktion, arkitektur og miljø til tre 
bygninger, der er helt i front med bæredygtighed på energi- 
og miljøområdet, samtidig med at børn og pædagoger får 
nye og spændende omgivelser . de første børn kan flytte ind i 
albertslund kommunes første passivhus-institution i decem-
ber 2010 .

det måler vi på
Nye institutioner er opført som passivhuse, og der er 
målt på bygningernes energiforbrug.

KuLMøLLEN – CO2 NEuTrALT KuLTur- Og iDræTsHus

igennem flere år har albertslund kommune arbejdet med mulighe-
den for et nyt kultur- og idrætshus . kulmøllen er et tidligere kulfy-
ringsanlæg med massive betonkonstruktioner . det skal omdannes 
til et nyt kultur- og idrætshus som led i en samlet plan for udvik-
ling af albertslund Centrum med bedre byrum, idræt og kultur .

kulmøllen skal være et kultur- og idrætshus med en stærk miljø- og 
energiprofil . der er udviklet og udarbejdet et omfattende energi- og 
miljøprogram på baggrund af miljørigtig projektering, der sikrer, at 
kulmøllen fremstår som et hus med markante energieffektive tiltag, 
så visionen om det Co2 neutrale kulturhus kan blive til virkelighed . 

i kulmøllen vil der blive arbejdet med innovative løsninger inden 
for energi, klima og miljø, som for eksempel afprøvning af ny 
energieffektiv indendørsbelysning med led, bygningsintegreret 
solvarme og brugerorienteret drift . 

det måler vi på
I Kulmøllen er anvendt visionære energiløsninger, og 
bygningen er Co2 neutral i brug.

aktiVitet 3
ENErgirENOvEriNg AF TrE iNsTiTuTiONEr 
– ENErgiFOrsKNiNgsprOjEKT

albertslund kommune deltager samen med blandt andre dtu og 
CoWi i et tre-årigt energiforskningsprojekt for energieffektive 
løsninger inden for renovering . i 2007 opnåede det støtte fra 
energistyrelsens energiforskningsprogram (efp) .

projektet har til formål at udvikle og demonstrere metoder til at 
nedbringe energiforbruget markant i eksisterende kommunale 
bygninger . tre bygninger skal renoveres til lavenergiklasser og 
give vigtig viden om omkostninger ved renovering til forskel-
lige energiklasser og energiløsninger sammen med funktion 
og arkitektur . Bygningerne er repræsentative for forskellige 
bygningstyper i albertslund og i resten af danmark og åbner for 
et større marked for danske produkter til energirenovering . 

det måler vi på
Projektets energirenoveringer er gennemført, og resul-
taterne inden for energi og økonomi er evalueret. 

ENErgiOpTiMEriNg i EKsisTErENDE EjENDOMME 
– sAMArBEjDsprOjEKT

albertslund kommune deltager sammen med blandt andre slots- 
og ejendomsstyrelsen i et tre-årigt projekt for energioptimering 
af kontorejendomme, der i 2008 opnåede støtte af realdania . 

projektet har til formål at afdække og formidle potentialet for 
energibesparelser og Co2 reduktioner i ældre kontorejendomme . 
der eksisterer en stor teknisk viden om, hvordan man nedbrin-
ger energiforbruget, men der er behov for at omsætte denne 
viden til konkrete energibesparende løsninger, der tager ud-
gangspunkt i kontorbygningernes arkitektur, og som er økono-
misk rentable . løsningerne vil blive afprøvet i en række pilotpro-
jekter i ældre kontorbygninger fra forskellige byggeperioder .

det måler vi på
Projektet har anvist konkrete resultater for energi-
besparelser, der kan anvendes af bygningsbrugere.

tre nYe institutioner 
som passiVhuse
tre nye institutioner erstatter syv, der er funktionelt  
og miljømæssigt udtjente . 

de syv institutioner har et Co2 udslip på 117 tons Co2,  
de tre nye har kun et udslip på 53 tons Co2 . altså en Co2 
gevinst på 54% . 
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albertslund kommune har omkring 150 køretøjer, der anvendes til 
service og drift . albertslund kommune anskaffer mellem 10 og 15 
køretøjer om året . Ved at sætte krav, når der anskaffes nye kø-
retøjer, kan der opnås en række miljøgevinster og Co2 reduktioner .

albertslund kommune vedtog i 2008 en politik for anskaffelse af 
køretøjer . politikken stiller en række krav til de kommunale biler, 
der sikrer, at miljøforhold tænkes ind, når der købes nyt:

◊   personbiler indkøbes i klasse a og øvrige biler i bedst mulig 
energiklasse i forhold til anvendelse

◊   dieselbiler påmonteres partikelfilter
◊   udviklingen inden for alternative brændstoffer følges nøje

ud over at anvende de mest miljøvenlige køretøjer kan der 
arbejdes med at øge opmærksomheden omkring, hvornår 
køretøjerne anvendes i forhold til afstande og de opgaver, der 
skal løses . selve kørestilen har stor betydning for forbruget af 
brændstof . undersøgelser viser, at brændstofforbruget kan 
reduceres med op til 15% alene ved mere miljøvenlig kørsel . 

aktiVitet 1
KOrTLægNiNg AF FOrBrug Og ANvENDELsE 
AF KOMMuNALE KørETøjEr

for at kunne energioptimere den kommunale transport skal det 
kortlægges mere detaljeret, hvordan og til hvad de kommunale 
køretøjer anvendes, og hvilke typer der let kan erstattes af for 
eksempel el-biler . på den baggrund kan der laves en tværgående 
handlingsplan for alle forvaltningerne for miljøvenlig kørsel og 
indkøb af nye køretøjer .

det måler vi på
en fælles handlingsplan er udarbejdet for energieffektiv 
kommunal transport.

EL-BiLEr TiL KOMMuNAL TrANspOrT

elbiler er i rivende udvikling og der vil blive introduceret nye og 
bedre modeller i løbet af de kommende år . det vil sige modeller 
med samme køreegenskaber som almindelige biler og med bety-
delig længere radius end eksisterende el-biler . albertslund kom-
mune vil deltage i relevante udviklingsprojekter, der kan give vigtig 
viden om, hvordan el-biler kan erstatte biler til kommunal trans-
port . der vil blive indkøbet et antal el-biler og opsat ladestandere .

det måler vi på
el-biler er indkøbt og afprøvet til kommunal transport.

aktiViteter
Aktivitet 1 omfatter
◊   kortlægning af forbrug og anvendelse af  

kommunens køretøjer
◊   el-biler til kommunal transport 

klima og kommune 
kommunal transport

el-Biler kØrer 
for klimaet
el-biler udleder kun den mængde Co2, der kommer  
fra produktionen af el . det svarer til et mindre udslip 
af Co2 på omkring 40% i forhold til en benzinbil .  
er produktionen af el baseret på vedvarende energi- 
kilder som for eksempel vindenergi, er besparelsen 
endnu større .
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Belysningen i albertslund kommune er fra 1960’erne, og de 
fleste belysningsanlæg er i dag nedslidte og energikrævende . 
albertslund er karakteriseret ved et særligt udstrakt, adskilt 
trafiksystem, og stinettet udgør hele 65 km i kommunen . så 
der kan opnås store miljømæssige resultater ved ny energief-
fektiv udendørs belysning, både gennem mindre elforbrug og 
gennem anvendelse af mere miljøvenlige produkter . albertslund 
kommune vil være foregangskommune indenfor energieffektiv 
udendørs led belysning . Behovet for renovering og modernise-
ring af byens udendørs belysning er en enestående mulighed for 
at opnå klimagevinster .

aktiVitet 1
BELysNiNgspLAN

albertslund kommune vedtog i 2006 en Belysningsplan for 
udskiftning og optimering af udendørs belysning i kommunen . 

planen skal sikre, at energi og klima integreres i valget af be-
lysningsanlæg, og at der tages højde for miljøbelastninger ved 
opsætning og drift . 

Belysningsplanen angiver, at en komplet udskiftning af eksi-
sterende gamle belysningsarmaturer til nye energibesparende 
medfører et fald i det årlige energiforbrug på omkring 415 .000 
kWh . Ved dæmpning af belysningsniveauet i nattetimerne kan 
der opnås en yderligere besparelse på omkring 30 .000 kWh . 
altså en samlet årlig besparelse på omkring 450 .000 kWh eller 
omkring 40% af det nuværende forbrug (2005) . 

i belysningsplanen indgår en renoveringsplan 2008-2020 for 
opgradering af alle belysningsanlæg i kommunen i samarbejde 
med dong energy . det omfatter både renovering, udskiftning og 
etablering af nye belysningsanlæg til sti, park- og vejbelysning .

det måler vi på
Alle lamper, der renoveres eller udskiftes, erstattes med 
Led lamper.

LED BELysNiNg

med støtte fra dansk energi igangsatte albertslund kommune 
i 2006 et udviklingsprojekt sammen med en række samarbejds-
partnere . projektets mål var at udvikle led til udendørs belys-
ning og anvende det i en ny albertslundlampe .

klima og kommune BelYsning

aktiViteter
Aktivitet 1 omfatter
◊   Belysningsplan
◊   led belysning – et udviklingsprojekt

del 2 // KLIMA oG KoMMuNe
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ELFOrsKprisEN 2009

i albertslund giver forskning og udvikling konkrete resulta-
ter . a lampen blev kåret som årets mest nytænkende, mest 
besparende og mest anvendelige projekt . udviklingen af a 
lampen er sket i et samarbejde mellem albertslund kom-
mune, ark-unika, odgård design, philips lighting, dtu fotonik 
og dong energy . 

”Især det forbilledlige samarbejde i projektet vægter højt, 
idet dette kan virke som driver for andre kommuners anven-
delse af A Lampen, og dermed for yderligere udbredelse af 
projektets viden”.

KLIMA oG KoMMuNe // del 2

led lys er energieffektivt diodelys, der anvendt i belysning har 
en lang række fordele sammenlignet med traditionelle lyskilder 
som glødepærer og halogenlamper . led er energieffektiv, miljø-
venlig uden brug af kviksølv og har en lang levetid . 

ligesom albertslundlampen blev designet til den nye bydel 
albertslund syd tilbage i 1960’erne, skulle den nye albertslund-
lampe designes til den nyrenoverede by . 

i 2009 er det en realitet, at designklassikeren albertslundlampen 
kan erstattes af en nyudviklet, nydesignet og energieffektiv a 
lampe . a lampen lever op til alle krav om lyskvalitet, lyseffekt 
og energieffektivitet, og den er udviklet, så det er muligt at 
udskifte dioderne til nye og mere effektive versioner . 

a lampen skal fremover anvendes i byens parker, på stier og 
torve . prototyper af a lampen er opsat flere steder i alberts-
lund . i 2009 opsættes 50 a lamper på en strækning i byens 
centrum . 80 a lamper forventes opstillet i forbindelse med 
renovering af kanalen i albertslund syd i 2010, en sti- og prome-
nadestrækning på ca . 1,5 km .

to andre projekter med nyudviklet led belysning testes nu i 
praksis . 50 nye tunnelarmaturer og solcelledrevne chaussesten 
er opsat forskellige steder i albertslund . Chausséstenene kobler 
den nyeste led teknologi, solceller og batteri for akkumulering 
af solenergien og fungerer som ledelys og adskillelse mellem 
gang- og cykelsti . 

erfaringer og resultater fra udviklingen af a lampen skal danne 
grundlag for nye energieffektive lysprojekter, der som et aktivt 
led i byudviklingen kan leve op til de funktionelle, arkitektoniske 
og bymæssige krav i den nyrenoverede by .  

det måler vi på
Nyt Led projekt for energieffektiv udendørs belysning 
som led i byudviklingen er beskrevet og igangsat.

nY alBertslundlampe 
med led

60 a lamper kan erstatte 80 albertslundlamper  
og give samme lys .  

med en anlægsudgift på 790 .000 kr . vil det kun være 
60 .000 kr . dyrere at opsætte de energieffektive lamper . 

til gengæld er den årlige besparelse på 6 .100 kWh og en 
Co2 gevinst på 3 tons . det svarer til en årlig besparelse på 
8 .500 kr . og en tilbagebetalingstid på syv år .

medtages udgifterne til hærværk og 
service af lamperne kan driftsudgiften 
være betydeligt lavere og får dermed en 
kortere tilbagebetalingstid .
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CO2 udSliP Og ReduKTiOnSMÅl FRA BOligeR

klima og Boliger

del 2 // KLIMA oG boLIGer

Baggrund
albertslund er planlagt og udbygget i en periode fra 1960’erne til 
1980’erne . særligt byggeboomet i 1960’erne var med til at sætte sit 
præg på den by, albertslund er i dag . der var stort behov for boliger 
uden for københavn, og i albertslund skød nyskabende almennyttigt 
boligbyggeri op, og byens indbyggertal steg fra 3 .000 til 30 .000 . 

datidens konstruktioner, materialer, byggemetoder og den korte 
byggetid gør, at mange boliger i dag er slidte med dårligt inde-
klima og et stort varmeforbrug . 

CO2 udslip for Boliger
Boliger stod i 2006 for 21% af byens Co2 udslip . det svarer til 
44 .000 tons Co2 fordelt med 21 .700 tons fra elforbrug og 22 .300 
tons fra varmeforbrug . 

Reduktionsmål for Boliger
klimaplanens reduktionsmål for klima og Boliger er, at boligerne 
skal bidrage med 35% af den samlede Co2 reduktion, hvilket 
svarer til en reduktion på 18 .000 tons Co2 inden 2015 . 

Formål og udfordringer
klima og Boliger tager en række udfordringer op, der både er 
helt centrale i udviklingen af albertslund som en bæredygtig by 
og er generelle for alle boligområder, der i danmark står over 
for fornyelse og renovering . 

Varmeforbruget i eksisterende boliger står for en tredjedel af 
energiforbruget i danmark . så for mange eksisterende boliger 
vil energioptimering både bidrage til et mindre energiforbrug og 
til en væsentlig Co2 reduktion . der er dog en række udfordrin-
ger, der skal overkommes, før det kan lykkes . 

den helt store udfordring er omkostninger og viden . for hvilke 
løsninger fører rent faktisk til energibesparelser, hvad koster 
det at anvende dem, og hvor meget kan der spares til el og 
varme i en nyrenoveret bolig? 

alBertslund-
strategien om klima 
og Boliger
◊   Vi vil skabe banebrydende byggeri ved at kombinere 

høj arkitektonisk kvalitet med miljø- og energirigtige 
løsninger .

◊   Vi vil gennemføre energibesparende tiltag for alle byg-
ningstyper i samarbejde med brugere og borgere .

◊   Vi vil forankre miljøbevidstheden i boligområderne .

◊   Vi vil undersøge økonomiske incitamenter for at 
fremme energirigtige løsninger i boliger . 

10 .000

30 .000

50 .000

44 .000

26 .000

0

20 .000

40 .000

Varme 51% el 49% samlet reduktionsmål

tons Co2

2006 2015
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aktiViteter
Aktivitet 1 omfatter
◊   klimarenovering af boligområder

Aktivitet 2 omfatter
◊   Bæredygtige boliger i albertslund Centrum

Aktivitet 3 omfatter
◊   klimabevidst adfærd i boligområder

en anden udfordring er de tekniske løsninger, der enten ikke 
findes i dag, ikke er anvendt sammen med andre løsninger, eller 
som ikke er brugervenlige . en tredje udfordring er, at der ikke er 
energikrav i Bygningsreglementet til renovering .

i den almene boligsektor er der en række centrale udfordringer . 
landbyggefonden giver støtte til boligrenoveringen, men omfat-
ter ikke ekstrainvesteringer til reduktion af energiforbruget . 
Ønskes der eksempelvis en yderligere efterisolering af en byg-
ning, må beboerne selv betale gennem ekstra huslejestigninger .

Formålet med Klima og Boliger er at
◊   Bruge klimarenoveringerne aktivt som et element  

i byens bæredygtige udvikling
◊   udfordre og overkomme barrierer for klimarigtig  

renovering
◊   igangsætte energirenoveringer som pilotprojekter  

i boligområder i albertslund og indsamle erfaringer til brug 
for energieffektive og omkostningseffektive løsninger 

◊   Bygge nye boliger som lavenergihuse
◊   forankre klimaaktiviteter og klimabevidst adfærd  

i boligområderne

Om aktiviteterne
klima og Bolig har primært fokus på energirenovering af byens 
boligområder, der skal sikre et fremtidigt lavt varmeforbrug . 
men i det omfang, der bygges nyt i kommunen, vil krav til lav-
energi og anvendelsen energiløsninger blive sat i spil . derudover 
har viden og adfærd stor betydning for at sikre et konstant fo-
kus på forbruget af energi . det er både agenda Center alberts-
lund og Brugergruppen med til at sikre .

etableringen af gate 21 (miljøvidenparken) i løbet af 2009 får 
stor betydning for udviklingen og anvendelsen af brugervenlige og 
teknologisk optimale løsninger inden for energirigtig renovering . 

lbertslund Centrum

limabevidst adfærd i boligområder

del 2 // KLIMA oG boLIGer
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aktiVitet 1
KLiMArENOvEriNg AF BOLigOMråDEr

Boligerne i albertslund kommune fordeler sig med 50% almene 
boliger, 12% kollegieboliger og 38% ejer- og andelsboliger . de 
fleste boliger er bygget imellem 1960 og 1980, men der er også 
både ældre og nyere boligområder . 

renoveringen af så stor en del af boligerne i albertslund gør 
det naturligvis vigtigt for albertslund kommune at gå aktivt ind 
i projekterne . for renoveringerne er en del af den helhedsori-
enterede byfornyelse, der både handler om den socialt velfun-
gerende by, den varierede by, den mangfoldige by, arkitektur og 
energi . det er kommunens målsætning at vise, at det kan lade 
sig gøre i albertslund at renovere boligområder til de laveste 
energiklasser og endda til passivhusstandard .

de områder, der skal renoveres, repræsenterer en række bo-
ligtyper af forskellig alder, der er udbredte i danmark . det gør 
renoveringsprojekterne højaktuelle og relevante som eksempel 
på, hvordan energirenovering kan gennemføres i fremtiden . for 
at understøtte det gennemføres der en række pilotprojekter, 
der skal vise vejen for nye metoder, arbejdsgange, brugeradfærd 
og tekniske løsninger til fremtidens energieffektive boliger .

der er igangsat og planlagt renovering af 16 almene boligområ-
der i albertslund kommune . de 16 boligområder udgør tilsam-
men omkring 35% af alle boliger i kommunen og omkring 75% 
af de almene boliger . hvad angår Co2 udslip, står de planlagte 
renoveringer for 38% af boligernes samlede Co2 udslip og for 
80% af de almene boligers Co2 udslip . 

for at få et billede af, hvad lavenergiklasserne ved renovering 
kan betyde for Co2 udslippet i boligområderne, kan man lave 
nogle retningsgivende scenarier .  

renoveres de 16 boligområder til energiklasse 2, kan Co2 udslip-
pet fra boliger nedbringes med 21%, hvilket svarer til 3 .700 tons 
Co2 . renoveres boligområderne derimod til energiklasse 1, kan 
Co2 udslippet fra boliger nedbringes med 24%, hvilket svarer til 
4 .400 tons Co2 . der er i scenarierne kun medtaget Co2 udslip fra 
varmeforbruget, da det udgør langt det største forbrug og Co2 
udslip . de to scenarier fremgår af bilag 2 . 

scenarierne viser, at det rent faktisk nytter at renovere til lav-
energi, at der sideløbende skal arbejdes for at Co2 udslippet fra 
elforbrug nedsættes, og, at det er vigtigt, at der i kommende 
bygningsreglementer stilles energikrav til renovering af boliger 
ligesom der gælder for nybyggeri .  

