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Områdefornyelse I Albertslund Syd
 -

 
forankring af bæredygtighed

Presenter
Presentation Notes
Forankring af bæredygtighed, fordi det er det resultat områdefornyelsen primært bidraget med – boligorganisationer og beboere og som har haft den positive sideeffekt at kommunens samarbajdspartere integere miljøhensyn i deres arbejde og at den kommende boligrenovering af gård- rækkehuse i bydelen Alb. syd forhåbentligt ender med at blive kommunen først rigtige energirenoveringer  



Erfaringer fra områdefornyelsen i Albertslund

•
 

Netværk og partnerskab er essentielt

•
 

Intern kommunale koordinering et must

•
 

Miljøhensyn bør være gennemgående og 
integreret

•
 

Dialog skaber forankring og udvikling

Presenter
Presentation Notes
Forankring kræver samarbejde, netværk og partnerskab – bevidst med i kommunen. 
Helhedsorienteret Projektleder bliver hurtigt mini kommunen – bredt kendskab til forvaltningen. Ved hinanden laver opnå synergi
Gennemgående – print, entreproce, energireoveringer
Områdefornyelsen giver mulighed for at møde borgere og andre samarbejdspartere på en anden måde end vanlig envejs information



De næste 18. minutter

•
 

Albertslund Syd

•
 

Indsatser og metode

•
 

Måleværktøjer og 
områdefornyelse

Presenter
Presentation Notes
Kort intro området
Er det indsatsen eller metoden Desværre igen metode drøftelse  i Alb.
Debat- som praktikkere forhold mig til måling af indsats



Presenter
Presentation Notes
Men hvor er vi 
Sydlige Alb. En kommune med ca. 29.000 indbyggere og 50-60% alm. Nyttig
Bygget årene 65-75 – new town 





Indsatser i området

•
 

Helhedsorienteret/ områdefornyelse siden 
1999

•
 

Fysiske helhedsplaner, boligrenoveringer for 
1 ½

 
mia. kr. 

•
 

Sociale helhedsplaner, Albertslund 
Boligsociale Center

Presenter
Presentation Notes
Startet med helhedsorienteret – haft over flere omgange 
LBF (bo.vest) – tæt samarbejde – samlet i en organisering
Sociale helhedsplaner også koblet på- men kontor i området – samarbejder – synergi – De midler til arabejdskraft vi midler til etablere - fysisk  



Hvorfor områdefornyelse ?

•
 

Fælles ansvar og 
fælles fodslag

•
 

Styrke samarbejde, 
tillid og troen på

 udvikling
•

 
Forbedring af fælles 
arealer

•
 

Styrke sociale 
sammenhold

•
 

Styrke lokale 
identitet

Presenter
Presentation Notes




Ikke så meget med miljø/bæredygtighed at gøre- hvorfor så alligevel med?  



Helhedsorienteteret indsats

•
 

Albertslund 
Kommune: 
-

 
Miljøcertificeret 

-
 

Grønne regnskaber
- Agendacenter

•
 

Helhedsorienteret: 
Miljøhensyn en 
naturlig del af 
arbejdet

Presenter
Presentation Notes
AK bæredygtighed og miljø de sidste 25 år og har ikke set områdefornylsen som skulle være bæredygtig. I forvejen miljøcertificeret alle kommunale inst. – stiller krav til indkøb afr vare og service 
- Grønne regnskaber sidste 15 år– enkelte boligområde og røde forbrugere: 
Varme og el forbrug
Agendacenter – laver lokale miljøarbejde – også en ca. 15 år – er nu rykket ned i bydelen – synergi effekt

Helhedsorientetet- sociale, økonomisk, kulturelt og miljø- naturlig del af afvejningerne parter samarbejder med. Særlige betingelser til entrepricen: bæredygtige materiale, bærdedygtig drift. Motivere borgere og boligorganisatinoer til at indtænke og pludseligt dem der argumentere .  
Som når beboerene selv foreslå solceller og vindemøller som en del af renoveringerne i boligområdet.     



