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DRØMMER I OM SMARTE 
LØSNINGER FOR TRANSPORT?
- DELTAG I NYT NETVÆRK SAMMEN MED ANDRE VIRKSOMHEDER

Mobility management lyder som et buzzword, men dækker over 
noget helt konkret, nemlig praktiske transportløsninger der spa-
rer ressourcer til gavn for alle.
■  KATRINE DAHL CLEMENT • KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Nyt mobilitetsnetværk i 
Hersted Industripark
Et nyt netværk skal udvikle smarte 
transportløsninger som virksomhederne 
kan få glæde af, og gøre løsningerne ty-
delige og tilgængelige, så fl ere anvender 
dem. Det kan være pendlercykelordning, 
en online samkørselsdatabase eller fæl-
les transport i f.eks. bil til møder. I første 
omgang vil netværket arbejde med per-
sontransport. Der vil være fokus på løs-
ninger som er svære at etablere for den 
enkelte virksomhed, men mulige at reali-
sere i fællesskab. Movia og DSB er sam-
arbejdspartnere, og Albertslund Kom-
mune faciliterer netværkets møder og 
understøtter de aktiviteter og projekter, 
som netværket beslutter at arbejde med.

Hvem kan være med? Alle!
Blandt andre Zealand Pharma, UPS og 
Cramo har allerede sikret sig en plads 
i netværket, men der er plads til fl ere. 

Netværkets medlemmer er beslutnings-
tagerne i virksomhederne, og netværket 
mødes cirka to gange om året. Næste 
møde i det nye netværk er i juni måned 
2012.

Hvad kan vi få ud af det?
Smarte transportløsninger der giver me-
ning! Der kan være masser af ressourcer 
at spare, for eksempel gennem samkør-
sel. Gode pendlerordninger og services 
er en form for personalepleje. Endelig er 
der muligheden for at gå i front som en 
virksomhed, der tager ansvar og gør en 
indsats for at nedbringe ressourcefor-
bruget på transport.

Hvordan får vi mere at vide?
Er I interesseret? Send en mail til Jens 
Frost, Team Trafi k og Natur, Albertslund 
Kommune, jens.frost@albertslund.dk. 

Læs mere på www.formelm.dk

NYE REGLER 
FOR VIRKSOM-
HEDERS BRUG 
AF GENBRUGS-
STATIONEN
Fra årsskiftet gælder der nye 
regler for virksomheders brug 
af genbrugsstationer. Det be-
tyder, at virksomheder skal 
tilmelde sig og betale særskilt 
for at kunne afl evere affald på 
en genbrugsstation. 
■  MERETE WINTHER • KEMIINGENIØR

Den 1. januar trådte en ny bekendtgørel-
se om affald i kraft. De nye regler ven-
der op og ned på den tidligere ordning, 
hvor alle virksomheder automatisk skul-
le betale for adgangen til genbrugssta-
tionen. I den nye ordning er der krav om 
bedre overensstemmelse mellem pris og 
mængden af affald, som hver enkelt virk-
somhed afl everer på genbrugsstationen.

Ny tilmeldeordning for brug 
af genbrugsstationen
Derfor har kommunerne i oplandet til 
Vestforbrænding valgt en ordning, hvor 
virksomheden fremover selv skal tilmel-
de sig og købe enten årskort eller en-
gangsbillet til Vestforbrændings gen-
brugsstationer for at afl evere affald. 

Der er forskellige priser, alt efter hvilken 
type bil der benyttes til at afl evere af-
faldet, da der er forskel på mængden af 
affald, som det enkelte køretøj kan rum-
me. Der skelnes mellem henholdsvis per-
sonbiler, kassevogne, ladvogne og om der 
medbringes trailer eller ej. 
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KØR PÅ ARBEJDE I 
SUPERCYKELFART 
- CYKELSUPERSTIEN FRA ALBERTSLUND TIL 
VESTERPORT ER KLAR

Albertslundruten er Københavns første cykelsupersti. Ruten går 
fra Ring 4 via Poppelstien og Fabriksparken i Hersted Industri-
park og videre forbi ring 3 helt til Vesterport.
■  KATRINE DAHL CLEMENT, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Hul igennem og grøn bølge
En cykelsupersti er skræddersyet til 
pendlercyklister. Derfor er der så få „for-
hindringer“ som muligt. I Albertslund er 
der kun to lyssignaler, nemlig i Fabriks-
parken. Her bliver der grøn bølge for cyk-
lister, der kører med 25 km/timen.

Lækre faciliteter til cyklister
Albertslundruten bliver åbnet offi celt 
lørdag den 14. april, hvor også skiltningen 
af ruten vil være på plads. Der hvor Al-
bertslundruten krydser Vestvoldsruten, 
vil der i løbet af 2012 blive opsat blandt 
andet vandpost og cykelpumpe.

NYE REGULA-
TIVER FOR 
ERHVERVSAF-
FALD OG JORD
Nyt regulativ for erhvervs-
affald trådte i kraft 1. janu-
ar 2012, men der er allerede 
et nyt på vej. 