Klimarenovering til lavenergi
de økonomiske omkostninger er en særlig udfordring, når 
visionen er, at bygninger skal leve op til energiklasse 2, 1 eller 
passivhusstandarden . de almene lejeres støttemulighed ved re-
noveringsprojekter er landsbyggefonden . i lovgrundlaget for de 
almennyttige boliger betragtes ekstrainvesteringer med henblik 

på at opnå reduktion i energiforbruget ikke som forbedringer 
og kan derfor ikke opnå støtte fra landsbyggefonden . dette 
betragtes som forbedringer, som beboerne selv må betale . 

der er behov for, at staten gennemfører ændringer, der tilveje-
bringer det nødvendige støttegrundlag på det almene boligom-
råde, så fremtidige renoveringer af de mange boligområder i dan-
mark kan bidrage med det store potentiale for Co2 reduktioner . 
der arbejdes i masterplansamarbejdet hele tiden på at forbedre 
økonomien i projektet og indgå i pilotrenoveringer, hvor energi-
effektive løsninger kan afprøves .   

energirenovering af Albertslund Syd
albertslund syd er et mønstereksempel på 1960’ernes bevidste 
arkitektur og funktionelle byplanidealer . Bydelen var tænkt som 
den ideelle by, med gård- og rækkehusene som rammen om be-
boernes privatliv, mens der blev skabt halvoffentlige gaderum og 
fælles uderum . den tæt-lave by var et modtræk til de højhuse, 
der i den periode blev opført flere steder i københavnsområdet .

i dag er albertslund syd et af de største boligrenoveringspro-
jekter i danmark med næsten 6 .000 beboere i 2 .200 almennyt-
tige boliger . det omfatter en gennemgribende renovering af 
etagehuse, rækkehuse og gårdhavehuse som led i den gen-
nemgribende byfornyelse, der har været i gang siden 2007 og 
forventes afsluttet i 2014 .

renoveringen af albertslund syd giver allerede nu vigtig viden 
om klimarigtig renovering, der skal danne grundlag for renove-
ringen af resten af byens boligområder . 

masterplan syd
Boligselskaberne, der administrerer de almene boliger i området, 
og albertslund kommune har udarbejdet en masterplan for hele 
albertslund syd . 

mål og Visioner 
for energirenoVering 
i alBertslund sYd

etagehusene er renoveret efter bygnings-
reglementets gældende krav i 2006 . 

Rækkehusene renoveres til energiklasse 2 . energi-
klasse 2 betyder et samlet energiforbrug til opvarmning, 
ventilation, produktion af varmt brugsvand og el på  
66 kWh/m2 pr . år . 

gårdhusene renoveres til lavenergiklasse 1 .  
det svarer til 46 kWh/m2 pr . år .

KLIMA oG boLIGer // del 2
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Solhusene/Grønneled, AB

Blokland, VA

Kanalens Kvarter, VA

Kanalens Kvarter, AB

Toften, VA

Galgebakken, VA

Albertslund Nord, VA

Albertslund Nord, AB

Hyldespjældet, VA

Albertslund Syd, 
VA n. gårdhuse

Albertslund Vest, VA gårdhuse

Albertslund Vest, AB gårdhuse

Albertslund Syd, AB gårdhuse

Albertslund Syd, 
VA s. gårdhuse

Albertslund Syd,

AB rækkehuse

            
     

             
    Albertslund Syd, 

            
     VA rækkehuse
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Albertslund Vest, VA gårdhuse

Albertslund Vest, AB gårdhuse
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Albertslund Syd, 
VA s. gårdhuse

Albertslund Syd,

AB rækkehuse

            
     

             
    Albertslund Syd, 

            
     VA rækkehuse
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Blokland, VA

Kanalens Kvarter, VA

Kanalens Kvarter, AB

Toften, VA

Galgebakken, VA

Albertslund Nord, VA

Albertslund Nord, AB

Hyldespjældet, VA

Albertslund Syd, 
VA n. gårdhuse

Albertslund Vest, VA gårdhuse
Albertslund Vest, AB gårdhuse

Albertslund Syd, AB gårdhuse

Albertslund Syd, 
VA s. gårdhuse

Albertslund Syd, 

AB rækkehuse

             
  Albertslund Syd, 

             
  VA rækkehuse

Solhusene/Grønneled, AB

a er det opvarmede etageareal i mv

lavenergiklasse 1 (a1)  35 + 1100/a kWh/m2/år

lavenergiklasse 2 (a2)  50 + 1600/a kWh/m2/år

Bygningsreglementet (B)  70 + 2200/a kWh/m2/år

C  110 + 3200/a kWh/m2/år

d  150 + 4200/a kWh/m2/år

e  190 + 5200/a kWh/m2/år

f  240 + 6500/a kWh/m2/år

g  240 + 6500/a kWh/m2/år

a er det opvarmede etageareal i mv

lavenergiklasse 1 (a1)  35 + 1100/a kWh/m2/år

lavenergiklasse 2 (a2)  50 + 1600/a kWh/m2/år

Bygningsreglementet (B)  70 + 2200/a kWh/m2/år

C  110 + 3200/a kWh/m2/år

d  150 + 4200/a kWh/m2/år

e  190 + 5200/a kWh/m2/år

f  240 + 6500/a kWh/m2/år

g  240 + 6500/a kWh/m2/år

a er det opvarmede etageareal i mv

lavenergiklasse 1 (a1)  35 + 1100/a kWh/m2/år

lavenergiklasse 2 (a2)  50 + 1600/a kWh/m2/år

Bygningsreglementet (B)  70 + 2200/a kWh/m2/år

C  110 + 3200/a kWh/m2/år

d  150 + 4200/a kWh/m2/år

e  190 + 5200/a kWh/m2/år

f  240 + 6500/a kWh/m2/år

g  240 + 6500/a kWh/m2/år

CO2 udslip før renovering.

Scenarie for CO2 udslip efter renovering til energiklasse 2. Scenarie for CO2 udslip efter renovering til energiklasse 1.

Co2 Barometer 
Visioner for renoVering af 16 Boligområder

der er planlagt renovering af 16 boligområder i albertslund . 
der kan laves retningsgivende scenarier for Co2 udslippet hvis 
boligerne energirenoveres til forskellige energiklasser . 

Energiklasse 2 reducerer boligområdernes Co2 udslip  
med 21% og 3 .700 ton Co2 .

Energiklasse 1 reducerer boligområdernes Co2 udslip  
med 24% og 4 .400 ton Co2 .
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masterplan syd er den overordnede plan for boligrenoverings-
projektet i albertslund syd og beskriver den sociale og fysiske 
tilstand i boligerne og giver retningslinjer for, hvordan bolig-
området skal udvikles . masterplan syd danner grundlag for 
udarbejdelsen af helhedsplaner og renoveringsprojekter omkring 
de tre boligtyper i området . 

der er etableret et velfungerende partnerskab mellem boligaf-
delingerne, Boligselskabet Bo Vest og albertslund kommune . 
det er forankret på et både strategisk og praktisk niveau . i 
masterplansamarbejdet er der bred opbakning til at arbejde 
for klimamålene og for at udvikle og anvende nye teknologiske 
løsninger for fremtidig optimal udnyttelse af energien .

erfaringerne med energirenoveringer i masterplan syd er cen-
trale for gennemførelsen af albertslund kommunes mål for Co2 
reduktion i boligområderne .

miljø- og energiprogrammer i boligområderne
i masterplansamarbejdet blev der i 2008 vedtaget en ny vision 
for boligområdet, hvor lejerne fik indarbejdet en række ambitiø-
se og skærpede miljømål, herunder at gårdhavehusene forven-
tes renoveret til mindst energiklasse 1, samt at boligområdet 
deltager i udviklings- og forsøgsprojekter, der fremmer energi-
rigtig renovering .

Klimarenovering af prøvehuse i Albertslund Syd
rækkehusene – energiklasse 2
rækkehusene omfatter omkring 500 rækkehuse i to etager og 
de er opført i 1965 . renoveringen påbegyndes i 2009, men al-
lerede i starten af 2009 er to boliger renoveret til energiklasse 
2 . det er sket ved efterisolering af facader, tag og renovering af 
uisolerede krybekældre . der er lavet forsøg med lavtemperatur 
fjernvarme kombineret med solfangere . 

på den måde afprøves muligheden for i forbindelse med den 
samlede renovering af gård- og rækkehusene at introducere et 
stort lavtemperatur område, hvor en del af energien produceres 
på solfangere fordelt på de store tagarealer . 

Visioner for gårdhusene 2015 – energiklasse 1 eller passivhus
gårdhusene i albertslund syd omfatter omkring 1 .000 boliger og 
indgår i tredje og sidste etape af masterplan syd . Bebyggelsen er 
opført i 1965, og renoveringen påbegyndes i 2011 . der er fore-
taget en kortlægning af de byggetekniske forhold, hvor der er 
konstateret alvorlige byggeskader og mangler i bebyggelsen . for-
handlinger med landsbyggefonden om vilkår og omfang af økono-
misk støtte og finansiering af renoveringsplanen vil vise, om målet 
om energiklasse 1 eller måske endda passivhus kan realiseres .

KLIMA oG boLIGer // del 2
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Albertslundkonceptet 
- klimarenovering med markedsmuligheder
albertslund kommune fik 1 . juli 2008 sammen med en række 
samarbejdspartnere bevilget støtte fra energistyrelsens energi-
teknologiske udviklings- og demonstrations program (eudp) med 
titlen albertslundkonceptet . albertslundkonceptet løber i tre år og 
afsluttes i 2011 . eudp skal fremme, at der udvikles energitekno-
logier, der kan give mulighed for nye arbejdspladser og økonomisk 
vækst og på den måde få en positiv effekt på det globale klima . 

det er ikke afklaret, hvordan den store opgave med energire-
novering af boligområder opført efter 1960 kan løses teknisk 
og økonomisk, så nyrenoverede boligområder bliver lige så 
energieffektive som nye og moderne huse . som noget helt nyt 
skal albertslundkonceptet derfor demonstrere, at omkost-
ningseffektiv lavenergirenovering af boliger kan lade sig gøre i 
praksis og gør det muligt at vælge en integreret energieffektiv 
renovering .

i albertslund gennemføres en række prøverenoveringer som 
demonstrationsprojekter til minimum lavenergiklasse 1 med 
samme totaløkonomi som lavenergiklasse 2 . løsningerne skal i 
øvrigt tilgodese alle de krav, der i stilles til gode og velfungeren-
de boliger med god arkitektur og æstetik, godt indeklima, sunde 
materialer, godt dagslys og høj komfort .

albertslundkonceptet afprøver en række temaer og konkrete 
løsninger inden for energirenovering .
 
isolering og facaderenovering
◊   udvikling og afprøvning af en superisoleret præfabrikeret 

isoleringskasse til facader med integrerede lavenergivinduer, 
med frit valg af facademateriale .

solprisme
◊   industrielt fremstillet solprisme til montering på taget med 

solvarme, solceller og dagslys og med integreret lavenergi var-
mepumpe, isoleret med en glassandwich med vakuumisolering

tekniske installationer
◊   udvikling af en kompakt og støjsvag ventilationsenhed med 

højeffektiv varmegenvinding .
◊   udvikling af en mindre lavenergi varmepumpe, der er velegnet 

til solvarme og lavenergifjernvarme .

Temaer for klimarenovering af prøvehuse  
- almene og private boliger
hyldespjældet – lavenergiklasse 0
prøvehuset i den almene boligbebyggelse hyldespjældet bliver 
den mest vidtgående energirenovering . Boligen frakobles fjern-
varmenettet og får energi fra vind, sol og jord . her anvendes 
både solprisme, solfangere, solceller og specialdesignet jordvar-
meanlæg, når der skal produceres varmt vand og el til boligen . 

rækkehusene – lavenergiklasse 1
i albertslund syd totalrenoveres en almennyttig rækkehusblok 
med seks boliger til lavenergiklasse 1 i kombination med en 
række boligforbedringer . Blokken forberedes til lavtemperatur 
fjernvarme i kombination med solvarme . renoveringen gen-
nemføres som første fase i renoveringen af alle rækkehusene i 
albertslund syd og i renoveringen af gårdhusene . 

efter renovering vil der løbende blive udført målinger af ener-
giforbruget, og der vil blive foretaget en sammenligning med 
beregninger og de målte resultater . projektets resultater får 
stor værdi, når det skal besluttes om man vil gå videre med 

del 2 // KLIMA oG boLIGer



35ALberTsLuNd KoMMuNe // KLIMAPLAN 2009 - 2015

lavenergirenovering i albertslund syd og i andre boligområder i 
albertslund .

røde Vejrmølle park og poppelhusene  
- trin-for-trin renovering – lavenergiklasse 1
der gennemføres en energirenovering i hvert af de private bolig-
områder til lavenergiklasse 1 . her skal demonstreres to samlede 
lavenergiløsninger, der består af flere selvstændige tiltag, der kan 
gennemføres trin for trin . Boligejerne i de efterfølgende renoverin-
ger skal kunne vælge de tiltag, de ønsker, og som de kan finansiere .

det måler vi på
 ◊   Albertslund Kommune har aktivt medvirket til miljø-  

og energiprogrammer for boligrenoveringerne.
 ◊   der er gennemført energirenovering som pilotprojekter. 
 ◊   Albertslundkonceptet har medført de målsatte  

resultater og erfaringer. 

aktiVitet 2
BærEDygTigE BOLigEr i ALBErTsLuND CENTruM

albertslund kommune er stort set udbygget . der er dog enkelte 
byggegrunde, hvor det derfor er særligt vigtigt, at kommunen 
benytter sig af kravene i planloven om lavenergibyggeri . som en 
del af byfornyelsen er der udarbejdet et oplæg om byggeri af 
omkring 110 bæredygtige boliger tæt ved albertslund Centrum . 

Bygningerne skal have en høj arkitektonisk og miljømæssig profil . 
Visionen er, at to af bygningerne opføres som fleretagers byg-
geri og som passivhuse . 

det måler vi på
boligprojektet i Albertslund Centrum er gennemført 
som lavenergi. 

aktiVitet 3
KLiMABEviDsT ADFærD i BOLigOMråDEr

Brugergruppen
Brugergruppen i albertslund kommune består af repræsen-
tanter for alle boligområderne i kommunen og har til formål at 
forstærke dialogen mellem borgere, politikere og forvaltning . 
Brugergruppen har eksisteret siden 1980 for at sikre brugerind-
flydelse på fjernvarmeforsyningen . i dag er Brugergruppen miljø- 
og teknikforvaltningens samarbejdspartner på miljøområdet og 
høres i alle sager, der har betydning for miljø, energi og klima .
Brugergruppen har også vedtaget energispareaktivitetsplanen, 
der er beskrevet i klimaplanens del 3 under energiforsyning .

røde forbrugere
albertslund kommune har introduceret begrebet røde forbru-
gere . de røde forbrugere får en henvendelse fra kommunen, 
fordi de har et højt forbrug af vand og fjernvarme, sammenlig-
net med andre forbrugere . 
samtidig får de røde forbrugere tilbud om rådgivning om ener-
gibesparelser . henvendelsen til de røde forbrugere har medført 
besparelser på op til 17% af forbruget hos en enkelt forbruger . 
alle varme- og vandforbrug bliver gennemgået hvert tredje år .

små grønne regnskaber for boliger
albertslund har i 10 år udgivet små grønne regnskaber for 
alle boligområder . formålet er at sætte fokus på albertslund-
borgernes forbrug af el, vand og varme sammenlignet med for 
eksempel de øvrige husstande i bebyggelsen . 

det måler vi på
Albertslund Kommune har igangsat og kommunikeret 
klimaaktiviteter målrettet boligområderne.

