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Grøn omstilling 
- Den gode bolig - Det gode liv 

- Mindre CO2-belastning 

- Nye løsninger - Grønne jobs 

- Økonomisk stabilitet 
 

 

 

  

 

 



Smart byledelse 
- Borgerdeltagelse 

- Byen som laboratorium 

 
 

 

 

  

 

 



Hvad er din drøm for Albertslund? 
- Borgerinddragelse 2012-13 



Borgerværksted 
- 2 x 3 timers værksted 

- 25 borgere deltog 

- Borgerne fremlagde 8 idéer for 

kommunalbestyrelsen 

Hvad er din drøm for Albertslund? 
- Borgerinddragelse 2012-13 

Gademøder 2012 
- 5 gademøder på 4 lokaliteter 

- Dialog med over 500 borgere 

- Over 150 borgeridéer 



Smart byledelse 
 

• Udvikle byen sammen med brugerne 

Borgere 

Politikere 

Virksom-
heder 

Eksterne 
partnere 

Handels-
liv 

Admini-
stration 



  Borgerinddragelse         Borgerdeltagelse 



Mennesker i fællesskab 

”Fællesskabet er forudsætningen for en levende 

by. Det giver værdi, både når vi bidrager, og når vi 

modtager. Derfor vil vi være på forkant ved at gøre 

adgangen til fællesskabet lettere og få alle til at 

tage et ansvar for hinanden og for byen.” 

Forstad på Forkant 
- Strategi for Albertslund 2012-2015 



Albertslund 2024 
 

- Modernisering og energirenovering af 6000 almene boliger 

- Udvikling af Albertslund Centrum 

- Omdannelse af Vridsløselille Statsfængsel 

- Omdannelse af Hersted Industripark 

 



Udvikle byen sammen med brugerne 
 

− Afstemme retning og forventede resultater undervejs 

− Sikre ejerskab til byen 

− Sikre størst udbytte af investeringer i byen 

− Fundament for nye innovative løsninger 

 



Byen som laboratorium 
- Energirenovering 

- A-lampen 

 

 

 



Albertslundkonceptet – Renovering med energiløsninger 
 

Energiforskning og demonstration (EUDP). Ni prøvehuse. Omkostningseffektive energikoncepter. 

Samarbejde med BO-VEST, TI, KUBEN, Niras, Danfoss, Rockwool, Velux m.fl. Budget 18 mio. kr. 

 

Film om Albertslundkonceptet 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tK8LZerAFQo


A Lampen 
 

Et samarbejde mellem Albertslund 

Kommune, ark-unika, Odgård 

design, Philips Lighting, DTU 

Fotonik og DONG Energy. 
 





Smart byledelse – Nye udfordringer 

- For borgeren 

- For politikeren 

- For planlæggeren 

- For virksomheden 

 



 

 

 

 

Tak for 

opmærksomheden 


