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Lidt om byen og klimaplanen

Byens fornyelse – Boligområder renoveres 

A Lampen afløser Albertslundlampen







Albertslund 
– en ung by

En af flere mindre kommuner vest for 
København med 30.000 indbyggere. Ny og 
moderne, som en del af byggeboomet i 
1960’erne. Et tyndt befolket område blev 
omdannet til et laboratorium for 
byudvikling, demokrati og industrielt 
byggeri.

I Albertslund skød nyskabende almennyttigt 
boligbyggeri op, hurtigt opført og med nye 
materialer. Planlagt efter datidens principper 
for by- og trafikplanlægning.

Den unge by Albertslund står i det 21. 
århundrede over for en gennemgribende 
modernisering. En enestående chance for at 

udvikle byen og gøre det klimarigtigt.



Klimaplan 2009 - 2015

Visioner
1. En stigning i forbrug af el og varme –

stigende CO2 udslip (grønne 
regnskaber)

2. Højaktuel klimadebat.

3. Store bymæssige udfordringer.

Mål
1. Igangsætte aktiviteter, der nedsætter 

CO2 udslippet

2. Nye indsatsområder og centrale 
udfordringer.

3. Understøtte udviklingen af Albertslund 
til en bæredygtig by.



Klimaplanens CO2 mål

25% mindre 
CO2 i 2015

eller

52.000 tons



Sådan møder vi klimaudfordringen.



BOLIGER
- Byens modernisering, klimarigtig renovering
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BOLIGER
- Byens modernisering, klimarigtig renovering

16 boligområder - 35% af alle boliger og 38% af CO2 udslippet fra boliger. 

Renoveres de 16 boligområder fra perioden 1960 – 1980. Renoveres de til 
energiklasse 2 betyder det en CO2 reduktion på 21% eller 3.700 tons.

Renoveres de 16 boligområder til energiklasse 1 betyder det en CO2 
reduktion på 24% eller 4.400 tons.

Boligselskabet BO VEST er bygherre. Huslejestigninger vedtages af beboerne.
Budgetter vedtages i Landsbyggefonden, støttereglerne omfatter ikke støtte til ekstrabevillinger 
til energiforbedringer. Betragtes som forbedringer beboerne selv skal betale. De skal være 
rentable og lægges oven i den huslejestigning, der kommer af den alm. renovering.

Renoveres for 1.4 mio. kr. pr. bolig . Husleje nu: Ca. 5.000 kr. Huslejestigning 1.160 kr. 
Varmebesparelse ca. 300 – 500 kr. 



Udfordringer og muligheder
- Helhedsorienteret fornyelse af byen

Nye samarbejder og finansiering.
Albertslundkonceptet med et samlet budget 
på 18 mio. kr., heraf 5,5 mio. kr. fra 
Energistyrelsen gennem EUDP. Albertslund 
Kommune bidrager med ca. 3 mio. kr.

Afklarer hvordan den store opgave med 
energirenovering af boligområder opført 
efter 1960 kan løses teknisk, økonomisk og 
arkitektonisk.

Demonstrerer at omkostningseffektiv og 
integreret lavenergirenovering af boliger er 
mulig.

Nye og effektive løsninger, der involverer 
alle relevante parter og kompetencer inden 
for energi og byggeri.



Albertslundkonceptet
– et prøvehus i Albertslund Syd

Alene i Albertslund Syd renoveres 2.200 
boliger med næsten 6.000 beboere.

To prøverenoveringer
Opfylder energiklasse 2 med 75 % mindre 
energiforbrug end i dag.

Tiltag
• Etablering af isoleret terrændæk i stedet 

for uisoleret krybekælder.
• Udvendig isolering af facader og tag 
• Nye energieffektive vinduer.
• Ventilation med varmegenvinding.
• Solfangere til varmt brugsvand.
• Forberedt til fjernvarme med 

lavtemperatur





Albertslundkonceptet
– flere energiklasser i én blok

Vision og demonstration
En blok med seks toetagers boliger 

renoveres til seks forskellige 
energiklasser.

Fra energirammen i BR08 til et 0-energihus.

Demonstrerer virkemidler og løsninger, der 
kan anvendes i storskala renovering ved 
forskellige ambitionsniveauer.

Afprøver hele byggeprocessen og skaber et 
kvalificeret bud på en totalrenovering.

Løsningerne udvikles i et tæt samarbejde 
mellem BO VEST, kommune, rådgivere, 
producenter og entreprenører.



Albertslundkonceptet
– et CO2 neuralt prøvehus i Hyldespjældet



Albertslundkonceptet                      
– et prøvehus i Hyldespjældet

En bebyggelse med omkring 650 beboere, 
opført i 1976 af rødbrune betonelementer 
med boliger i 1 - 3 etager.