AgENDA CENTEr ALBErTsLuND

målsætningen er, at der laves agenda 21 planer i samtlige 
boligområder senest i 2010 . i agenda planerne indarbejdes de 
små grønne regnskaber, og boligområderne har udviklet deres 
grønne regnskab fra kun at være et regnskab til også at være 
et plan for det kommende års miljøindsats .

fra Velfærdsministeriets innovationspulje har agenda Center al-
bertslund modtaget et støttebeløb, der gør det muligt at finde og 
anvende ekstra effektive løsninger på energi- og renoveringsløs-
ningerne i hyldespjældet gennem eudp . agenda Center albertslund 
informerer om albertslund delebil, udarbejder klimasider til beboer-
blade, nyhedsbreve og artikler til albertslund posten, der omdeles 
til alle husstande i albertslund en gang om ugen . i masterplan syd 
laves energioplæg på informationsmøder og boligkonferencer . 

det måler vi på
Agenda Center Albertslund har informeret om  
klimaforhold og inspireret til aktiviteter
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Baggrund
store dele af erhvervsområderne i albertslund blev etableret 
samtidig med den øvrige by i 1960’erne .  dengang var der først 
og fremmest brug for erhvervsområder i udkanten af køben-
havn til store produktionsvirksomheder og tilhørende lager- og 
transportfunktioner . siden har udviklingen overhalet behovet for 
at kunne placere den type virksomheder i hovedstadsområdet, 
hvorimod behovet for andre virksomheder inden for blandt an-
det kontor og service er vokset . den udvikling afspejler sig også i 
sammensætning af virksomhederne i albertslund kommune .

i 2006 var der omkring 1 .300 virksomheder eller arbejdssteder 
i albertslund kommune . heraf fører kommunen tilsyn med om-
kring 800 . antallet af arbejdssteder i albertslund har i perioden 
2002-2006 været forholdsvis stabilt, men svagt stigende siden 
2007, hvor der blev etableret en del nye virksomheder . der er 
omkring 20 .700 beskæftiget i kommunens virksomheder .

undersøgelser viser, at størstedelen af de danske erhvervsle-
dere mener, at virksomheders påvirkning af klimaet fremover vil 
udgøre en større ledelsesmæssig udfordring . samtidig erkender 
seks ud af ti erhvervsledere, at de har svært ved at se, hvordan 
de skal få deres virksomhed til at belaste klimaet mindre . 

mange vil gerne i front som klimaaktører, men mangler en klar 
strategi for, hvordan de kommunikerer om klimaforhold . 
det vil albertslund kommune gerne støtte gennem en klimaind-
sats rettet mod kommunens erhvervsvirksomheder . 

CO2 udslip for erhverv
Virksomhederne i albertslund stod i 2006 for 37% af byens Co2 
udledning . det svarer til 75 .000 tons Co2, heraf 55 .800 ton fra 
elforbrug og 19 .200 tons fra varmeforbrug .

når virksomhedernes samlede Co2 udledning er så høj, skyldes 
det både antallet af virksomheder, den enkelte virksomheds 
forbrug og i særlig grad, at virksomhederne står for langt det 
største el-forbrug i kommunen .

alBertslund-
strategien om klima 
og erhVerV
◊   Vi vil undersøge økonomiske incitamenter for at 

fremme energirigtige løsninger i bolig- og erhvervsbyg-
ninger .

◊   Vi vil gennemføre energibesparende tiltag for alle byg-
ningstyper i samarbejde med brugere og borgere .

◊   Vi skal tage medansvar for at bidrage til løsning af 
miljø problemerne, og det er vigtigt med et tæt samar-
bejde med erhvervslivet .
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CO2 mål for erhverv
erhverv skal bidrage med 40% af klimaplanens samlede Co2 re-
duktion . det svarer til en reduktion på 21 .000 tons Co2 inden 2015 . 

Formål og udfordringer
albertslund kommune vil afprøve initiativer og igangsætte 
aktiviteter, der giver virksomhederne incitament til at redu-
cere deres Co2 udledning . kommunens rolle er at fungere som 
vejleder og sparringspartner, så virksomhederne når deres mål . 
udfordringen for albertslund kommune er at motivere virksom-
hederne til en indsats for klimaet gennem fortsat at inspirere 
og præmiere virksomhederne for deres Co2 reduktion . 

Formålet med indsatsen på Klima og erhverv er at
◊   Bevidstgøre virksomhederne om den fælles klimaindsats og 

gennemføre konkrete løsninger .
◊   give parterne fornyet viden om og effektive metoder til mar-

kante Co2 reduktioner i virksomheder .
◊   Virksomheden opnår konkrete besparelser og får en synlig 

anerkendelse, der kan bruges i branding- og profileringssam-
menhæng . 

Om aktiviteterne
klima og erhverv skal gennem en række aktiviteter inspirere 
virksomhederne til at arbejde aktivt med klimaudfordringen . 
indsatsen bygger videre på de erfaringer og initiativer, der al-
lerede er g jort i samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv på 
miljøområdet . 

udover klimapakken arbejder albertslund kommune for i green 
Cities samarbejdet at styrke og udvikle den fælles indsats over for 
kommunernes virksomheder ved at søge midler gennem eu til et 
fælles projekt om udviklingen af et offentligt – privat Co2 netværk .

KLIMA oG erhverv // del 2
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Aktivitet 1 omfatter
◊   klimapakke til virksomheder
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◊   green Cities ansøgning til eu  
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aktiVitet 1
KLiMApAKKE TiL virKsOMHEDEr

klima og erhverv sætter fokus på virksomhedernes klimaudfor-
dring . med udgangspunkt i kommunens tradition for at vejlede 
og rådgive virksomhederne om miljøforhold indeholder klimaind-
satsen en række aktiviteter, der tilsammen udgør albertslund 
kommunes tilbud til virksomhederne i form af en klimapakke .

gennem klimapakken tilbydes virksomhederne sparring og red-
skaber, så det bliver lettere for den enkelte virksomhed at drive 
bæredygtig forretning og at kunne kommunikere virksomhedens 
klimaindsats over for kunder, medarbejdere, samarbejdspart-
nere, investorer og medier . 

klimapakken skal være attraktiv og til inspiration for virksomhe-
derne, og aktiviteterne skal være et led i deres varemærke og 
give dem positiv omtale . 

Formidling og markedsføring af klimapakke 
information om klimaindsatsen og kommunikation med virksom-
hederne skal inspirere dem til at se mulighederne i at gennem-
føre energibesparelser . formidlingen af løsninger og aktiviteter 
sker blandt andet gennem infofoldere, artikler, kampagner og 
gennem opsøgende kontakt og rådgivning . 

informationsmaterialet bliver let tilgængeligt på kommunens 
klimahjemmeside . her informeres om opnåede resultater blandt 
virksomheder i kommunen, mulige besparelser og Co2 reduk-
tionspotentialer og om kommunens klimainitiativer, tilbud og 
mulige tilskudsordninger . 

albertslund kommune indleder en dialog med virksomheden om 
klimaindsatsen i forbindelse med kommunens miljøtilsyn . efter-
følgende tager kommunens energirådgivere kontakt til virksom-
heden med henblik på, at den gennemfører konkrete energitiltag .

det måler vi på
virksomheder, der deltager i kommunens tilbud og aktivi-
teter har i gennemsnit reduceret deres Co2 udledning 
med mindst 10% over en 2-årig periode..

det er samtidig kommunens mål, at den øgede dialog med 
virksomhederne omkring klimaudfordringen, skal få dem til at 
henvende sig til kommunen for eksempel i forbindelse med om-
bygninger og vedligeholdelsesplaner, der sikrer mindre energi-
forbrug .   

det måler vi på
Kendskabet til Klimapakken og energibesparende  
initiativer er udbredt blandt virksomhederne.  

Klimahjemmeside og database
kommunen ønsker at skabe videndeling og at give virksomhe-
den sparring i forbindelse med energi- og klimaindsatsen . det 
forudsætter, at virksomhederne er bekendt med kommunens 
konkrete tilbud . hjemmesiden er derfor en central platform i 
forhold til at formidle de aktuelle tilbud og muligheder . 

hjemmesiden skal tilbyde relevant og opdateret information og 
gode råd til virksomheder, der ønsker at gøre en klimaindsats 
gennem synliggørelse af muligheder, aktuelle aktiviteter og 
opnåede resultater . 

en vigtig faktor i forhold til at kunne reducere energiforbru-
get blandt virksomhederne er en synliggørelse af forbruget . 
Virksomhederne opfordres til at anvende en Co2 beregner og 
dermed følge udviklingen i deres energiforbrug . hjemmesiden 
skal give virksomhederne mulighed for at sammenligne deres 
forbrug for eksempel med andre virksomheder i kommunen eller 
samme type virksomhed . 

Co2 beregner skal gøre det muligt at illustrere, hvilke resultater 
der er opnået, og hvor virksomheden ligger placeret både i for-
hold til et gennemsnitsforbrug og mål . registreringen forventes 
at være et brugbart udgangspunkt for kommunens dialog med 
virksomhederne om klimaindsatsen . 

kommunen vil formidle de gode eksempler og succeshistorier . 
omtale og profilering af virksomheder vil ske i enighed med de 
involverede og med det formål at motivere andre til at tage del 
i indsatsen .  

det måler vi på
hjemmeside, database og værktøj til forbrug, mål og 
handlingsplaner er etableret, og værktøjet har mindst  
50 tilmeldte brugere ved udgangen af 2009.

Rådgivning 
energirådgivningen er et tilbud til virksomhederne med råd-
givning, idéer og forslag til konkrete el- og varmebesparelser . 
dette omfatter teknisk gennemgang af varmeanlæg, belysning 
og bygninger . albertslund kommune vil i forlængelse af energi-
rådgivningen lave en opfølgning og registrering af, hvorvidt de 
planlagte energibesparelser bliver realiseret . kommune vil inspi-
rere og opfordre virksomhederne til at lave handlingsplaner for 
deres klimaindsats for at sikre, at de potentielle og ikke mindst 
rentable energibesparelser bliver iværksat .

klimapakkens VÆrdi 
for Virksomheden
◊   styrker omdømme og brand som klimaorienteret  

virksomhed
◊   giver økonomiske besparelser og effektiviseringer .
◊   styrker rekruttering og fastholdelse af medarbejdere .
◊   tilpasser virksomheden til nye kundekrav og fremtidig 

lovgivning .
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Varmeforbrug
rådgivningen for virksomheders fjernvarmeforbrug henvender 
sig til følgende grupper:
◊   dårlige afkølere af fjernvarmevandet med mulighed for bedre 

udnyttelse af energien .
◊   store varmeforbrugere med råd om varmebesparelser .
◊   gennemsnitsforbrugeren med generelle spareråd . 

de største forbrugere af varme kontaktes med et tilbud om at 
få en teknisk rådgiver til at gennemgå varmeanlæg og klima-
skærm . ligesom de største forbrugere, skal dårlige afkølere 
kontaktes med henblik på rådgivning om en bedre energiudnyt-
telse . albertslund kommune sikrer opfølgning og regnskab over 
besparelser, herunder aftale om tilskud .

el-forbrug
rådgivningen for virksomhedernes el-forbrug henvender sig til 
følgende grupper:
◊   Virksomheder med kompleks og energikrævende produktion .
◊   Brancher, hvor der typisk er overforbrug med stort besparel-

sespotentiale .
◊   generelle spareråd til enkeltvirksomheder eller brancher . 

rådgivningen om elforbruget sker i et samarbejde med eksterne 
konsulenter og specialister . rådgiverne tilbyder virksomheder 
en energigennemgang (el-teknisk) samt forslag til handlings-
plan . albertslund kommune sikrer opfølgning og regnskab over 
besparelser, herunder aftale om tilskud .

det måler vi på
◊   det registreres, at deltagende virksomheder sparer 

energi og reducerer deres Co2 udslip.
◊   virksomheder, der deltager i kommunens tilbud  

og aktiviteter, reducerer i gennemsnit deres Co2 ud-
ledning med mindst 10% over en 2-årig periode.

diplomordning og klimaløfte 
en diplomordning skal forpligte virksomhederne til Co2 reduktio-
ner . albertslund kommune tilbyder rådgivning og sparring, positiv 
omtale og markedsføring og et årligt diplom . for at få diplomet 
skal virksomhederne opstille konkrete Co2 mål, udarbejde hand-
lingsplaner og registrere og følge deres forbrug systematisk .

diplomordningen læner sig op ad allerede eksisterende og 
udbredte diplomordninger, som for eksempel grøn Butik og det 
kommende grønt kontor .

det måler vi på
◊   50 virksomheder er tilmeldt diplomordning for  

Grønt Kontor ved udgangen af 2010.
◊   der følges årligt op på resultaterne hos de  

tilmeldte virksomheder.

Pilotprojekter
der findes ikke en samlet opgørelse over besparelsespotentialet 
inden for energi for virksomhederne i albertslund kommune . det 
vil variere, alt afhængigt af virksomhedens hidtidige indsats, virk-
somhedstype og villighed til at gøre en indsats . i danske virksom-
heder varierer besparelsespotentialet meget i forhold til type af 
virksomhed og størrelse . i et typisk kontormiljø går op imod 80% 
af elforbruget til belysning, ventilation, it- og kontorudstyr og 
serverrum . samtidig kan virksomheder begrænse op mod 50% af 
elforbruget, hvis de sparer på eller udnytter energien bedre . 

derfor igangsættes tre pilotprojekter, der skal afklare bespa-
relsespotentialerne og virksomhedernes vilje til at indgå forplig-
tende aftaler om at reducere deres energiforbrug .

pilotprojekt 1 tilbyder udvalgte virksomheder en energigennemgang 
ved en energirådgiver . gennemgangen skal munde ud i en hand-
lingsplan for hver virksomhed for de næste 3-5 år med besparel-
sesforslag, overslag på investering og tilbagebetalingstid . 

fem repræsentative pilotvirksomheder deltager i pilotprojektet, 
der gennemføres med henblik på at afdække det generelle ud-
bytte af en energigennemgang, samarbejdet og arbejdsdelingen 
mellem rådgiver, virksomhed og kommune . pilotprojektet skal 
skabe kvalificeret grundlag for at kunne udbrede et koncept for 
Co2 reduktion til alle virksomheder i kommunen .

pilotprojekt 2 fokuserer på virksomheders forbrug af fjernvarme og 
har til formål at undersøge muligheden for at udbrede kommunens 
serviceordning til erhvervsvirksomheder . tilbuddet indeholder en 
gennemgang af virksomhedens fjernvarmeanlæg og klimaskærm .

pilotprojekt 3 udvikler grøn Butik konceptet til grønt kontor . al-
bertslund kommune indgår i et samarbejde med energitjenesten 
i en forsøgsordning, hvor udvalgte kontorvirksomheder forplig-
ter sig til at opnå reduktion af energiforbruget .  

det måler vi på
de tre pilotprojekter er evalueret i samarbejde med de 
deltagende virksomheder og energikonsulenter.

del 2 // KLIMA oG erhverv



41ALberTsLuNd KoMMuNe // KLIMAPLAN 2009 - 2015

aktiVitet 2
grEEN CiTiEs – Eu ANsøgNiNg OM NETværK FOr  
CO2 rEDuKTiON

kommunerne i green Cities samarbejdet indsendte i starten af 2009 
en fælles ansøgning til eu om midler til etablering af et offentligt – 
privat Co2 netværk med fokus på Co2 reduktioner i virksomheder . 

kommunale forvaltninger, forsyningsvirksomheder og offentligt 
ejede organisationer har mulighed for at understøtte klimaven-
lige rammer for lokale virksomheder . for eksempel gennem ener-
giforsyning, planlægning af transportfaciliteter, grøn offentlig 
indkøbspolitik, offentligt byggeri og anlæg og ikke mindst gennem 
støtte til virksomhedernes egne proaktive Co2 indsatser .

projektets mål er at udvikle, implementere og demonstrere en 
model for offentligt – privat samarbejde på kommunalt niveau 

om Co2 reduktioner i erhvervslivet . projektet skal give vigtig vi-
den og gode eksempler på, hvordan meget forskellige kommuner 
kan støtte reduktion af Co2 udslip i private virksomheder .

en velfungerende kommunal model for offentligt – privat samar-
bejde, der fremmer klimabesparelser lokalt, vil ikke kun have en 
gavnlig effekt med hensyn til klimaændringer . den vil også give 
virksomhederne en konkurrencemæssig fordel i deres bestræ-
belser på at opfylde markedets stigende krav på klimaområdet .

opnår projektet støtte fra eu, løber det i en tre-årig periode 
fra 2010 til 2012 . projektet skal gennemføres i samarbejde med 
kommunernes landsforening .

det måler vi på
At der er opnået støtte til projektet fra eu, og at  
projektet er organiseret og igangsat.

KLIMA oG erhverv // del 2
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Baggrund
albertslund er anlagt med brede vejprofiler og en veldefine-
ret vejstruktur, der over årene har vist sig at kunne afvikle de 
stadigt stigende mængder biltrafik . albertslund er desuden 
bygget som en stationsby, længe før begrebet stationsnærhed 
blev opfundet . med kommunens vedudbyggede stisystem er det 
nemt at komme til og fra stationen på cykel . 

klimaindsatsen på transportområdet er præget af en række 
faktorer, der har betydning for kommunens mulighed for at re-
ducere Co2 udslippet . det gælder først og fremmest den store 
mængde trafik, der kører gennem kommunen på motorvejene og 
de større veje . 

folketingets trafikaftale udstikker rammerne for den statslige 
trafik på området i de kommende år . her har det også betyd-
ning, hvilken politik staten har på trafikområdet, og hvordan den 
realiseres . statens vision for begrænsning af transportens Co2 
udslip er i første omgang en stagnering af Co2 udslippet fra 
2010 og herefter et muligt fald frem mod 2020 .

Økonomisk vækst og lave oliepriser er også afgørende faktorer, 
fordi flere får råd til bil, samtidig med, at de løbende udgifter 
til biltransport er relativt lave . på trods af store investeringer i 
jernbaneinfrastruktur er det begrænset, hvad aftalen kan med-
føre af Co2 reduktioner, og slet ikke frem til 2015 . effekten af 
statens indsats kan få afgørende betydning for kommunens Co2 
mål på transportområdet . til gengæld er der afsat en række 
puljer, som kan give nye erfaringer med Co2 reducerende tiltag .

og albertslund kommune kan gå foran ved at fremme såkaldte 
”trendbrud” i samfundet, som kan ændre forudsætningerne for 
udviklingen i Co2 fra transport . for eksempel ved at arbejde for, 
at el-bilen får gennembrud, eller at der indføres roadpricing .

trafikken i albertslund
der skelnes mellem motorvejstrafik, som hovedsagelig er gen-
nemkørende, og trafik på øvrige veje, som typisk har ærinde i 
kommunen . gennemkørende trafik benytter blot kommunens 
vejnet mellem destinationer uden for kommunen . 
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klima og transport

alBertslund-
strategien om klima 
og transport
◊   Vi vil reducere de miljømæssige gener fra trafikken 

ved at prioritere cykel- og forgængertrafikken højt og 
styrke den kollektive trafik .
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trafik med ærinde i kommunen er transport til og fra kommu-
nens boliger, arbejdspladser, butikker og kulturelle tilbud . 

den kollektive transport består af busser, s-tog og gennem-
kørende regionale, nationale og internationale tog . 

s-togene og de gennemkørende tog drives af staten . Busserne 
drives af trafikselskabet movia, men bestilles og betales af kom-
muner og regioner . i albertslund kommune findes én regional 
buslinje, der er gennemkørende på motorvejen . Øvrige busser er 
kommunalt finansierede .