1. januar 2012 trådte en ny affaldsbe-
kendtgørelse i kraft og det betyder 
blandt andet, at kommunen skal tilret-
te vores regulativer. 

Ændringerne indebærer blandt 
andet følgende væsentlige æn-
dringer: 
•  Krav om at kommunerne skal etab-

lere en frivillig tilmeldeordning for 
erhvervs adgang og betaling til de 
kommunale genbrugspladser med 
virkning fra 1. januar 2012.

•  Krav om at kommunerne udarbejder 
et selvstændigt regulativ for jord. 

Regulativet for erhvervsaffald med 
ovenstående ændring træder i kraft 1. 
april 2012, og regulativet for jord træ-
der først i kraft 1. maj 2012. 
Begge regulativer kan du fi nde på 
www.albertslund.dk 
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Tilmeld dig genbrugsstationen
Tilmeld din virksomhed med det sam-
me, så du uden problemer kan afl evere 
dit affald på genbrugsstationen. Læs 
mere om den nye tilmeldingsordning på 
www.tilmelding-genbrugsstationer.dk

Info-guides og Servicekontrollører
I starten af de nye år har der stået Info-
guides på genbrugsstationerne, som har 
informeret og vejledt om de nye regler. 
Servicekontrollører vil fremover jævnligt 
afl ægge besøg på de 24 genbrugsstatio-
ner i Vestforbrændingsområdet for at 
sikre, at virksomhederne har betalt, når 
de benytter genbrugsstationen.

◊ fortsat fra side 1

Læs mere og download cykelvenligt kort på www.albertslund.dk/albertslundcykler

Albertslund Vesterport

25 km/t



a l b e r t s l u n d  m i l j ø a v i s  ·  n r .  1  ·  2 0 1 2  ·  s i d e  3s i d e  2  ·  a l b e r t s l u n d  m i l j ø a v i s  ·  n r .  1  ·  2 0 1 2 

Albertslund Miljøavis

FRA 1. MARTS 2012 KAN VIRKSOMHEDER 
OGSÅ SIGE „NEJ TAK“
60 kilo reklamer. Det er, hvad en gennem-
snitlig dansk virksomhed eller husstand 
modtager årligt. Men sådan behøver det 
ikke at være. I dag er hver 5. husstand 
tilmeldt „Reklamer – Nej tak“ ordningen, 
men indtil nu har virksomheder ikke kun-
net undgå reklamerne. Men fra 1. marts 

2012 kan også virksomheder, institutio-
ner, kontorer m.v. tilmelde sig ordningen 
og slippe for yderligere 60 kg affald. Og 
samtidig spares klimaet for 140 kg CO2 
om året. For at være med i ordningen skal 
man henvende sig til Postdanmark.

Læs mere om ordningen på 
www.postdanmark.dk . Se under privat 
og modtag post.

ALBERTSLUND KOMMUNE TAGER 
KAMPEN OP MOD MADSPILD
Borgmester Steen Christiansen var i august 2011 en af 19 med-
underskrivere på Miljøministerens charter om mindre madspild.
■  NIELS RINGLEBERG JENSEN, MILJØ- OG UDVIKLINGSMEDARBEJDER

Albertslund Kommune vil i løbet af 2012 
iværksætte en række aktiviteter for at 
reducere madspild i private og kommunale 
køkkener. 

Kantinen på rådhuset er nået langt 
Et af de køkkener, der er gået forrest 
i kampen mod madspild, er kommunens 
kantine på rådhuset. Her har Kantine-
leder Niels Bilbo og hans medarbejdere 
identificeret kilderne til madspild i køk-
kenet og arbejdet målrettet på at re-
ducere dem. Efter at have opg jort køk-
kenets faktiske madspild kunne det ved 

årsskiftet konstateres, at køkkenet har 
haft ca. 700 kg. madspild, hvor „norma-
len“ for køkkener af samme størrelse er 
3000 kg.

Få hjælp til at reducere 
madspild i din kantine
Ønsker du at reducere madspild i din virk-
somheds kantine, bakker Albertslund 
Kommune op om dette. Skriv en mail til 
Niels Bilbo, niels.bilbo@albertslund.dk, der 
med inspiration og konkrete løsninger, kan 
give jeres kantine værktøjer til at redu-
cere madspild. 

ALBERTS-
LUND CYKLER 
TIL ARBEJDE 
- MELD JER TIL DANMARKS 
STØRSTE MOTIONS KAM-
PAGNE OG VIND FLOTTE 
PRÆMIER
■  KATRINE DAHL CLEMENT • KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Nu er tilmeldingen åben for Vi 
Cykler til Arbejde 2012. I hele 
maj måned gælder det om at 
cykle til arbejde så ofte som 
muligt. Alle kan deltage – her 
er reglerne:

  Saml et hold på mindst 4 og højst 16 
kolleger på din arbejdsplads
  Tag cyklen til og fra arbejdet så mange 
dage som muligt
  Antallet af cykeldage tæller. Ikke di-
stancen.
  Det er også tilladt at cykle til toget 
eller bussen
  Det koster 35 kr. pr. person at deltage

Konkurrencen varer hele maj måned.