”Miljø-resultater”

•
 

Affaldssortering
•

 
Beplantningsstrategi

•
 

Fælles drift med 
miljøhensyn

•
 

Energirenoveringer 
gård-

 
og rækkehuse

Presenter
Presentation Notes
Kun en områdefornyelsesindsatser der var rettet mod miljøet: affaldssortereing, 
Men bpalntningstrat, hæk istedfet for plankeværk, fælles drift

Facedeplan – prøvehus, renoveringer hele sud gå sammen  - medvirkede til energirenoveringer




Energirenovering

•
 

Renovering

•
 

Fremtidssikring

•
 

Energiklasse 1

•
 

Solceller

Presenter
Presentation Notes
Pga samarbejde og krav LBF – hele syd og ikke den enkelte adf – udbedring 
Fremtidssikring: husenes indrettets men også energirigtigt – vison høre om om lidt
– vil gerne energikl. 1 inkl soltage. 
Samarbejde siden 1999 med boligadm og bebooere betyder at der er fælles fodslag – partenskabsaftale 2004 forpligtere: 
Beoere sidet med hele tiden støtter op om miljø og bliver ambasadører – integret del 
Boligadm. Ved betyder meget for kommunen (og kan også selv se fordele) samtidiog med gensidighed, forventning om at kommunen har mere forståelse for ønkser når lokalplanen for området skal udrabejdes.  
Skal stemmes ind 
Nu to prøvehuse –  en mere lusuøs og en mindre luksiøs. Begge energikl 2 –næste gang 1 



Fælles vision
•

 
I Albertslund Syd vil vi anerkendes for at være det 
mest attraktive, visionære og moderne 
boligområde på Københavns Vestegn: 

•
 

”For alle løsningsforslag skal foretages analyse af 
de miljømæssige konsekvenser”

Presenter
Presentation Notes
Vision og handleplan revideres løbende

Fremtidssikring også miljø

For alle løsninger: helhedsorinteret…. Ligner noget set før



Integreret miljøhensyn 

•
 

Miljøhensyn på
 

linje 
med andre hensyn

•
 

Miljøhensyn skal være 
gennemgående

Presenter
Presentation Notes
Metode her- væsentligste men indsats også vigtigt . I Aks tilfælde metoden



Bliver vant til at forholde sig til miljø såvel som økonomi
Helhedsorienteret 

Gennemgående: økologiske forplejning, genbrugspapir som energirenoveringer 





Dialog og forankring

•
 

Inddragende dialog 

•
 

Udredningsarbejde

Presenter
Presentation Notes
To vejs kommunikation (envejs information)
Med til at finde løsninger

Udregningsarbejde- her krudet brugt: 
Ikke midler til hele området. Men eksempler
Tage ansvar, ambasadører- gerne udfører noget selv planlagt 
Styrke argumentation ´ved ekstern rådgiver – bedre løsninger, bedre modspil. 
Projektleder som mediator  



Netværk og fælles fodslag

Fælles møder 

Fælles organisering

Fælles 
kommunikationsstrat

 egi 

Presenter
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Fælles møder mellem boligafedlinger (før elskede at hade hinanden)

Forklar diagram



Kommunal koordinering

Boligforum

Styregruppe

KAB Sekretariat BO-VEST

Boligudvikling Fysisk renovering
Boligsociale

ABC

KAB BO-VESTBoligforum

Styregruppe

KAB Sekretariat BO-VEST

Boligudvikling Fysisk renovering
Boligsociale

ABC

KAB BO-VEST

Presenter
Presentation Notes
Mini kommune for bydel Livet leves helt – derfor indsatser også hænge sammen – styrker tillid til projektleder samt indastater. Nu med boligrenoveringer endbu mere vigtigt: forbygge sociale problem, rigtige boligere der efterspørges, arkitektur vs. Isloering osv. 





Måleværktøjer vs. kontekst

•
 

Er det, det rigtige der 
måles på

 
?

•
 

Hvad kan målingerne 
bruges til ?

•
 

Valg af indikatorer og 
begrebet 
bæredygtighed



Måleværktøjer vs. kontekst

•
 

Er det, det rigtige der 
måles på

 
?

•
 

Hvad kan målingerne 
bruges til ?

•
 

Valg af indikatorer og 
begrebet 
bæredygtighed

Presenter
Presentation Notes
Det rigtige: 
Sker mange ting samtidig – præcis i sin formulering af succeskriterier
Samt i valg af indikatorer

Målinger bruges til: 
Argumentation for indsats – beboere og politikere
Måling af effekt – tiltretning undervejs


Indikatore-bærdeygtighed: Bæredygtighed er helhedsorientering. Tilbage til ordet miljø (hensyn)
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