CO2 udslip for Transport
trafikmængde og Co2 udslip er dels beregnet ved at benytte 
kommunernes Co2 beregner, dels ved hjælp af albertslund kom-
munes trafik- og miljømodel . modellen simulerer gennem trafik-
tællinger på udvalgte veje trafikken på hele vejnettet . herefter 
beregner modellen de tilknyttede miljøbelastninger .

transporten stod i 2006 for 31% af byens Co2 udslip, hvilket 
svarer til 65 .000 tons Co2 . heraf udg jorde vejtransporten med 
personbiler, varebiler, lastbiler og busser 54 .000 tons . resten 
af Co2 udslippet på 11 .000 tons kom fra fly, diesel- og el-tog og 
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ikke-vejgående maskiner som for eksempel plæneklippere og 
entreprenørmaskiner . 

i forhold til klimaplanen er det interessant at opgøre, hvordan 
vejtransportens Co2 udslip fordeler sig . transporten på motor-
vejene udg jorde 46%, hvilket svarer til et Co2 udslip på 25 .000 
tons og transporten på kommunevejene udg jorde 54%, hvilket 
svarer til et Co2 udslip på 29 .000 tons .

CO2 mål for Transport
transport skal bidrage med 15% af klimaplanens Co2 reduktion . 
det svarer til en reduktion på 8 .000 tons Co2 . 

albertslund kommune har meget ringe indflydelse på klima-
indsatsen over for transporten på motorvejene, fra gennem-
kørende tog eller indenrigs flytrafik, altså transport, der ikke 
har ærinde i kommunen . selv om det er statens ansvar at lave 
planer for at nedbringe Co2 udslippet fra denne type transport, 
er det alligevel rigtigt at sætte et Co2 mål, der gælder for al 
transport inden for kommunegrænsen . 

Formål og udfordringer
på grund af den store mængde gennemkørende trafik i kom-
munen kan det være vanskeligt at aflæse effekterne af klimai-
nitiativerne i de årlige trafiktællinger, da indsatsen over for den 
lokale trafik på kommunevejene risikerer at forsvinde i trafikud-
viklingen på det overordnede vejnet, særligt motorvejene . 

klima og transport fokuserer sine aktiviteter på lokaltrafik og 
oplandstrafik, det vil sige trafik med ærinde i kommunen . Ved at 
fokusere på trafikken med ærinde i kommunen er muligheden 
større for at påvirke trafikanternes transportadfærd, da de på 
den ene eller anden måde kommer i berøring med kommunen, 
enten som borger, arbejdstager, handlende eller besøgende .

formålet med klima og transport er at ændre trafikanternes 
adfærd, hvor transportadfærd for mange er en kompleks og 
vanebunden størrelse . en særlig indsats kan derfor gøres over 
for nye eller nytilflyttede virksomheder samt nye boligområder 
og tilflyttere, fordi det især er ved ændringer i transportmøn-
strene, transportvaner overvejes og dannes . 

meget hverdagstrafik afhænger af, hvordan rejsen fra bolig til 
arbejdssted planlægges og udføres . der er tale om en rejse, der 
skaber meget trafik, der ofte gentages, og en rejse, der ofte 
kombineres med andre formål som for eksempel at købe ind eller 
hente børn . derfor er der ofte meget fokus på at påvirke netop 
rejsen fra bolig til arbejdssted . en række initiativer kan dog i lige 
så høj grad påvirke fritidstrafikken, hvorfor det er vigtigt at ind-
drage alle aspekter af transportaktiviteterne .

albertslund kommune har indflydelse på udfærdigelsen af de 
kommunale bussers rutenet og køreplaner og kan her medvirke 
til, at busserne udnyttes optimalt og på den måde minimere Co2 
udslippet pr . passager . derudover kan kommunen stille særlige 
krav til bussernes miljøbelastning i forbindelse med, at entre-
prenørkontrakterne udbydes .

Formålet med Klima og Transport er at
◊  skabe et så attraktivt alternativ til biltrafikken som muligt
◊  reducere transportbehovet

Om aktiviteterne
aktiviteterne på klima og transport beskriver aktiviteter inden 
for virksomheders transportadfærd,  udarbejdelse og gennemfø-
relse af en cykelstrategi og en fælles busstrategi for Vestegnen . 

aktiViteter
Aktivitet 1 omfatter
◊   mobility management
◊   Cykelstrategi for albertslund
◊   Busstrategi for Vestegnen

Aktivitet 2 omfatter
◊   green Cities med transportministeriet

KLIMA oG TrANsPorT // del 2
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aktiVitet 1
MOBiLiTy MANAgEMENT 

mobility management er en indsats, der skal påvirke virksomhe-
ders transportadfærd gennem transportplaner . transportplaner 
beskriver, hvordan medarbejderne kommer til og fra arbejde, og 
hvilke muligheder medarbejder og virksomhed har for at påvirke 
transportvalget i en mere miljørigtig retning . eksempelvis hvad der 
skal til for at få folk til at overveje alternativer til alenekørsel i bil . 

Både virksomhed, medarbejdere og det omgivende samfund har 
fordel af, at fokus rettes mod omfanget af transporter og den 
måde, de udføres på:
◊   Virksomhederne kan reducere deres omkostninger til bilpark, 

transport og parkering, og virksomhederne kan forbedre 
deres miljøprofil .

◊   medarbejderne kan få bedre heldbred og virksomhederne 
lavere sygefravær .

◊   kommunerne kan få en bedre udnyttelse af det eksisterende 
transportnet, og behovet for nye, store infrastrukturinveste-
ringer kan begrænses eller udsættes .

albertslund kommune tilbyder virksomhederne at få information 
om transportmulighederne til og fra arbejdspladsen, hvor mulig-
hederne for samkørsel, rejseplanlægning, information om cykel-
ruter gøres tilgængelig for den enkelte medarbejder . er virksom-
heden interesseret i at gå videre med samarbejdet, gennemføres 

en undersøgelse af medarbejdernes transportvaner, og der 
udarbejdes forslag til, hvordan de kan gøres mere miljøvenlige .

mobility management kan med fordel ske i et samarbejde med 
andre organisationer og virksomheder, der i dag tilbyder rej-
serådgivning, for eksempel movia . på den måde inddrages flere 
aktører, den tilgængelige viden bliver større, og dialogen i forhold 
til forbedring af det fremtidige trafiksystem bliver velfunderet .
mobility management omfatter aktiviteter inden for en række 
områder, der er målrettet en bred gruppe af personer, der 
transporterer sig rundt i eller til albertslund kommune . aktivite-
terne skal opfattes som initiativer, som albertslund kommune vil 
arbejde med i en eller anden grad .

ordninger
der kan udformes en række ordninger, der sikrer, at medar-
bejderne vælger den individuelle bilkørsel fra . for eksempel 
pendlercykler, der giver mulighed for at køre fra station til virk-
somhed eller samkørsel og udvikling af en samkørselsdatabase, 
ligesom firmacykler til mødetransport og kommunalt tilskud til 
medlemskab af delebilsklub er en mulighed .

Billettakster og rabatter 
der kan gives tilbud til borgerne i albertslund om gratis offentlig 
transport som kampagne- eller introduktionstilbud, når de flyt-
ter til kommunen . Virksomheder og borgere kan få tilbud om et 
erhvervskort, et månedskort til offentlig transport betalt af brut-
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tolønnen .
rådgivning og markedsføring
der kan gives tilbud om personlig rådgivning om økonomi og miljø 
ved forskellige transportformer . der kan udarbejdes egentlige 
transportplaner for virksomhederne med information om rej-
seplan, firmabil som delebil og pendlercykler . derudover kan der 
laves særlig markedsføring af delebilsklubber, miljøvenlige biler, 
cykeltrafik og kollektiv trafik . og der kan både udvikles et nyt 
stikort, hvor stierne er brede og vejene smalle, og en cykelrute-
planner .

transportreducerende tiltag
for at mindske transporten til og fra arbejde kan der tilbydes 
hjemmearbejdspladser til alle kommunens ansatte

det måler vi på
en Mobility Management pakke er udviklet og tilbudt 
virksomheder og borgere.

CyKELsTrATEgi FOr ALBErTsLuND

Cykelstrategiens mål er at understøtte den eksisterende cykel-
trafik i kommunen og øge mængden af cykeltrafik over de kom-
mende år . indsatsen er opdelt i seks emner med målsætninger, 
der understøtter den overordnede strategi . 

Cykelregnskab
et cykelregnskab, der skal give indtryk af udviklingen i cykel-

trafikken, hvor grønt regnskab i dag fortæller om udviklingen i 
biltrafik og kollektiv trafik . Cykelregnskabet baserer sig primært 
på opbygning af et net af tællestationer, hvoraf udviklingen i den 
samlede cykeltrafik vurderes .

stiforbindelser
forbedring af en række stiforbindelser med dårlig fremkomme-
lighed for cyklister, hvor de for eksempel er henvist til en større 
omvej eller skal krydse en trafikeret vej . samtidig beskrives nye 
pendlerruter med det formål at opbygge direkte og hurtige for-
bindelser mellem byer og mellem arbejdspladser og byer .

komfort og vedligehold
komfortmåling af kommunens cykelstier med hensyn til kvalitet . 
samtidig vurderes niveau og procedurer for vedligeholdelse af 
belysning, fejning, snerydning og belægning med henblik på at 
sikre en stabil og god standard .

indretning af stierne
adgang til funktioner, faciliteter langs stinettet og øvrig ind-
retning vurderes med henblik på at skabe trygge og attraktive 
forhold . som for eksempel tryg indretning af tunneller, til-
gængelighed til cykelparkering, tilgængelighed til institutioner, 
virksomheder og busstoppesteder .

transportvalg
attraktive ordninger og kampagner, der får flere til at vælge 
cyklen . resultaterne gøres synlige i form af centralt placerede 
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indledning // Forord

cykelbarometre, der tæller og viser antal cykler på stien, og 
gennem pendlercykelordninger, der gør det muligt at låne eller 
leje en cykel videre fra stationen til eksempelvis en virksomhed, 
samt kampagner som Vi Cykler til arbejde og alle Børn Cykler .

Cykelkultur
forslag til hvordan der skabes en god cykelkultur i kommunen, så de 
forskellige trafikanter på stinettet får en god forståelse for hinanden .

det måler vi på
Cykelstrategien er vedtaget, og cykeltrafikken  
i kommunen er målt.

BussTrATEgi FOr vEsTEgNEN

Busstrategien skal sikre et sammenhængende bussystem, der 
dels skal dække behovet for bustrafik for kommunens borgere, 
dels sikre en sammenhæng på tværs af kommunegrænserne . et 
langsigtet mål er at gøre bussystemet så attraktivt og let for-
ståeligt, at tilbagegangen i passagerantal kan standses og om 
muligt vendes til en fremgang .  en positiv udvikling i antallet af 
passagerer i busserne vil også få en positiv effekt på passager-
mængden i den øvrige kollektive trafik .

der foregår et nært samarbejde omkring den kollektive trafik i 
Vestegnssamarbejdet, der har udarbejdet en fælles busstra-
tegi . strategien indeholder en række mulige tiltag, der kan være 
med til at øge passagergrundlaget for den kollektive trafik og 
dermed reducere transportens Co2 udslip . 

strategien blev godkendt af Vestegnssamarbejdet i starten af 2009, 
og det er nu op til hver enkelt kommune, hvordan den vil tilslutte sig 
strategien og udarbejde en busplan med aktiviteter på området . 

de væsentligste tiltag i busstrategien er:
linjeoptimering
optimering af linjestrukturen for en enklere og mere højfrekvent 
grundstruktur i busdriften .

erhvervskort
erhvervskort til ansatte i alle vestegnskommuner og markeds-
føring af tilbuddet overfor virksomheder og samarbejdsparter i 
lokalområderne . 

trafikinformation 
indkøb af skærme til stoppestederne med information om busaf-
gange, så de mest benyttede stoppesteder gradvis udstyres med 
realtidsinformation . nyt design for linjekort på Vestegnen og lokale 
markedsføringskampagner, hvor de nye informationstyper omdeles 
i lokalområder eller på anden måde bringes til borgernes kendskab .

skifte- og ventefaciliteter
gennemgang af de største trafikterminaler eller trafikknude-
punkter sammen med dsB og movia med henblik på at afdække 
akutte forbedringsbehov . screening af kommunernes langsigte-
de planer for terminalområderne for at afdække, om der kunne 
være basis for at indgå i et terminalprojekt . 

Busfremkommelighed
køretidsanalyser med henblik på at identificere alle stræknin-
ger, hvor fremkommeligheden ikke er tilstrækkelig, og udpege 
konkrete forbedringstiltag på de relevante strækninger . det skal 
aftales, hvilke tiltag der kan iværksættes og hvornår .

incitamentskontrakter
fortsat dialog om indførelse af incitamentskontrakter på 
Vestegnen . kontrakter, der indebærer, at busoperatøren får 
ekstra indtjening, hvis der er passagerfremgang .

miljø og klima
kommunernes kontrakter med busentreprenørerne fornys hvert 
sjette år . der skal stilles krav om renere teknologi .

det måler vi på
busplan for vestegnen er vedtaget med en positiv udvikling 
i passagertallet.

aktiVitet 2

grEEN CiTiEs Og TrANspOrTMiNisTEriET 
– pArTNErsKAB FOr grøN TrANspOrT

i green Cities kommunernes klimaplaner og fælles klima- og mil-
jømål spiller transporten en væsentlig rolle . kommunerne har en 
del muligheder for handling på området, men skal transportens 
klimaudfordringer løses effektivt og målrettet, kræver det et 
samarbejde udover den kommunale sfære .

i regeringens oplæg om Bæredygtig transport fra 2008 er der 
skitseret en reduktion af Co2 udslippet fra transportområdet . 
oplægget blev i 2009 fulgt op af en bred aftale om fremtidig 
grøn transport . aktiviteterne vil ske i Center for grøn transport, 
der bliver etableret i løbet af 2009 . der er i aftalen afsat puljer, 
der skal sikre en løbende, målrettet indsats inden for kollektiv 
transport, busser og cykeltrafik og forsøgsprojekter .

de forventede effekter af aftalen er ikke i sig selv nok til at leve 
op til green Cities kommunernes mål og ambitioner . derfor har 
green Cities kommunerne taget kontakt til transportministeriet 
om at indlede et samarbejde på transportområdet . det er en 
oplagt mulighed for at styrke den fælles indsats for at imødegå 
transportens klimaudfordringer .

green Cities kommunerne foreslår samarbejde  
om tre områder
◊   mobility management
◊   miljøvenlige busser og biler
◊   grønne certificeringsordninger

det måler vi på
der er indgået aftale om samarbejde og aktiviteter  
mellem Green Cities og Transportministeriet.
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del 3  Tværgående indsatsområder
klimaplanens del 3 beskriver aktiviteter inden for fire tværgående 
temaer: planlægning, samarbejde, energiforsyning og kommunikation . 
aktiviteter, der på mange forskellige måder understøtter og udvikler 
de af klimaplanens aktiviteter, der er tilknyttet konkrete Co2 mål .
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Baggrund
som myndighed på planlægningsområdet har albertslund 
kommune mulighed for på en række områder at sætte klima 
på dagsordenen . i løbet af 2009 udarbejder albertslund kom-
mune et forslag til kommuneplan 2009-2021 . kommuneplanen 
fastlægger grundlaget og de overordnede rammer for byens 
fysiske udvikling og omdannelse, og den skal sikre videreførelse 
af mål, visioner og tanker om klima fra albertslundstrategien og 
klimastrategien . 

Formål og udfordringer
albertslund har været foregangskommune på miljøområdet helt 
tilbage fra 1992, hvor man indførte de første grønne regnska-
ber . herefter står milepælene støt op gennem de efterfølgende 
to årtier . 

forud for klimatopmødet i 2009 ønsker albertslund kommune at 
placere sig i en strategisk position ved at gøre klimaforbedrin-
ger og bæredygtighed til omdrejningspunktet for kommuneplan 
2009-2021 .

Formålet med Klima og Planlægning er at
◊   kommuneplan 2009-2021 får en reel klimamæssig betydning 

for byen gennem indarbejdelse af klima- og energiløsninger i 
kommuneplanen .

◊   nybyggeri i kommunen opføres som lavenergibyggeri .
◊   kommunen sikrer, at bygningsejere får mere viden om energi- 

og klimaløsninger .
◊   kommunen indgår aktivt i samarbejder om bæredygtig byud-

vikling i Øresundsregionen .

Om aktiviteterne
klima i kommuneplanen sikrer, at klima medtænkes i en lang 
række andre planer og beslutninger på mange niveauer, når byen 

aktiViteter
Aktivitet 1 omfatter
◊   strategi for et klimavenligt albertslund

Aktivitet 2 omfatter
◊   lovkrav om lavenergi
◊   Byggesagsbehandling

Aktivitet 3 omfatter
◊   infrastruktur i Øresundsregionen – et interreg projekt

BYplanpriser

Byplanprisen 2008
Byplanprisen uddeles for nytænkende planlægning, der 
samtidig udvikler byens identitet . 

albertslund kommune fik prisen for albertslundstrategien, 
der forener visionerne i kommunens planstrategi 
og agenda 21 strategi . i albertslundstrategien er klima 
ét af ti strategiske emner .

Climate Cup Byprisen 2008
albertslund kommune modtog endnu en bymiljøpris  
– Climate Cup Byprisen . 