Udvikling af bygningsdesign

Enkle løsninger til energirenovering forener 

hensyn til behovet for både belysning, 
varmestyring og ventilation.

Tiltag for CO2 neutral bolig
• Præfabrikerede og højisolerede facade-

og tagelementer.
• Præfabrikeret solprisme med solceller, 

solfangere, tagvindue.
• Varmtvandsbeholder, varmepumpe og 

ventilationsanlæg med varmegenvinding.
• Husstandsmølle.



Solprismet – et nyt klimaprodukt

Et præfabrikeret produkt udviklet af 
VELUX som en del af den samlede 
renoveringsløsning.

Tre hovedelementer:
Overflade - Tagvinduer, passiv solvarme, 
solfangere og solceller.

Teknologi - Varmepumper, 
solenergiopvarmet vand og ventilation 
med varmegenvinding.

Samspil - Isoleret prismekonstruktion 
med alle tekniske installationer indbygget.

Indviet inden COP15 - Ambitiøse mål, 
presset tidsplan, teknisk avancerede og 
innovative løsninger.



KOMMUNE
- A Lampen et resultat af et vellykket partnerskab



A Lampen 
– ny gadelampe med LED

Albertslundlampen en designklassiker, 
tegnet til den nye by i 1960’erne. 

A Lampen er tegnet til den nyrenoverede 
by i det 21. århundrede.

Udviklingsprojekt støttet af Dansk Energi.

Et samarbejde mellem Albertslund 
Kommune, ark-unika, Odgård design, 
Philips Lighting, DTU Fotonik og DONG 
Energy.

Fremtidssikret lys
A Lampen er designet, så det er muligt at 
udskifte dioderne til ny og mere 
energieffektiv teknologi.



Grøn teknologi 
– til den nyrenoverede by

A Lampen er miljøvenlig, energieffektiv og 
moderne og lever op til alle krav om 
energieffektivitet, lyskvalitet og lyseffekt.

Færre udgifter til vedligehold, hærværk 
og mindre behov for service.

I 2009 opsættes 50 A Lamper på en 
strækning i byens centrum. 

A Lampen kan sættes med længere 
afstand - 60 nye lamper erstatter 80 
Albertslundlamper.

Sparer klimaet for 3 ton CO2 om året, 
kommunen for 8.500 kr. og er betalt 
tilbage på 7 år (fra 32 W til 22 W).

http://www.albertslund.dk/Borger/Om kommunen/FaktaOmKommunen/InformationOgFormidling/Netvideoer/Netvideo om LED lampen.aspx






KOMMUNE

- Nye institutioner som passivhuse



Fremtidens institutioner 
- til den nyrenoverede by

Udfordringer
De fleste bygninger er opført mellem 
1965 – 1980.

Der blev eksperimenteret med hurtigt 
byggeri, masseproduktion af 
elementbyggeri og nye konstruktionstyper. 

Mål for kommunale bygninger
Arkitektur af høj standard skaber optimale 
rammer om visionære læringsmiljøer og 
sunde opholds- og arbejdspladser.

Bygninger helt i front på energi- og 
miljøområdet. 



Nye institutioner 
– nye muligheder

Som led i en samlet plan for kommunens 
børneinstitutioner, både renovering 
og nybyggeri. 

Tre nye institutioner erstatter seks 
eksisterende institutioner, der er 
funktionelt og miljømæssigt udtjente. 

Vuggestue og børnehave med hver 100 
børn. Opfylder krav til pædagogik, 
arkitektur og miljø. Første børn flytter ind 
i 2010. 

Varierede rum ude og inde til alsidig leg 
og udfordring af fantasi og motorik. 
Pejlemærker i tre lokalområder i byen 
– syd, midt og nord.



Fremtidens institutioner 
- er passivhuse

Passivhuse
Bygningerne er placeret, så den passive 
solvarme udnyttes optimalt i 
vinterhalvåret.

Tunge bygningsdele holder på varmen og 
køler om sommeren.

Kompakt bygning mindsker energitabet 
med højisolerede vinduer, tag og vægge. 

Tæt bygning, mekanisk ventilation og 
varmegenvinding.

Forvarmet luft fra jordkanaler og 
solfangere til varmt brugsvand.

15 kWh/m² 
om året



Nye institutioner 

– også en gevinst for klimaet

De nye bygninger samtænker funktion, 
arkitektur og miljø og er helt i front med 
bæredygtighed på energi- og 
miljøområdet. 

Nemme løsninger for brugerne sikrer, at 
potentialet i den indendørs energieffektive 
belysning udnyttes. 

Klimagevinst
De seks nuværende institutioner har et 
CO2 udslip på 117 ton om året. 

De tre passivhus institutioner får derimod 
kun et CO2 udslip på 53 ton.

Altså en CO2 gevinst på 54 %.