Sådan melder I jer til
Gå ind på www.vcta.dk. Hvis I deltog sid-
ste år, modtager holdkaptajnen auto-
matisk materiale om kampagnen. Tilmel-
dingsfristen er den 20. april 2012.

Giv den gas og vind præmier
De hold der cykler fl est dage, deltager i 
lodtrækningen om et hav af lækre præ-
mier. Man kan blandt andet vinde gave-
kort til sommerhusophold og selvfølgelig 
cykler og cykelgrej i lange baner.

INDUSTRI I ALBERTSLUND 
ER KULTURARV!
Herstedernes Kommune fi k sin første 
dispositionsplan i 1957. Planen udstak de 
overordnede linjer for det Albertslund, 
som vi kender i dag. Blandt andet de tre 
områder Værkstedskvarteret, Hersted 
Industripark og Røde Vejrmølle Industri-
kvarter. Områderne bærer på historier 
om centrale perioder i landets industrielle 
udvikling, hvilket afspejles i bygninger, by-
planer og infrastruktur. 

I et samarbejde mellem Kulturarvsstyrel-
sen, Albertslund Kommune og Kroppedal 
Museum er industriområdernes kultur-
arv netop blevet kortlagt. Resultatet kan 
ses på www.kort.albertslund.dk, hvor det 
er muligt at fi nde information om udvalg-
te ejendomme. Derudover kan historien 
bag industriområderne læses på kommu-
nes hjemmeside. 

ET NYT BLIK PÅ 
HERSTED INDUSTRIPARK
Arkitekter dyster om buddet på fremtidens 
Hersted Industripark
■  DANIEL A. PEDERSEN • KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Der er stor interesse for at udfolde vi-
sionen om Hersted Industripark som 
fremtidens forstad. En lang række ar-
kitektfi rmaer ønsker at være med i den 
kommende arkitektkonkurrence for om-
rådet Hersted Industripark. Arkitekt-
konkurrencen gennemføres i samarbejde 
med Realdania som en del af kampagnen 
„Fremtidens Forstæder“.  

Startskuddet lyder 1. april
Den 1. april lyder startskuddet til kon-
kurrencen, hvor fem udvalgte teams 
skal give et bud på fremtidens Hersted 
Industripark. Til efteråret indsnævres 
feltet til 1-2 team(s), og det endelige 
vinderteam præsenteres til februar 
2013.    
Albertslund og Realdania i 
frugtbart samarbejde
Det er Albertslund Kommune og Realda-
nia, der står bag arkitektkonkurrencen, 
som skal skabe en vision for Hersted In-
dustriparks forvandling til en levende by-
del med blandede by- og erhvervsmiljøer 
ved en kommende letbanestation. Det 
kan for eksempel være med plads til ar-

bejde, familieliv, kultur, natur og fritidsak-
tiviteter.

Netværksdialog
Et succesfuldt udviklingsprojekt bygger 
på lokal forankring gennem dialog og ind-
dragelse. Der er derfor dannet et netværk 
omkring arkitektkonkurrencen, som indtil 
videre tæller 18 personer. Netværket be-
står af lokale interessenter med forskel-
lige interesser og perspektiver, bl.a. som 
grundejere, investorer og naboer til om-
rådet. Netværket har allerede givet de-
res meninger til kende og leveret værdi-
fulde input om deres tanker, bekymringer 
og forventninger for fremtidens Hersted 
Industripark. Til efteråret inviteres net-
værket til dialogmøde med arkitektkon-
kurrencens dommerkomité om forslagene 
fra de deltagende arkitektteams.

Vil du med i netværket?
Hvis du er interesseret i at vide mere el-
ler blive en del af netværket, så skriv en 
mail til byplanarkitekt Anne Dan,
anne.dan@albertslund.dk

Se mere på www.albertslund.dk/Erhverv/Erhvervsudvikling/Kulturarv

ER DET DIN VIRK-
SOMHED, SOM SKAL 
HAVE GRØN INITIA-
TIVPRIS 2012?
Igen i år får virksomhe-
derne i kommunen mulighed 
for at indstille sig selv til 
Grøn Initiativpris 2012. 
■ ANNE ADAMSEN • CIVILINGENIØR, PH.D.

Har din virksomhed g jort noget sær-
ligt for at nedsætte energiforbruget 
eller foretaget klima- og miljøarbejde 
til gavn for din egen virksomhed el-
ler som inspirerer andre (f.eks. kun-
der, konkurrenter, leverandører el-
ler samarbejdspartnere),  vil vi rigtig 
gerne høre om det.

Deadline for indstilling
Skriv en kort beskrivelse af, hvad 
din virksomhed har g jort på klima-, 
energi- eller miljøområdet, og hvor 
store besparelser I har opnået. 
Send det til mtf@albertslund.dk se-
nest den 23. marts 2012. Skriv „Ind-
stilling til Grøn Initiativpris 2012“ 
i emnefeltet. Du kan ringe til Anne 
Adamsen på tlf. 43 68 68 45, hvis du 
har brug for mere information.