”Albertslund Kommune vinder, fordi kommunen i praksis fun-
gerer som et testlaboratorium for klimaløsninger, som gavner 
kommunen, andre byer i Danmark samt resten af verden”.

del 3 // KLIMA oG PLANLæGNING
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udvikles . albertslund udnytter planlovens mulighed for at stille 
krav om lavenergibyggeri . 
også i byggesagsbehandlingen kan kommunen som myndighed 
få en aktiv rolle ved at rådgive om klimaløsninger, når bygnings-
ejere vil bygge nyt eller renovere . albertslund er set i et større 
regionalt perspektiv del af Øresundsregionen, og kommunen 
deltager derfor i et udviklingsprojekt for at fremme bæredygtig 
byudvikling i regionen .

aktiVitet 1

sTrATEgi FOr ET KLiMAvENLigT ALBErTsLuND

kommuneplanens rolle i kommunens klimaindsats er først og 
fremmest at fastlægge grundlaget og de overordnede rammer 
for byens fysiske udvikling og omdannelse . men også at fun-
gere som omdrejningspunkt for debat om og faglig udvikling af, 
hvordan den energi- og klimavenlige by ser ud, og hvordan den 
kan udvikles . 

Klima i kommuneplanen
kommuneplan 2009-2021 godkendes af kommunalbestyrelsen i 
slutningen af 2009 og sendes i offentlig høring i starten af 2010 . 
klima har et særligt fokus i kommuneplan 2009-2021, og temaet 
gå derfor som en rød tråd gennem alle kommuneplanens emner . 

overordnet har kommuneplanen følgende mål for miljø- og 
klimaforbedringer:
◊   profilere albertslund som en innovativ klimaby  

og et energilaboratorium .
◊   sætte dagsordenen for miljø- og energirigtigt nybyggeri  

og bygningsrenovering med den gode arkitektur i centrum  
og anvendelse af vedvarende energikilder .

◊   fremme brug af kollektiv transport og cykeltrafik ved lokali-
sering af arbejdsplader med god tilgængelighed, forbedring 
af stinettet og påvirkning af trafikadfærd .

◊   forstærke de grønne og blå værdier i byen og passe  
på det, der er udenfor .

hovedstrukturen i kommuneplan 2009-2021 har forskellige em-
ner, som alle indeholder klimaaspekter, og som på forskellig vis 
forholder sig til begrænsning af energiforbrug og Co2 udslip .

Byens struktur – tæthed, anvendelse og trafik
for at opnå en mere klimavenlig udvikling af albertslund må byen 
fortættes og flere byfunktioner blandes i udvalgte stationsnæ-
re byområder . 

tættere og højere bebyggelse er den rigtige vej at gå, når man 
vil opnå en mere klimarigtig by, optimere eksisterende investe-
ringer i infrastruktur og reducere Co2 udslippet pr . arbejdsplads 
og bolig . større tæthed og højere bebyggelse fører blandt andet 
til: 
◊   mindre energitab end fritliggende parcelhuse og lagerbygninger . 
◊   Bedre udnyttelse af kommunens begrænsede arealmuligheder . 
◊   et mere pulserende byliv .

◊   højere befolkningstæthed og dermed et bedre  
passagergrundlag for kommunens busser .

◊   flere passagerer til s-tog, hvis der især bygges tæt  
i nærheden af stationen . 

◊   et bedre passagergrundlag for letbanen .
◊   Bedre udnyttelse af kommunens eksisterende veje og stier .
◊   Bedre økonomi og dermed øget interesse for nybyggeri og 

fortætning fra developpere og investorer . 

kommuneplanen vil begrænse biltrafikken ved at tilbyde lokalise-
ring af nye arbejdspladser med den bedste kollektive betjening 
og begrænse parkeringsmulighederne, hvor der er god kollektiv 
trafik . arealanvendelsen i stationsnære områder omkring al-
bertslund station og letbanestationen ved hersted industripark 
optimeres . muligheder for at benytte anden miljøvenlig trans-
port indgår i planer for byens struktur, bedre cykelparkering, 
bedre links på stierne, bedre tilgængelighed til kollektiv trafik og 
bedre busbetjening .

Byens arkitektoniske kvalitet
albertslund er præget af industrielt montagebyggeri, store 
ensartede boligområder, en del beton, men også af velplanlagte 
kvarterer som albertslund Centrum, almennyttige boligområder 
af enestående kvalitet og planlagte, funktionelle industriom-
råder samt en velplanlagt grøn struktur på alle niveauer fra 
Vestskoven til boligområdernes fælles friarealer .
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kommuneplanen bidrager til, at byen får et nyt og smukkere 
udseende ved at fastholde væsentlige træk af byens historie, de 
velplanlagte områder og arkitektoniske kvaliteter . planen stiller 
krav om, at god energiøkonomi skal gå hånd i hånd med arkitek-
tonisk kvalitet i nybyggeri og omdannelsesprojekter . målet er at 
skabe banebrydende byggeri af høj arkitektonisk værdi, der er 
tænkt sammen med miljø- og energirigtige løsninger . kommune-
planen peger på erhvervsområder og særlige boligområder med 
klimaforbedrede prøvehuse, hvor der sættes særligt fokus på 
energiøkonomi og klimaforbedringer .

den grønne og blå by
albertslund er omgivet af store grønne områder, der fungerer 
som byens grønne lunger . kommunen har også en lang tradition 
for at bruge beplantning og regnvandsanlæg til at opnå bykvali-
teter, der samtidig er godt for luftkvaliteten i en storby og det 
bebudede behov for afledning af stigende regnvandsmængder .

kommuneplanen indeholder en ny grøn hovedstruktur, der bidra-
ger til forbedring af klimaet med beplantning og nye anlæg, der 
kan optage stigende regnmængder og bidrage til bedre luftkva-
litet . mere grønt og blåt i byen vil også betyde, at flere vælger 
cyklen, fordi man kan få en dejlig oplevelse på vejen . kommune-
planen stiller krav om klimatilpassede regnvandsløsninger som 
nedsivningkanaler, grøfter og bassiner eller anden kompensation 
for byfortætningen .

det måler vi på
◊   Kommuneplan 2009-2021 har bidraget konkret til, at 

Co2 målet på 25% i 2015 nås.   
◊   Albertslunds klima- og miljøprofil er tydelig i kommu-

neplan 2009-2021.
◊   Nybyggeri og renovering opføres i laveste energi-

klasse.

Plan09 – Byernes rolle i klimastrategien
plan09 er et projekt støttet af realdania, der giver økono-
misk støtte til en lang række kommunale eksempelprojekter, 
der afprøver nye metoder, værktøjer og organisationsformer i 
planlægningen . plan09 er et tre-årigt projekt, der gennemføres i 
perioden 2006-2009 . 

Byernes rolle i klimastrategien er et eksempelprojekt i plan09 
med albertslund, frederikshavn og sønderborg kommuner som 
deltagere . projektets fokus er at finde metoder til at integrere 
klimahensyn i kommuneplanerne . de tre kommuner vil i projektet 
udnytte muligheden for at koble kommuneplanlægningen med 
de tre kommuners ambitioner om at blive danmarks førende 
energi- og klimabyer . de tre kommuner skal med deres forskel-
ligheder indhente mange typer erfaringer med klimastrategi-
erne i kommuneplanlægningen .

hovedaktiviteterne i plan09 projektet er: 
◊   nedbringe energiforbruget, herunder reduktion af behovet 

for transport og behovet for energi i bygninger .
◊   omlægge energiforbruget til Co2 neutrale energiformer .
◊   Øge Co2 optaget gennem skove og beplantninger .

albertslund kommune har i plan09 projektet fokus på:
◊   samspil mellem arkitektur og klima .
◊   energioptimeret energirenovering .
◊   klimavenlig bystruktur, herunder samtænkning af transport-

typer, mobility management og parkeringspladser .

Virkemiddelkatalog
i plan09 projektet udarbejder kommunerne et virkemiddelskata-
log, der udpeger en lang række Co2 reducerende virkemidler, der 
kan anvendes i kommuneplanlægningen . der angives også, hvilke 
reduktionspotentialer hvert virkemiddel har . 

Virkemiddelkataloget skal inspirere kommunerne i deres arbejde 
med forebyggelse af klimaforandringer som en integreret del af 
kommuneplanlægningen . Virkemidlerne dækker følgende mål:
◊   reduktion af energibehovet i bygninger .
◊   nedbringelse af energiforbruget til transport .
◊   omlægning af forbruget til Co2 neutrale energiformer . 
◊   Øgning af Co2 optaget gennem vegetation . 
◊   Brug af kommuneplanprocessen og borgerinddragelse . 

der er også fokus på mere fremadrettede virkemidler, der ikke 
nødvendigvis kan anvendes inden for den gældende lovgivnings 
rammer . Blandt de mange realiserbare virkemidler har alberts-
lund i forbindelse med kommuneplan 2009- 2021 blandt andet 
fokus på lavenergi og passivhus bebyggelse, stationsnær place-
ring, blandede byfunktioner, fortætning og parkeringsnormer .

inspiration fra europæiske byer
i europa er der mange gode eksempler på bæredygtig byudvikling . 
flere internationale eksempler og erfaringer kan bruges i danske 
kommuners arbejde med kommuneplan og kommuneplanlægning . 
en studietur til de tre tyske byer tübingen, freiburg og stras-
bourg har givet aktuel inspiration til virkemiddelkataloget .  
de tre byer har gennem mange år eksperimenteret med plan-
lægning for en mere bæredygtig byudvikling, gennem opførelse 
af passivhuse og +energihuse, udvikling af højklasset kollektiv 
transportsystem med sporvogne, brug af aktiv parkeringspolitik, 
høj tæthed i bebyggelsen og blandede funktioner .

det måler vi på
Plan09 projekt er integreret i kommuneplan 2009-2021.

aktiVitet 2

LOKALpLANLægNiNg Og råDgivNiNg

lokalplanlægning
albertslund kommune stiller krav om, at alt nyt byggeri opføres 
som lavenergi 1 bebyggelse . siden 2007 har det været muligt for 
kommunerne at stille krav i lokalplaner om, at byggeri opføres 
efter lavenergiklasserne 1 eller 2, der er fastsat af Bygningsreg-
lementet . det forventes, at energirammen for lavenergiklasse 
2 i løbet af få år bliver standard for energibestemmelserne i 
Bygningsreglementet . kravet til nyt lavenergibyggeri stilles gen-
nem lokalplanlægning . når det kommer til særlige energikrav til 
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den eksisterende bygningsmasse, har kommunen ikke samme 
lovmæssige værktøj . gennem samarbejde med ejere, beboere og 
boligorganisationer kan der dog skabes resultater, der er langt 
mere ambitiøse end gældende lovgivning . 

kravet gælder alt byggeri i kommunen, også erhvervsbyggeri . 
her gælder dog, at det alternativt kan opføres som energi-
klasse 2, da erhvervsbyggeri alt efter type virksomhed i nogle 
tilfælde har et større energibehov end boliger og andre bygnin-
ger . mange erhvervsbyggerier vil dog kunne opfylde kravet om 
lavenergiklasse 1 . det gælder for eksempel kontorbyggeri .
på arealer, som kommunen sælger til boligbebyggelse, kan der 
stilles strengere energikrav i salgsbetingelserne . den megen 
fokus på klimarigtigt byggeri og mulighederne for at stille skær-
pede krav er med til at fremme udviklingen på området .

det måler vi på
der er taget løbende stilling til nye energikrav i takt med 
energibestemmelser i bygningsreglementet. 

Rådgivning i byggesagsbehandlingen
en af de store udfordringer i den fysiske planlægning er at udvikle 
metoder, der gør det attraktivt for bygningsejere at gennemføre 
energirigtig modernisering og renovering . mange tøver med at træffe 

beslutninger om energi- og klimarigtig renovering, da det er svært at 
gennemskue konsekvenser og resultater af tiltag og investeringer .  

kommunens byggesagsbehandling har mulighed for at påvirke be-
slutningerne hos bygningsejerne, når de søger om byggetilladelse, 
så de bliver motiveret til at gennemføre energibesparelser . dette 
kan ske gennem en målrettet kommunikation, hvor kommunens 
byggesagsbehandling er proaktiv med rådgivning og konkret viden .

det kan for eksempel ske gennem et brugervenligt katalog med 
gode energiløsninger specifikt til byggeansøgere og generelt til 
alle borgere via kommunens hjemmeside . information til håndvær-
kere, virksomheder og rådgivere om kommunens tiltag og mål på 
klimaområdet kan også sikre bedre viden om de fælles muligheder . 
og ikke mindst det gode eksempel, både fra byggeri i albertslund 
kommune og andre danske og europæiske byer . 

det måler vi på
Kommunen har rådgivet om energi- og klimaløsninger  
i byggesagsbehandlingen.

aktiVitet 3

iNFrAsTruKTur i ørEsuNDsrEgiONEN  
– ET Eu prOjEKT

Øresundsregionen er med sine 3,6 mio . indbyggere nordens 
største og tættest befolkede storbyregion og et økonomisk 
kraftcentrum . Øresundsregionen er inde i en rivende udvikling, 
og frem mod 2030 forudser man, at befolkningen vil øges med 
300-400 .000 indbyggere og op til 200 .000 arbejdspladser . 
person- og godstransporten vil stige og stille store krav til 
transportsystemet . 

Øresundsregionens infrastruktur og byudvikling har derfor 
stor interesse både i danmark og sverige . albertslund deltager 
i et interreg projekt gennem eu som led i Vestegnssamarbej-
det . interreg programmet er et eu program, der giver økono-
misk støtte til samarbejde på tværs af grænser og regioner 
med henblik på at styrke en afbalanceret udvikling af områ-
derne i eu .

interreg projektet, der afsluttes i slutningen af 2010, skal 
analysere og beskrive forslag til fremtidige trafikløsninger for 
hele regionen, så regionen bevarer attraktive bymønstre og 
knudepunkter for befolkningen og for erhvervslivet, samtidig 
med at der tænkes på, at miljøpåvirkningerne mindskes . 
projektet skal binde Øresundsregionen sammen gennem net-
værk mellem planlægningsmyndigheder og i et nært samar-
bejde komme med forslag til løsning af planlægning, transport, 
infrastruktur og miljø . målet er en attraktiv og bæredygtig 
Øresundsregion . 

det måler vi på
I øresundssamarbejdet er fremkommet forslag til  
planlægning, transport, infrastruktur og miljø. 
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Baggrund
albertslund kommune har i en årrække været med helt fremme i 
miljø- og klimaarbejdet . skal det miljøpolitiske forspring bevares 
og bruges aktivt i byens bæredygtige udvikling, skal der tænkes 
nyt og i nye og bredere partnerskaber . dette er med til at ud-
vikle den eksisterende miljøindsats i kommunen, så den matcher 
en virkelighed, hvor klima står højt på dagsordenen hos alle .

Formål og udfordringer
udfordringerne fra klimakrisen er så omfattende, at det er 
nødvendigt at tænke i helt nye baner for at finde brugbare 
løsninger . kommunerne må påtage sig en ny rolle og gå foran 
med at skabe forandringer, nye løsninger, nye teknologier og nye 
adfærdsmønstre . 

men kommunerne kan ikke gøre det alene . derfor er strategiske 
partnerskaber mellem kommuner, erhvervsliv, forskning og bor-
gere nødvendige for at matche klimaudfordringen, reducere Co2 
udledningerne og skabe grøn vækst .

Formålet med Klima og Samarbejde er at
◊   albertslund kommune etablerer og indgår i strategiske  

klimasamarbejder . 
◊   albertslund kommune støtter det lokale klimaengagement 

gennem agenda Center albertslund .
◊   albertslund kommune deltager aktivt i green Cities  

kommunernes klimaindsats .

Om aktiviteterne
aktiviteterne inden for klima og samarbejde spænder fra 
strategiske og regionale til praktiske og lokale aktiviteter og 
involverer mange aktører . gate 21 (miljøvidenparken), agenda 
Center albertslunds lokalt forankrede aktiviteter, samarbejde 
med green Cities, energistyrelsen og iClei bidrager alle til en 
bred samarbejdsindsats .

klima 
og samarBeJde

KLIMA oG sAMArbejde // del 3

alBertslund-
strategien om klima 
og samarBeJde

◊   Vi vil gennem netværk og gate 21  
(miljøvidenparken) skabe rum for, at nye  
indsigter opnås i fællesskab .

◊   Vi vil gennem netværk og gate 21  
(miljøvidenparken) gøre albertslund til et  
energilaboratorium .

◊   Vi vil stille bygninger til rådighed for  
innovativ energirigtig renovering .

aktiViteter
Aktivitet 1 omfatter
◊   gate 21 (miljøvidenparken)
◊   agenda Center albertslund
◊   green Cities
◊   partnerskabsaftale med dong energy

Aktivitet 2 omfatter
◊   energistyrelsen
◊   iClei
◊   Covenant of mayors
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aktiVitet 1
gATE 21 (MiLjøviDENpArKEN)

gate 21 blev stiftet af albertslund kommune i 2007 sammen med 
en række samarbejdspartnere inden for energiforsyning, byggeri, 
miljørådgivning og forskning . udgangspunktet for albertslund 
kommune var at udvikle et koncept for, hvordan gate 21 kunne 
give især arbejdet med energirigtig renovering et kraftigt løft . 

gate 21 har stadig fokus på energirigtig renovering, men målet er 
nu at skabe Østdanmarks flagskib for klima-, energi- og miljøløs-
ninger . gate 21 skal være med til at højne albertslunds profil på 
dette område markant og gøre kommunen til omdrejningspunkt 
for innovative løsninger på klima-, energi- og miljøområdet .

Bæredygtigt velfærdssamfund og grøn vækst
gate 21 er et strategisk og praktisk partnerskab, der gen-
nemfører fælles projekter og tiltrækker eksterne midler . på den 
måde bliver det muligt at udvikle ambitiøse, let anvendelige og 
konkurrencedygtige løsninger, der kan understøtte et bæredyg-
tigt velfærdssamfund og grøn vækst .

gate 21 bliver et projekthus, hvor kommuner, virksomheder og 
forskningsinstitutioner arbejder sammen om klima- og energi-
løsninger . gate 21 skal udvikle, afprøve og implementere kon-
cepter og teknologier . men også måden at inddrage aktører og 
brugere på er i fokus . det drejer sig om brugerdrevet innovation 
i stor skala .

albertslund kommune vil i gate 21 arbejde med klimarelaterede 
emner, som kommunen i forvejen har fokus på . men opgaveløs-
ningen kan i gate 21 ske på et højere niveau og inddrage langt 
mere innovative vinkler, i tæt samarbejde med andre kommuners 
medarbejdere og eksperter fra virksomheder og forskningsin-
stitutioner .

