
HANDLINGSPLAN 2012 
 

KOMMUNALE BYGNINGER 
I 2012 vil Albertslund Kommune arbejde med at gennemføre mindre projekter med LED belysning. Der 
etableres LED-belysning i foyeren i MusikTeatret, der gennemføres et pilotprojekt med udskiftning af 
kameraspots til LED og der opsættes LED-belysning i en svømmehal. 
 
Der vil være fokus på udskiftning af diverse pumper som følge af energimærkningen af de store kommunale 
bygninger. 
 
Der gennemføres et IT-projekt, som fra centralt hold kan reducere standbystrøm på alle kommunale 
computere. 
 
Der gennemføres et pilotprojekt om etablering af et solcelleanlæg på ca. 200 m2 på rådhuset.  
 
Desuden arbejdes med en screening af de kommunale bygninger, der resulterer i en handlingsplan for 
etablering af solceller på de kommunale bygninger i perioden 2013-2020. 
 
 

KOMMUNAL KØRSEL 
I foråret 2012 er der indkøbt 2 nye elbiler til Albertslund Kommune.  
 

I 2012 vil der via Albertslund Kommunes miljøledelsessystem være en fælles indsats på transportområdet. 
Albertslund Rådhus, Albertslund Varmeværk, Hjemmeplejen, Materialegården, Albertslund Bibliotek og 
Jobcenteret deltager i projektet. Projektet har til formål at ændre medarbejdernes eller brugernes vaner i en 
mere bæredygtig retning. Det kan både gælde medarbejdernes transport i arbejdstiden, deres pendling 
til og fra arbejde og evt. brugeres transport til stedet.  

Deltagerne kan: 

- udarbejde en transportplan med lokale indsatser 

- deltage i en spørgeskemaundersøgelse  

- deltage i Kør Grønt kursus 

- kortlægge kørsel vha. autologs i biler 

- låne en el-cykel på rådhuset 

- evt. prøvekøre en elbil 

- lave kampagne for/tilbud om erhvervskort til bus og tog til medarbejdere 

- deltage i ”Alle Børn Cykler” og ”Vi cykler til arbejde” 

- arbejde for at forældre cykler med deres børn i skole (for skole) 

- forbedre cykelforhold omkring arbejdsplads, f.eks. flere holdepladser  

For de obligatoriske arbejdspladser gælder, at de som minimum skal lave en kørselskortlægning vha. 
autologs. For Rådhuset gælder desuden, at de skal lave en transportplan, der som minimum indeholder 
medarbejdernes pendling. 



 
 