Projekt energirigtig renovering
Vækstforum hovedstaden gav i slutningen af 2008 tilsagn om i 
gate 21 at støtte projekt energirigtig renovering med 24 mio . 
kr . over tre år . støtten gør det muligt at etablere gate 21 som 
et fysisk center i albertslund med et sekretariat allerede fra 
sommeren 2009 . Bag ansøgningen til Vækstforum hovedstaden 
står en lang række partnere med albertslund kommune i spid-
sen, herunder kommunerne i Vestegnssamarbejdet og køben-
havns kommune . 

projekt energirigtig renovering har følgende faglige spor
◊   Energirigtig renovering af kommunale bygninger og belysning
kommunernes egne bygninger og belysningsanlæg sættes i spil, 
så renoveringsprojekter fremtidssikres energimæssigt . der 
arbejdes med energirigtige renoveringskoncepter, design og 
innovative løsninger, organisering af byggeprocesser og ledelse, 
udvikling af digitalisering og nye værktøjer . 

◊  Energirigtig renovering af boligområder
energirigtig renovering skal kraftigt fremmes, både i forhold til 
den almene sektor og den private sektor . for eksempel arbejdes 

med partnerskaber, nye renoveringskoncepter, ejer- og bebo-
ermotivation, livstidsregnskaber, nye renoveringsmetoder og 
metoder til reduktion af byggegener . 

◊  Forsyning
fokus er på fremtidens fjernvarmeforsyning og fremme af 
vedvarende energi som forsyningskilde i den tætte by . sammen 
med adfærd og teknologi er energiforsyningen en vigtig faktor i 
fremtidige Co2 neutrale byer .

◊  styring, drift og adfærd i kommunale bygninger
emnerne er innovative løsninger inden for styring af energifor-
brug i de kommunale bygninger, brug af intelligente bygningsma-
terialer, udvikling af livsenergiregnskab og metoder til motivering 
af ændret adfærd .

◊  Organisering og finansiering
der arbejdes med udvikling af finansierings- og organisations-
former for såvel offentlige, almennyttige og private projekter, 
for eksempel private partnerskaber og esCo ordninger (energy 
service Companies) .

◊  Kommunikation og kompetenceudvikling
på tværs af disse spor arbejdes på helt nye måder med kom-
munikation af projektresultater samt kompetenceudvikling af 
relevante aktører .

det måler vi på
◊   GATe 21 (Miljøvidenparken) er etableret  

i Albertslund Kommune.
◊   Projekt energirigtig renovering er igangsat  

og gennemført.

KLIMA oG sAMArbejde // del 3

alBertslund energiBY 2009

energiby er et samarbejde etableret af klima- og energi-
ministeriet . i 2009 er danmark vært for fn’s vigtige klima-
konference, hvor verdens nationer skal lave en ny, fælles 
klimaaftale . i tiden op til konferencen udnævner klima- og 
energiministeriet en række energibyer . 

albertslund er en af de udnævnte byer . energibyerne er ud-
nævnt for to år ad gangen .
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ALBErTsLuND ENErgiBy 2009

udnævnelsen til energiby skal ses som en anerkendelse af kom-
munens lange seje træk på miljø- og klimaområdet og som en 
opmuntring til borgere, politikere og medarbejdere til fortsat at 
skabe et fælles engagement og være i front på området .

energibyerne er frontløbere på klima- og energiområdet, hvor 
de har g jort en særlig indsats for at spare på energien og re-
ducere byens Co2 udslip . energibyerne er eksempler på, hvordan 
man lokalt i kommunerne kan arbejde med klima- og energiud-
fordringerne, herunder produktion og forbrug af bæredygtige 
energiformer og forsyningssikkerhed . energibyerne har forplig-
tet sig til at iværksætte en række gennemtænkte, fremtids-
sikrede og ambitiøse initiativer, der skal skille sig ud på både 
nationalt og internationalt plan .

energibyerne skal være med til at sætte ekstra skub i den lokale 
klima- og energiindsats og inspirere til nye tiltag, både blandt 
danske og udenlandske kommuner . det skal ske ved at dele ud 
af den viden og de erfaringer, som både energibyerne og andre 
energibevidste danske kommuner har opbygget .

op til klimatopmødet får albertslund og de andre energibyer 
mulighed for at profilere deres klimaindsats . det sker blandt 
andet på en fælles hjemmeside for energibyerne gennem klima- 
og energiministeriet, på konferencer og i fælles informations-
materiale . det skal inspirere andre kommuner til at gå i gang 
med lignende initiativer, så alle får mulighed for at bidrage til en 
bæredygtig udvikling .

det måler vi på
Profileringsmulighederne i energiby er brugt optimalt 
som led i profilering af Klimaplanen.

AgENDA CENTEr ALBErTsLuND

agenda Center albertslund blev etableret i 1996 for at fremme 
agenda 21 arbejdet i byen og som borgernes støtte i omstil-
lingen og udviklingen mod den bæredygtige by . med indsatser 
som klimaudfordringen, energibesparelser for indvandrere, 
klimamarch, albertslund delebil, grøn Butik og agenda21 planer i 
boligområder står agenda Center albertslund i dag for en bred 
klimaindsats i albertslund kommune .

agenda Center albertslund fungerer som formidler af tekniske 
løsninger hos kommunens borgere og understøtter den vigtige 
dialog mellem kommune og borgere på miljø- og klimaområdet . 
på den måde forankrer og formidler agenda Center albertslund 
aktuelle klimaaktiviteter og klimatemaer og omsætter dem til 
konkrete handlinger i kommunen . 

Klimaaktiviteter 2009
klima- og energiområdet er agenda Center albertslunds vigtig-
ste indsatsområde og målet er at: 

◊   energiforbruget i byen falder .
◊   der sker en omstilling til vedvarende energi . 
◊   Bidraget til drivhuseffekten mindskes . 

klimaudfordringen
klimaudfordringen er en konkurrence mellem boligområder om, 
hvem der procentvis kan nedsætte sit Co2 udslip fra el og varme 
mest . i 2008 deltog 14 boligområder . i 2009 er målet, at 17 bolig-
områder tilslutter sig klimaudfordringen .

del 3 // KLIMA oG sAMArbejde

agenda Center alBertslund
lokal forankring af klimaindsatsen
i samarbejde med kommunen er agenda Center alberts-
lund borgernes og boligområdernes støtte i omstillingen 
og udviklingen mod en bæredygtig by .
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ungdomsklimagruppen Cia
Cia står for Climate involves us all og er en ungdomsgruppe, der 
arbejder som bodyguards for klimaet . igennem forskellige synlige 
aktiviteter og events vil de gøre flere unge aktive . for at blive 
klima bodyguard skal man have g jort konkrete ting i kampen for 
et bedre klima .  

sluk lyset danmark, klimamarch og projekt ring på
sluk lyset kampagnen er en del af WWf’s globale initiativ . det 
handler om at få folk til som en symbolsk handling og som et signal 
til politikkerne at slukke for det elektriske lys på en bestemt dag 
i en time . agenda Center albertslund arbejder på, at kampagnen 
bliver udbredt til boligområder, caféer og udendørs belysning .

deltagerne på klimamarchen gå-1-ton gennemfører en mar-
keret rute . agenda Center albertslund sørger til gengæld for, 

at der udledes 1 ton Co2 mindre til atmosfæren . det sker via 
organisationen Climate Care . direkte information til beboere i 
ejerboligområder sker ved besøg, hvor der udleveres en spare-
pære og informationsmateriale, og en agenda-medarbejder får 
en kort klimasnak med beboerne . 

energirenovering og vedvarende energi
agenda Center albertslund deltager i eudp projektet om re-
novering og energioptimering af ni prøveboliger i albertslund . 
derudover arbejder centret på at få mere vedvarende energi i 
albertslund og på at afklare, hvor og hvordan der kan opsættes 
et større solcelleanlæg .

det måler vi på
Albertslund Kommune har sammen med Agenda Center 
Albertslund profileret centrets klimaaktiviteter.

KLIMA oG sAMArbejde // del 3



60 KLIMAPLAN 2009 - 2015 // ALberTsLuNd KoMMuNe

grEEN CiTiEs - MiLjøKOMMuNErNE

albertslund tog i 2000 initiativet til det tværkommunale samar-
bejde dogme2000 for kommuner og miljø . det er et forpligtende 
samarbejde mellem kommuner, der vil gøre en ekstra indsats for 
miljøet . tre dogmer udg jorde grundlaget for miljøsamarbejdet: 
◊   menneskets påvirkning af naturen skal måles .
◊   der skal udarbejdes en plan for forbedring af miljøet .
◊   miljøarbejdet skal forankres .

i starten af 2008 fik samarbejdet nyt navn og hedder nu green 
Cities – miljøkommunerne . den håndholdte periode er forbi, og 
samarbejdet har vedtaget et nyt fælles styringsdokument med 
ti bæredygtighedsområder med skærpede visioner og mål . nye 
arbejdsgrupper arbejder specifikt med aktiviteter, der skal gøre 
det muligt at nå målene .

green Cities kommunerne arbejder med fælles indsatsområder 
og sætter ambitiøse mål på miljø- og klimaområdet . formålet er 
at fastholde og udbygge indsatsen for en miljømæssigt bære-
dygtig udvikling i kommunerne . albertslund, københavn, Ballerup, 
allerød, fredericia, kolding, herning og malmö er de otte kom-
muner i green Cities samarbejdet . med sine tilsammen 1,1 mio . 
borgere og 96 .000 medarbejdere sætter green Cities for alvor 
miljø og klima på dagsordenen i danmark .
green Cities har to arbejdsgrupper inden for klima og Co2:

plan og Byggeri arbejder med udvikling af retningslinjer for bæ-
redygtigt byggeri i kommunerne og bæredygtighed ved planlæg-
ning af eksisterende og nye byområder . helt centralt er effektiv 
udveksling af erfaring og viden om Co2 reduktioner i byudvikling 
og kommunalt byggeri, både i renovering og nybyggeri .

klimagruppen er kommunernes fælles vidensnetværk om klima, 
der skal udveksle erfaringer omkring udarbejdelse og imple-
mentering af klimaplaner og synliggøre klimaindsatsen på den 
fælles hjemmeside . gruppens opgave er også at udarbejde fæl-
les udstillingsmateriale til brug i alle green Cities kommunerne, 
profilere green Cities som klimakommuner, deltage i klimaudstil-
linger og søge om fælles ekstern finansiering til projekter .

det måler vi på
der er igangsat mindst en fælles 
klimaaktivitet om året.

Partnerskabsaftale med dOng energy
albertslund kommune indgik i juni 2008 en partnerskabsaftale 
omkring klima med dong energy . partnerskabsaftalens fokus er 
udvikling og demonstration af løsninger, hvor videndeling og pro-
filering på et højt niveau er det bærende element . aftalen skal 
være med til at sikre, at energieffektive og innovative løsninger 
kommer helt i front i klimaplanen . 

partnerskabsaftalen er en rammeaftale, hvor dong energy og 
albertslund kommune kan igangsætte konkrete aktiviteter og 
udviklingsprojekter . igangsatte aktiviteter beskrives under de 
forskellige afsnit i klimaplanen . det gælder el-biler og belysning 
under klima og kommune og grøn strøm under klima og energi-
forsyning .

aftalen igangsætter aktiviteter inden for følgende områder: 
◊   indkøb af miljøvenlig el: indkøbsstrategi og løsninger omkring 

indkøb af el, herunder grøn strøm og mulighed for køb af miljø-
venlig el og Co2 udligning gennem Co2 reducerende projekter . 

◊   solceller: Brug af solceller i forbindelse med bygningsrenove-
ring som en kombination af el-besparelser og arkitektoniske 
løsninger . 

◊   Belysning: dong energy sponsorerer en energieffektiv led belys-
ning i forbindelse med projektet kulmøllen . andre tiltag er uden-
dørs belysning, udvikling af led lys og renovering af signalanlæg .

◊   Miljøvenlig transport: miljøforbedring af albertslund kommu-
nes bilkørsel, herunder brug af el-biler .

◊   Adfærdsprogram: fokus på adfærd hos medarbejdere, bor-
gere og virksomheder for forankring af energiløsninger .

det måler vi på
At parterne har igangsat mindst to fælles konkrete 
klimaaktivitet om året.
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green Cities
green Cities vision for klima
energiforbruget er Co2 neutralt .

green Cities mål for klima
Vi vil inden 2015 reducere Co2 udslippet 
med 25% i forhold til 2006 .
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aktiVitet 2
ENErgisTyrELsEN, iCLEi Og COvENANT OF MAyOrs

1 ton mindre kampagnen – energistyrelsen
albertslund kommune indgik i 2008 et gensidigt forpligtende 
partnerskab om informationsaktiviteter som led i klima- og 
energiministeriets klimakampagne ”1 ton mindre” . partnerskabet 
skal forstærke klimakampagnens gennemslagskraft og der-
med få flere danskere til at tage ansvar for at reducere deres 
personlige Co2 udslip . partnerskabet vil udgøre en platform, 
hvor energistyrelsen og albertslund kommune kan fortælle om 
indsats og resultater for at nedbringe Co2 udledningen .  

iClei – local governments for sustainability
i 2008 blev albertslund kommune medlem af den internationale 
interesseorganisation iClei, der er en sammenslutning af lokale 
og regionale miljømyndigheder, der arbejder for bæredygtig 
udvikling . iClei er primært et forum for udveksling af erfaring 
og viden og udsender blandt andet nyhedsbreve om det lo-
kale miljøarbejde og afholder konferencer . iClei søger også eu 
finansiering og gennemfører projekter . gennem kampagner og 
programmer knytter iClei forbindelse mellem lokale tiltag for 
bæredygtighed og internationale mål .
 
iClei har små 1 .000 medlemmer og er politisk ledet af medlem-
mernes kommunalpolitikere . alle indsatser ligger godt i tråd med 
albertslunds miljøpolitiske arbejde med indsatsområder som 
agenda 21, vand, grønne indkøb, miljøledelse, klima og biodiversitet .

Covenant of mayors
albertslund kommune kan tilslutte sig et nyt og målrettet euro-
pæisk initiativ, Covenant of mayors . eu kommissionen lancerede 
i 2008 et samarbejde, der skal fremme bæredygtige energifor-
mer og formindske den globale opvarmning . det nye i Covenant 
of mayors aftalen er, at byerne forpligter sig til at udarbejde 
en handlingsplan for bæredygtig energiforsyning, en såkaldt 
sustainable energy action plan (seap) .

handlingsplanen skal beskrive, hvordan byen vil nå målene og 
skal omfatte både den offentlige og private sektor inden for 
følgende områder: 
◊  Byplanlægning, nybyggeri og ombygninger . 
◊   transport, mobilitet og intelligent anvendelse af energi, både 

for borgere og virksomheder . 
◊   deltagelse af byens borgere og det øvrige samfund .

Byerne skal på specifikke områder satse på at gå længere end eu 
foreskriver . Byer, der opnår bedre resultater end eu’s 20-20-20 
mål, kan blive Benchmark of excellence byer . alle europæiske byer 
vil kunne drage fordel af Benchmark of excellence byernes erfarin-
ger, og byerne vil naturligvis blive fremhævet som gode eksempler .

tilslutter man sig Covenant of mayors, har eu kommissionen 
og den europæiske investeringsbank indgået en aftale om, at 
handlingsplanerne kan gennemføres med lån fra investerings-
banken . indtil nu har næsten 500 europæiske byer, men kun få 
danske, tilsluttet sig Covenant of mayors .

det måler vi på
Albertslund har meldt sig ind i Covenant of Mayors inden 
udgangen af 2009.

eu’s klima- 
og energipakke
også kaldet 20-20-20 målene, der forpligter eu landene  
til inden 2020 at reducere deres Co2 udslip med 20% .  
samtidig skal 20% af energien komme fra vedvarende ener-
gikilder (1990) . 

KLIMA oG sAMArbejde // del 3
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del 3 // KLIMA oG eNerGIForsYNING

Baggrund
klimaplanen har på de fire indsatsområder kommune, Boliger, 
erhverv og transport primært fokus på at nedsætte energifor-
bruget . men hvordan energien produceres har lige så stor be-
tydning, altså hvor Co2 belastende den energi er, der anvendes i 
kommunen, i form af varme og el .

CO2 udslip fra energiforsyning
den største del af Co2 udslippet i albertslund kommune i 2006 
kom fra elforbrug med hele 45% . det svarer til et udslip på 94 .000 
tons Co2 . Varmeforbruget stod for 20% og et udslip på 46 .500 
tons Co2 . her stod fjernvarme for et udslip på 36 .000 ton Co2 og 
naturgas og olieforbrug for et udslip på 10 .500 tons Co2 .
produktionen af energi sker på forskellige måder, der varierer 

klima og 
energiforsYning

alBertslund- 
strategien om klima 
og forsYning

◊   Vi vil inddrage relevante løsninger inden  
for vedvarende energi .

◊   Vi vil undersøge økonomiske incitamenter for at fremme 
energirigtige løsninger i bolig- og erhvervsbygninger .

◊   green Cities vision 
energiforbruget skal være Co2 neutralt .
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fra år til år . produktionen har afgørende betydning for udslippet 
af Co2 og dermed for det Co2 udslip, som borgere, erhverv og 
kommunale bygningsbrugere står for .

CO2 og el
den el, der bruges i albertslund, er en blanding af el produceret i 
danmark, sverige og tyskland . Vindmøller, kul og affald er kendte 
kilder, men el kommer også fra vandkraft, solceller, biomasse, 
naturgas, olie og atomkraft . nogle af energikilderne giver et 
stort Co2 udslip, andre et lille . 

CO2 og varme
også produktionen af fjernvarme varierer . men når fjernvarme 
produceres, udledes der betydeligt mindre Co2, end når der pro-
duceres el . derfor betyder et stort elforbrug i kommunen meget 
på Co2 regnskabet . omkring 30% af fjernvarmen i albertslund 
er produceret Co2 neutralt ved overskudsvarme fra affaldsfor-
brænding eller anvendelse af biomasse til el-produktion . 

Formål og udfordringer
en stor del af byens boliger og kommunale bygninger skal inden 
for den næste årrække renoveres og moderniseres . det giver 
mulighed for at indtænke nye løsninger for en fremtidig endnu 
mere energieffektiv og bæredygtig varmeforsyning . 

en af de helt store udfordringer er forbruget og produktionen 
af el . en begrænsning af elforbruget indgår som aktiviteter i 
klimaplanens indsatsområder kommune, Boliger og erhverv . 
samtidig vil albertslund kommune i klimaplanen undersøge mu-
lighederne for, at der fremover i højere grad anvendes vedva-
rende energi i kommunen . 

Formålet med klimaindsatsen på energiforsyning er at:
◊  udvikle fremtidens fjernvarme i en bæredygtig retning . 
◊  energispareplanen medvirker til energibesparelser . 
◊  fremme anvendelsen af vedvarende energi .

Om aktiviteterne
aktiviteterne for energiforsyning beskriver aktiviteter inden for 
fjernvarme, vedvarende og grøn el-forsyning og energispareak-
tivitetsplanen på forsyningsområdet . 

aktiVitet 1
FrEMTiDENs FjErNvArME i ALBErTsLuND

fjernvarme har været en integreret del af albertslunds var-
meforsyning siden byen blev bygget i løbet af 1960’erne og 
1970’erne . i starten producerede albertslund Varmeværk fjern-
varme på olie, senere suppleret med affaldsforbrænding og kul . 
i midten af 1980’erne blev varmeforsyningen tilsluttet Vesteg-
nens kraftvarmeselskab (Veks), som blev etableret på initiativ 
af albertslund kommune . efter tilslutningen til Veks er fjern-
varmen gradvis blevet langt mere miljøvenlig og mindre Co2 
belastende . i 2007 var Co2 udslippet i albertslund kommune 
reduceret med næsten 47% i forhold til 1986, fortrinsvis som et 
resultat af en bedre varmeforsyning .

KLIMA oG eNerGIForsYNING // del 3
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aktiViteter
Aktivitet 1 omfatter
◊   fremtidens fjernvarme i albertslund .

Aktivitet 2 omfatter
◊   Vedvarende energi .

Aktivitet 3 omfatter
◊   energispareaktivitetsplan .
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Veks distribuerer fjernvarmen fra de store kraftvarmeværker 
og affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet til boliger, 
erhverv og kommunale bygninger . fjernvarmenettet er i dag 
næsten udbygget, og omkring 85% af byen er opvarmet med 
fjernvarme (2006) . 

fjernvarme giver generelt en effektiv udnyttelse af energien, 
blandt andet gennem samproduktion af el og varme . samtidig er 
det en billig og forsyningssikker opvarmningsform . fjernvarme-
produktionen giver mulighed for at anvende en række vedva-
rende energikilder som solenergi, affald, halm, flis, træpiller og 
andre biomasserestprodukter . som energikilde fremstår fjern-
varmen derfor som både den mest miljøvenlige og økonomisk 
mest effektive for albertslund som helhed, også i fremtiden .

Samlet intelligent varmesystem
skal kommunens klimamål opfyldes, er varmeforsyningen et cen-
tralt omdrejningspunkt og skal i fremtiden udgøre kernen i et 
samlet intelligent energisystem for kommunen . her er spørgs-
målet om brændselsformer afgørende: Jo større del af varmen, 
der stammer fra overskudsvarme fra el-produktion baseret på 
fossile brændstoffer, des mere Co2 udslip bidrager fjernvarmen 
med .

klima skal tænkes ind, når fjernvarmen fremover produceres, 
udvikles og udbygges . kommunen har ikke direkte indflydelse på 
området og vil via repræsentation i Veks’ bestyrelse arbejde 
for, at Veks har fokus på problematikken og orienterer sig mod 
bæredygtige forsyningskilder .

Fjernvarme, energibesparelser og nye energiformer 
det er helt centralt, at energieffektiv varmeforsyning indtænkes 
i de kommende års renoveringer af boligområder og kommunale 
bygninger og omdannelse af erhvervsområder . når de mange 
boligområder bliver renoveret, vil behovet for energi til op-
varmning bliver kraftigt reduceret . og det giver mulighed for at 
udvikle og afprøve nye løsninger og teknologier . 

lavtemperatur fjernvarme har for eksempel en række  
energimæssige fordele: 
◊   reducerer varmetabet i nettet og forbedrer ressource-

udnyttelsen .
◊   medfører, at der i fremtiden kan benyttes fjernvarmerør,  

der er billigere og lettere at arbejde med .
◊   giver mulighed for at tilkoble alternativ energi til  

fjernvarmenettet, som for eksempel lokale solvarmeanlæg, 
biobrændselsanlæg og husstandsvindmøller .

◊   inkluderer intelligent online styring af temperatur og trykforhold i 
ledningsnettet og reducerer elforbrug til for eksempel pumper .

Varmeselskaberne københavns energi, Centralkommunernes 
transmissionsselskab og Veks arbejder på Varmeplan hoved-
staden med en strategi for, hvordan Co2 udslippet fra fjern-
varme kan reduceres i samarbejde med varmeproducenterne .

aktiviteter, der skal fremme energieffektiv fjernvarme og udvikle 
og udbygge fjernvarmen i kommunen:

◊   ombygning til energirigtige løsninger i en række udvalgte leje- 
og ejerboligområder . 

◊   ombygning af fjernvarmesystemer til lavtemperatur med 
mulighed for tilkobling af alternativ energi . for eksempel 
solfangere i stor målestok, mini biobrændselsanlæg, hus-
standsvindmøller, varmepumpeløsninger, brændselscelleanlæg 
og solcelleanlæg . 

◊   risby og herstedøster landsby som Co2 neutrale landsbyer 
med udnyttelse af for eksempel sol, vind og biobrændsel til 
individuelle energiløsninger . 

◊   udbygning af herstedøster landsby med lavtemperatur 
fjernvarme .

det måler vi på
der er afprøvet og anvendt nye løsninger inden for 
energieffektiv fjernvarme.

aktiVitet 2
vEDvArENDE ENErgi

i klimaplanen sættes ind på at reducere el-forbruget i kom-
munen, både i boligområder, i virksomheder og i egne bygninger 
og belysningsanlæg . men da det kun er muligt at reducere el-
forbruget til et vist niveau, skal der sideløbende arbejdes for, at 
el-forsyningen i højere grad baseres på vedvarende energi . 

kommunen vil derfor igangsætte en nærmere analyse af mulig-
heder og barrierer for mere vedvarende energi . i første omgang 
undersøges det, hvordan kommunens egne bygninger kan forsynes 
med vedvarende energi, for eksempel som certificeret grøn strøm . 

en af betingelserne for, at kommunen kan tilslutte sig det 
eruropæsike initiativ Covenant of mayors er at udarbejde en 
handlingsplan for bæredygtig energiforsyning, og her vil vedva-
rende energi og grøn strøm være et af elementerne . 

det måler vi på
Mulighederne for vedvarende energi er undersøgt, og 
det er besluttet hvilke løsninger der skal anvendes. 

eu’s klima- og energipakke  
– mål for 2020
20% mindre Co2 udslip i 2020 .
20% af energien fra vedvarende energikilder – fra vind, sol, 
vand, biomasse .

ny klimaaftale i København 2009  
– Forventet nyt mål
30% mindre Co2 udslip i 2020 .

del 3 // KLIMA oG eNerGIForsYNING
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aktiVitet 3
ENErgispArEAKTiviTETspLAN

landets forsyningsselskaber, der lever fjernvarme, el og naturgas, 
skal i perioden 2006 til 2013 realisere energibesparelser på 1% om 
året hos brugerne . det svarer i albertslund til en besparelse på 
2 .700 mWh om året . det kommunalt ejede albertslund fjernvar-
meværk har derfor udarbejdet en energispareaktivitetsplan . 

energispareaktivitetsplanens aktiviteter understøtter klimapla-
nen, blandt andet ved at gennemføre energirenoveringer som 
pilotprojekter i en række boligområder . på den måde kan der 
udvikles metoder til at modernisere boligerne, samtidig med at 
behovet for energi til opvarmning minimeres markant . 

Aktiviteterne i energispareaktivitetsplanen 
energispareaktivitetsplanen er målrettet alle forbrugere af 
varme og er derfor sammensat af en bred vifte af aktiviteter, 
der giver konkrete besparelser på både kort og lang sigt .

rådgivning
rådgivning fra kommunens energirådgivere til ’røde forbrugere’ 
og forbrugere, der søger om tilskud til energibesparende tiltag . 

informations- og markedsføringskampagner af planen og de nye 
initiativer, der sættes i gang .

fjernvarmens serviceordning
tilbud til alle forbrugere om gennemgang af varmeanlæg og 
klimaanlæg . 

kommunale bygninger
i takt med, at de kommunale bygninger får deres energimærker, 
vurderes de angivne energibesparelser, og der gives støtte til de 
mest effektive tekniske løsninger .

stØtte til 
energiforBedringer
energispareaktivitetsplanen giver alle forbrugere af 
fjernvarme mulighed for at få støtte til energiforbedrin-
ger . forbedringer der medfører besparelser på varme-
regningen støttes med et engangsbeløb på 1 .000 kr . pr . 
sparet mWh .

KLIMA oG eNerGIForsYNING // del 3
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Boliger generelt
henvendelse til ’røde forbrugere’, små grønne regnskaber  
og udskiftning til sparepærer . tilskud til termostatventiler 
og merisolering af fjernvarmerør .

energirenovering af eksisterende boliger – pilotprojekter
i både parcelhusområder og rækkehusområder støtter ener-
gispareaktivitetsplanen, at der gennemføres prøverenoveringer . 
prøverenovering af forskellige typer boliger er med til at give 
vigtig viden om energieffektive løsninger, der kan anvendes, når 
boligområderne skal renoveres og moderniseres de kommende år .  

ambitionerne er høje og mulighederne mange: Co2 neutral be-
byggelse, solvarme, integrerede solceller, renovering til passiv-
hus, efterisolering, lavenergivinduer, solprisme, der producerer 
varmt brugsvand, nye og rentable løsninger . og alt sammen med 
arkitektonisk kvalitet som led i fornyelsen af byen .

erhverv
energispareaktivitetsplanen støtter indsatsen på klima og 
erhverv . for at afdække mulige besparelser i forskellige typer 
virksomheder gennemføres energigennemgange i 12 virksomhe-
der . projekterne gennemføres sammen med energitjenesten og 
dong energy .

energiforbedringer af klimaskærm på større erhvervsejendom-
me og konvertering fra naturgas til fjernvarme .

indføring af incitamentstakst, der belønner effektiv udnyttelse 
af fjernvarmen . i mange virksomheder er der konstateret et 
stort potentiale for besparelser på fjernvarmeområdet . det 
drejer sig om at bruge energien effektivt, når varmeværket 
pumper opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne, der bru-
ger det varme vand i radiatorer og til varmt vand i hanen . når 
fjernvarmevandet løber tilbage til varmeværket, bør det være så 
koldt som muligt . det betyder, at varmen er udnyttet optimalt . 

i 2009 skal varmeforsyningsaftalerne med erhvervsejendomme 
revideres, og der indføres incitamentstakst på forbruget, som 
det allerede er tilfældet hos boligkunderne . det betyder i højere 
grad, at afregningen gøres forbrugsbetinget ved at belønne de 
erhvervskunder, der udnytter varmen bedst . incitamentstakst-
systemet indføres hos erhvervskunderne i starten af 2010 .

det måler vi på
energispareaktivitetsplanen har medført konkrete 
besparelser og givet viden om energiløsninger.



67ALberTsLuNd KoMMuNe // KLIMAPLAN 2009 - 2015

Baggrund
albertslund kommunes klimaplan og den måde, den skal kom-
munikeres på, er del af en generel samfundsudvikling . klima og 
bæredygtighed har udviklet sig fra være et spørgsmål om fysi-
ske ressourcer til også at være en mulighed for at kommunikere 
de to centrale temaer . selve kommunikationen af klimaplanen og 
profileringen af aktiviteterne vil i sig selv medvirke til at opfylde 
klimaplanens Co2 mål .

forventningerne fra borgere, presse, stat og samarbejdspart-
nere i forhold til kommunernes evne til at håndtere kommunika-
tion er større end nogensinde . derfor er der et særligt behov 
for, at kommunikation af klimaplanen får et stærkt strategisk  
og ledelsesmæssigt fokus .  

Formål og udfordringer
klimaplanens kommunikationsstrategi skal understøtte kommu-
nens mærkesager børn, kultur og miljø og tager afsæt i alberts-
lund kommune som en helhedsorienteret kommune .

kommunikationen af klimaplanens indhold har fokus på 
tre temaer:   
◊   formidling af kommunens Co2 reducerende og klima- 

forbedrende aktiviteter .
◊   introduktion af fremtidige indsatsområder og løsnings- 

modeller inden for klima, energi og bæredygtighed .
◊   fremhævelse af albertslund som et attraktivt og  

fremtidsorienteret sted at bo, arbejde og drive erhverv . 

med dette fokus er formålet med klimaplanens  
kommunikationsaktiviteter: 
◊   lokal forankring . at sikre at borgere, virksomheder, politikere 

og medarbejdere i albertslund kommune kender klimaplanen 
og føler ejerskab til de mål, som de skal være med til at op-
fylde og de aktiviteter, de skal være med til drive . 

◊   strategiske partnerskaber . at udvikle samarbejder og skabe 
kendskab til kommunens klimaarbejde i virksomheder, forsk-
ningsmiljøer, myndigheder samt organisationer uden for 
kommunen med interesse i albertslund kommune som klima-
laboratorium . 

◊   generel profilering . at profilere kommunen som attraktiv 
bopæl, arbejdsplads og ressourcestærk klimaaktør lokalt, 
nationalt og internationalt 

Målgrupper
det er vigtigt at sikre, at kommunikationen er tilpasset målgrup-
perne og præsenteres i flere spor og på flere niveauer . for at 
målrette den kommunikative indsats skelnes der derfor mellem:
◊   det lokale omfatter borgere, virksomheder, politikere og med-

arbejdere i albertslund kommune .
◊   det nationale omfatter andre kommuner, virksomheder, forsk-

ningsmiljøer, faglige organisationer og offentlige myndigheder . 
◊   det internationale omfatter byer, virksomheder og organisa-

tioner med interesse i bæredygtig udvikling inden for klima og 
miljø og energirigtig byfornyelse 

Om aktiviteterne
kommunikationsaktiviteterne skal så vidt muligt have tværfag-
lig karakter, foregå i samarbejde mellem forvaltningerne og i 
samspil med interne eller eksterne partnere . kommunikationen 
sker på baggrund af en række kommunikative virkemidler, hvoraf 
nogle allerede er velintegrerede i kommunens kommunikations-
aktiviteter, mens andre skal udvikles . Virkemidlerne er Visuel 
identitet, hjemmeside, publikationer, presse og events .

KLIMA oG KoMMuNIKATIoN // del 3

klima og kommunikation

alBertslund-
strategien om klima 
og profilering
◊   Vi vil profilere albertslund som energilaboratorium og 

innovativ klimaby .

◊   Vi vil arbejde for at fremme det lokale engagement 
og opfordre alle borgere i albertslund til at deltage i 
miljøarbejdet gennem konkrete projekter om ressour-
cebesparelser .
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aktiVitet 1

KOMMuNiKATiONspLAN

der formuleres en samlet kommunikationsplan for klimaplanens 
aktiviteter, herunder planer for decentrale kommunikationsakti-
viteter, i første omgang for resten af 2009 og derefter løbende 
med passende intervaller . der udvikles en skabelon for kommuni-
kation af aktiviteterne, og medarbejdere kompetenceudvikles for 
eksempel gennem interne kommunikationsworkshops .  

på baggrund af kommunikationens strategiske målsætninger 
er næste skridt at udarbejde en kort og visuel præsentation 
af klimaplanen som publikation . publikationen skal understøtte 
lanceringen af klimaplanen over for borgere, brugere og medar-
bejdere samt lokal og national presse .

endelig giver klima- og energiministeriets udnævnelse af al-
bertslund kommune som en af danmarks seks energibyer nye 
profileringsmuligheder . på ministeriets hjemmeside får energi-
byerne mulighed for individuel og fælles profilering af konkrete 
klimaaktiviteter op mod fn’s klimatopmøde . derfor udarbejdes 
en kommunikationsplan, der sikrer pressedækning og input til 
klima- og energiministeriets profilering .

det måler vi på
◊   eksisterende og fremtidige kommunikations- 

aktiviteter er kortlagt og koordineret.
◊   skabelon for kommunikationsaktiviteterne og  

kompetenceudvikling af medarbejdere er udarbejdet. 
◊   handlingsplan for kommunens profilering som  

energiby op til FN’s Klimatopmøde i december.

aktiVitet 2

visuEL iDENTiTET

som en del af klimaplanens kommunikationsstrategi er der udviklet 
en visuel identitet, et fælles kendetegn, der skal styrke klimaplanens 
samlede identitet . identiteten er bygget op om det grafiske logo a+ 
med det tilhørende danmarks klimalaboratorium . logoet skal skabe 

et visuelt univers omkring kommunens klimaindsats og er det gen-
nemgående element i alle kommunikationsaktiviteter på kommunens 
hjemmeside, i publikationer og i forbindelse med events . 

Brugen af logoet a+ og danmarks klimalaboratorium skal give 
associationer til: 
◊   albertslund i en ny og klimavenlig udgave . 
◊   det energirigtige valg .
◊   aktiv klimaindsats – et pejlemærke for klimaambitiøse byer .

det måler vi på
◊   den visuelle identitet er integreret i alle kommunika-

tionsaktiviteter med forbindelse til klima og miljø. 
◊   betydningen af A+ og den praktiske anvendelse er 

kommunikeret internt via medarbejderbladet hanen. 

HjEMMEsiDE 

internettet og anden informationsteknologi vil spille en stadig 
større rolle i formidlingen af klimaplanen . antallet af brugere af 
hjemmesiden vil vokse og stille øgede krav til teknologi og bruger-
flade . det er derfor centralt at opbygge et univers på hjemme-
siden, som besøgende finder attraktivt og let at orientere sig i . 
kommunens klimaaktiviteter skal udfoldes i form af tekst, billeder, 
videofilm og forskellige former for animering, som tager højde for 
forudsætninger og behov hos de respektive målgrupper .

for at inddrage brugerne maksimalt, skal kommunikationsaktivi-
teterne være så dynamiske som muligt . det skal være muligt for 
brugere at interagere med kommunen og påvirke dele af hjem-
mesidens indhold, for eksempel i form af klimablogs eller andre 
fora for udveksling af viden om klimaspecifikke emner . 

KLIMA oG KoMMuNIKATIoN // del 3

aktiViteter
Aktivitet 1 omfatter
◊   kommunikationsplan

Aktivitet 2 omfatter
◊   Visuel identitet
◊   hjemmeside
◊   publikationer
◊   presse
◊   events
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et vigtigt element er hjemmesidens anvendelsesmuligheder i for-
hold til klimaforbedrende aktiviteter, som for eksempel Co2 bereg-
ning for virksomheder eller sammenligning af private energiforbrug . 

det måler vi på
◊   internetstrategi for kommunens er formuleret,  

herunder hjemmesidens funktionalitet og brugerflade .
◊   interaktive muligheder på hjemmesiden er udviklet  

for borgere, brugere og medarbejdere .

puBLiKATiONEr

hvor hjemmesiden er den elektroniske platform for information 
og interaktion, vil en del kommunikative aktiviteter fortsat ske 
via traditionelle publikationer rettet imod kommunens interne og 
eksterne interessenter . samtidig skal alle publikationer findes i 
elektronisk udgave på nettet, da borgere og brugere i stigende 
grad benytter sig af kommunens digitale informationskilder .

internt kan information om klimaaktuelle resultater og aktivite-
ter formidles via personalebladet hanen og kommunens intra-
net . der kan der udvikles materialer til specifikke grupper, til 
kommunens borgere, brugere, erhvervsliv og eksterne interes-
senter . eksempelvis kommunikeres klimaplanens budskaber til 
børn og unge i samarbejde med Børne- og undervisningsforvalt-
ningen .

det måler vi på
◊   løbende kommunikation til kommunens medarbejdere 

via hanen og kommunens intranet . 
◊   udvikling af målgruppespecifikke publikationer  

i samarbejde med andre forvaltninger .

prEssE

kommunens generelle pressestrategi er udgangspunktet for 
kommunikation af klimaplanens aktiviteter . men i takt med den 
stigende lokale og nationale interesse for kommunens klimaind-
sats kan en egentlig pressestrategi for klimaaktiviteterne være 
nødvendig .

en pressestrategi indeholder anvisninger i forhold til pressen, både 
i forhold til kommunens egne henvendelser til pressen, herunder 
etablering af kontakter til udvalgte medier, og i forhold til håndte-
ring af begivenheder, hvor pressen uopfordret opsøger kommunens 
medarbejdere med henblik på afdækning af aktuelle emner .  

ud over kommunens eksisterende kommunikationsmedarbejdere 
udpeges derfor et antal talspersoner for fagspecifikke områder, 
der kan fungere som kontaktpersoner for pressen .  

det måler vi på
◊   Pressestrategi for kommunikation af kommunens 

klimaaktiviteter.
◊   udnævnelse af kontaktpersoner for pressen  

i samarbejde med kommunens presseansvarlige.

EvENTs

som et femte element arrangeres der et antal klimaevents . 
arrangementer, handlingsbaserede og debatskabende tiltag 
er et vigtigt supplement til de øvrige virkemidler, da det giver 
mulighed for at formidle på andre måder og nå nye målgrupper . 
events kan for eksempel være klimadage, klima camps eller kulturel-
le begivenheder, udskrivning af konkurrencer for børn og unge eller 
aktiviteter udviklet i samarbejdet med det lokale erhvervsliv . 

udover selve lanceringen af klimaplanen, er det i de kommende 
år tanken at gennemføre et antal events . for at skabe opmærk-
somhed omkring planens målsætninger, initiativer og indsatsom-
råder .

det måler vi på
◊   der er lagt en plan for intern og ekstern kommunika-

tion af klimaplanens lancering og aktiviteter. 
◊   Målgruppespecifikke arrangementer i tilknytning til 

klimaplanens projekter og indsatsområder. 
◊   strategisk samarbejde og udvikling af klimaaktuelle 

arrangementer i samarbejde med eksterne partnere.

del 3 // KLIMA oG KoMMuNIKATIoN
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BilAg  
Bilag 1: oversigt over klimaplanens aktiviteter 2009-2015
Bilag 2: Co2 kort – scenarier for lavenergirenovering
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indSATSOMRÅdeR Med CO2 MÅl AKTiViTeT Tid

KLiMA Og KOMMuNE  

Bygninger tekniske omlægninger 2009-2015
 organisering af bygningsmassen 2009-2010
 Brugerinddragelse løbende
 handlingsplan for energibesparelser 2009-2015 2009
 fremtidens børneinstitutioner – passivhuse 2008-2010
 kulmøllen – Co2 neutralt kultur- og idrætshus 2009-2011
 energirenovering af tre institutioner 2007-2010
 energioptimering af eksisterende ejendomme 2009-2010

transport kortlægning af forbrug og anvendelse af køretøjer 2009-2015
 el-biler til kommunal transport 

Belysning Belysningsplan 2009-2015
 led belysning 

  
KLiMA Og BOLigEr  

klimarenovering i boligområder energirenovering i albertslund syd 2009-2015
Bæredygtige boliger i albertslund Centrum albertslundkonceptet – klimarenovering  
 med markedsmuligheder ikke fastlagt

klimabevidst adfærd i boligområder Brugergruppen 2009-2015
 røde forbrugere 2009-2015
 agenda Center albertslund – agenda planer og information 2009-2015
  
KLiMA Og ErHvErv  

klimapakke formidling og markedsføring 2009-2015
 hjemmeside og database 2009-2010
 rådgivning 2009-2015
 diplomordning og klimaløfte 2010
 pilotprojekter 2009

offentligt – privat Co2 netværk eu ansøgning 2009
  
KLiMA Og TrANspOrT  

mobility management ordninger 2009-2015
 Billettakster og rabatter
 rådgivning og markedsføring
 transportreducerende tiltag 

Cykelstrategi Cykelregnskab 2009-2015
 stiforbindelser
 komfort og vedligehold
 indretning af stier
 transportvalg
 Cykelkultur 

Busstrategi Busplan 2009-2010
green Cities og transportministeriet partnerskab for grøn transport 2009-2015

BilAg // bILAG 1

Bilag 1 
oVersigt oVer klimaplanens aktiViteter 2009-2015



73ALberTsLuNd KoMMuNe // KLIMAPLAN 2009 - 2015

TVÆRgÅende TeMAeR AKTiViTeT Tid

KLiMA Og pLANLægNiNg  

strategi for et klimavenligt albertslund klima i kommuneplanen 2009
 plan09 – Byernes rolle i klimastrategien 2009

lokalplanlægning og rådgivning plankrav om lavenergiklasser 2009-2010
 rådgivning ved byggesagsbehandling løbende

infrastruktur i Øresundsregionen interreg projekt – infrastruktur og miljø 2009-2010
  
KLiMA Og sAMArBEjDE  

gate 21 (miljøvidenparken) etablering i albertslund 2009
 projekt energirigtig renovering 2009

energibyen albertslund profilering 2009-2011

agenda Center albertslund klimaudfordringen
 ungdomsgruppen Cia
 sluk lyset danmark, klimamarch og projekt ring på
 energirenovering og vedvarende energi 2009-2015

green Cities arbejdsgruppe plan og Byggeri 2009-2015
 arbejdsgruppe klima 2009-2015

klimaaftale med dong energy indkøb af miljøvenlig strøm 2009-2015
 solceller
 Belysning
 miljøvenlig transport
 adfærdsprogram 

kampagner og netværk 1 ton mindre kampagnen – energistyrelsen 2009-2015
 iClei
 Covenant of mayors 
  
KLiMA Og ENErgiFOrsyNiNg  

fremtidens fjernvarme i albertslund samlet intelligent varmesystem 2009-2015
 fjernvarme, energibesparelser og nye energiformer 

Vedvarende energi analyse og muligheder for mere vedvarende energi 2009-2015

energispareaktivitetsplanen rådgivning 2009-2013
 fjernvarmens serviceordning
 kommunale bygninger
 Boliger generelt
 energirenovering af eksisterende boliger – pilotprojekter
 erhverv 
  
KLiMA Og KOMMuNiKATiON  

kommunikationsstrategi kommunikationsplan 2009
 Visuel identitet 2009
 hjemmeside 2009-2010
 publikationer løbende
 presse 2009-2015 
 events 2009-2015

bILAG 1 // BilAg
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SCenARie Ved RenOVeRing AF 16 BOligOMRÅdeR Til eneRgiKlASSe 2 – OPFyldeR 21% AF CO2 MÅleT FOR KliMA Og BOligeR

BilAg // bILAG 2

Bilag 2 
Co2 kort – sCenarier Ved laVenergirenoVering 

Solhusene/Grønneled, AB

Blokland, VA

Kanalens Kvarter, VA

Kanalens Kvarter, AB

Toften, VA

Galgebakken, VA

Albertslund Nord, VA

Albertslund Nord, AB

Hyldespjældet, VA

Albertslund Syd, 
VA n. gårdhuse

Albertslund Vest, VA gårdhuse

Albertslund Vest, AB gårdhuse

Albertslund Syd, AB gårdhuse

Albertslund Syd, 
VA s. gårdhuse

Albertslund Syd,

AB rækkehuse

            
     

             
    Albertslund Syd, 

            
     VA rækkehuse

Blokland, VA

Kanalens Kvarter, VA

Kanalens Kvarter, AB

Toften, VA

Galgebakken, VA

Albertslund Nord, VA

Albertslund Nord, AB

Hyldespjældet, VA

Albertslund Syd, 
VA n. gårdhuse

Albertslund Vest, VA gårdhuse

Albertslund Vest, AB gårdhuse

Albertslund Syd, AB gårdhuse

Albertslund Syd, 
VA s. gårdhuse

Albertslund Syd, 

AB rækkehuse

             
  Albertslund Syd, 

             
  VA rækkehuse

Solhusene/Grønneled, AB

a er det opvarmede etageareal i mv

lavenergiklasse 1 (a1)  35 + 1100/a kWh/m2/år

lavenergiklasse 2 (a2)  50 + 1600/a kWh/m2/år

Bygningsreglementet (B)  70 + 2200/a kWh/m2/år

C  110 + 3200/a kWh/m2/år

d  150 + 4200/a kWh/m2/år

e  190 + 5200/a kWh/m2/år

f  240 + 6500/a kWh/m2/år

g  240 + 6500/a kWh/m2/år

nAVn ton CO2 før ton CO2 efter ton CO2 estimeret fald
055Ba ,dron dnulstrebla
894aV ,dron dnulstrebla
959esuhdråg Ba ,dys dnulstrebla
654esuhekkær Ba ,dys dnulstrebla
744esuhdråg  .n aV ,dys dnulstrebla
184esuhekkær aV ,dys dnulstrebla
345esuhdråg  .s aV ,dys dnulstrebla
104esuhdråg Ba ,tseV dnulstrebla
794esuhdråg aV ,tseV dnulstrebla

Blokland, Va 273
6621aV ,nekkabeglag
663aV ,tedlæjpsedlyh
973Ba ,retravk snelanak
113aV ,retravk snelanak
951Ba ,delennørg/enesuhlos

toften, Va 741
Total 2387

803
942
324
832
391
442
942
171
122
112
335
452
333
972
111
37
0904

242
942
635
812
452
732
492
032
672
161
337
211
64
23
84
47
2473

på baggrund af fjernvarmeforbrug og kvadratmetermål fra 
kommunens grønne regnskab 2007 er 16 almene boligom-
råder klassificeret og visualiseret ud fra energistyrelsens 
energimærkningsskala (se venstre kort samt skala til højre) . 
klassificeringen er en forsimplet tilnærmelse, som ikke må 
forveksles med egentlige energimærker tildelt af en energi-
konsulent (blandt andet er elforbrug til eventuelle køle- og 
ventilationsanlæg helt udeladt) . endnu en visualisering er 
udført ud fra antagelsen, at hovedparten af boligområderne 
renoveres til lavenergiklasse 2 . for enkelte områder reno-
veres dog kun til bygningsreglementets minimumsbestem-

melser (se højre kort) . for lavenergiklasse 2 samt bygnings-
reglementets minimumsbestemmelser gælder bestemte 
grænseværdier for energiforbruget, hvorudfra et fremti-
digt maksimalt kilowatt-timeantal for hvert af områderne 
er beregnet . disse fremtidige maksimale kilowatttimer er 
sammenholdt med de målte fra fjernvarmeforbruget for 
at nå frem til en estimeret reduktion . kilowatttimerne er 
siden omregnet til Co2 udledning i ton ved at multiplicere 
med 2007-faktoren på 0,000135 (se tabel under kortet) . den 
estimerede Co2 reduktion er afslutningsvis sammen- 
holdt med kommunens Co2 mål for 2015 (se lagkagerne) .

indfrielse

CO2 -mål 2015: Samlet

mål: 52000 ton mindre

93% rest
7% scenarie

indfrielse

CO2 -mål 2015: Boliger

mål: 18000 ton mindre

79% rest
21% scenarie

Tabel over CO2 udslip

energimærkeskala
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SCenARie Ved RenOVeRing AF 16 BOligOMRÅdeR Til eneRgiKlASSe 1 – OPFyldeR 24% AF CO2 MÅleT FOR KliMA Og BOligeR

bILAG 2// BilAg

Solhusene/Grønneled, AB

Blokland, VA

Kanalens Kvarter, VA

Kanalens Kvarter, AB

Toften, VA

Galgebakken, VA

Albertslund Nord, VA

Albertslund Nord, AB

Hyldespjældet, VA

Albertslund Syd, 
VA n. gårdhuse

Albertslund Vest, VA gårdhuse
Albertslund Vest, AB gårdhuse

Albertslund Syd, AB gårdhuse

Albertslund Syd, 
VA s. gårdhuse

Albertslund Syd,

AB rækkehuse

            
     

             
    Albertslund Syd, 

            
     VA rækkehuse

Blokland, VA

Kanalens Kvarter, VA

Kanalens Kvarter, AB

Toften, VA

Galgebakken, VA

Albertslund Nord, VA

Albertslund Nord, AB

Hyldespjældet, VA

Albertslund Syd, 
VA n. gårdhuse

Albertslund Vest, VA gårdhuse

Albertslund Vest, AB gårdhuse

Albertslund Syd, AB gårdhuse

Albertslund Syd, 
VA s. gårdhuse

Albertslund Syd, 

AB rækkehuse

             
  Albertslund Syd, 

             
  VA rækkehuse

Solhusene/Grønneled, AB

a er det opvarmede etageareal i mv

lavenergiklasse 1 (a1)  35 + 1100/a kWh/m2/år

lavenergiklasse 2 (a2)  50 + 1600/a kWh/m2/år

Bygningsreglementet (B)  70 + 2200/a kWh/m2/år

C  110 + 3200/a kWh/m2/år

d  150 + 4200/a kWh/m2/år

e  190 + 5200/a kWh/m2/år

f  240 + 6500/a kWh/m2/år

g  240 + 6500/a kWh/m2/år

nAVn ton CO2 før ton CO2 efter ton CO2 estimeret fald
811234055Ba ,dron dnulstrebla
351543894aV ,dron dnulstrebla
266792959esuhdråg Ba ,dys dnulstrebla
092661654esuhekkær Ba ,dys dnulstrebla
213531744esuhdråg  .n aV ,dys dnulstrebla
113071184esuhekkær aV ,dys dnulstrebla
963471345esuhdråg  .s aV ,dys dnulstrebla
182021104esuhdråg Ba ,tseV dnulstrebla
243551794esuhdråg aV ,tseV dnulstrebla

Blokland, Va 522741273
7989636621aV ,nekkabeglag
191571663aV ,tedlæjpsedlyh
64333973Ba ,retravk snelanak
23972113aV ,retravk snelanak
2877951Ba ,delennørg/enesuhlos

toften, Va 6915741
Total 604462432387

på baggrund af fjernvarmeforbrug og kvadratmetermål fra 
kommunens grønne regnskab 2007 er 16 almene boligom-
råder klassificeret og visualiseret ud fra energistyrelsens 
energimærkningsskala (se venstre kort samt skala til højre) . 
klassificeringen er en forsimplet tilnærmelse, som ikke må 
forveksles med egentlige energimærker tildelt af en energi-
konsulent (blandt andet er el-forbrug til eventuelle køle- og 
ventilationsanlæg helt udeladt) . endnu en visualisering er 
udført ud fra antagelsen, at hovedparten af boligområderne 
renoveres til lavenergiklasse 1 . for enkelte områder reno-
veres dog kun til bygningsreglementets minimumsbestem-

melser (se højre kort) . for lavenergiklasse 1 samt bygnings-
reglementets minimumsbestemmelser gælder bestemte 
grænseværdier for energiforbruget, hvorudfra et fremtidigt 
maksimalt kilowatttimeantal for hvert af områderne er 
beregnet . disse fremtidige maksimale kilowatt-timer er 
sammenholdt med de målte fra fjernvarmeforbruget for 
at nå frem til en estimeret reduktion . kilowatttimerne er 
siden omregnet til Co2 udledning i ton ved at multiplicere 
med 2007-faktoren på 0,000135 (se tabel under kortet) . den 
estimerede Co2 reduktion er afslutningsvis sammen- 
holdt med kommunens Co2 mål for 2015 (se lagkagerne) .

indfrielse

CO2 -mål 2015: Samlet

mål: 52000 ton mindre

92% rest
8% scenarie

indfrielse

CO2 -mål 2015: Boliger

mål: 18000 ton mindre

76% rest
24% scenarie

Tabel over CO2 udslip

energimærkeskala
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