Odense 2050

…lavenergibyer

En Energikøreplan 2050 for din by!

Tilslut jer initiativet!
IMAGINE er åbent for alle interessenter, som er direkte eller indirekte involveret
i energiudfordringer på lokalt plan.
Kontakt EnergyCities
IMAGINE koordinator: Stephane Dupas
➜ www.energy-cities.eu/stephane
✆ +33 3 81 65 36 80
IMAGINE Odense:

Martin Thomsen, mtho@odense.dk, +45 65 51 24 68

www.imaginelowenergycities.eu
Et projekt igangsat og
koordineret af:

Med støtte fra:

Slip fantasien løs!
Som lokal og europæisk
myndighed:

Start jeres egen lokale IMAGINE
proces sammen med offentlige og private
organisationer, lokale interessenter og
borgere.
Deltag i vores IMAGINE seminarer og
workshops.
Find på og del nye idéer med hjælp fra
IMAGINE Resource Centre og Toolbox.
I samarbejde med HafenCity Universitet Hamborg

ibyer
Lavenerg j
med hø
t
livskvalite
for alle

Intet liv uden energi. Energi er en vigtig del af den bymæssige og regionale udvikling
samt en god indikator for den måde, byen og dens omgivelser er opbygget på.
I 2050 vil store og små byer sandsynligvis ikke se meget anderledes ud, end de gør
i dag. Der vil dog være sket mange ikke synlige, men radikale ændringer. Sådanne
ændringer er allerede på vej i flere og flere byer – især i dem, som har tilsluttet sig
Borgmesterpagten.
De er ”de tidlige tegn”, som giver håb og baner vejen for fremtiden…
Byernes udvikling går hånd i hånd med et
voksende samfundsmæssigt krav om:

Bedre sundhed
Bæredygtige transportsystemer
Flere grønne områder i byer
Kortere forsyningskæder for fødevarer og andre ressourcer, som er
uundværlige for menneskers liv
Kortere afstande mellem arbejde, bolig og fritidsområder
Mindsket sårbarhed over for den ustabile globale økonomi
Lokale, bæredygtige jobs
Et miljøvenligt liv
Verdensomspændende kommunikation
og flere attraktive områder, hvor livskvaliteten er “bæredygtig”.
Kort sagt – et behov for en forbedret
sammenhæng i en globaliseret økonomi

IMAGINE i praksis
På lokalt plan tilbyder IMAGINE en ramme for, hvordan store og små byer
kan gå foran på energiområdet og integrere en bæredygtig energipolitik i
deres byudvikling.
Fremtidens by skabes ikke af lokale myndigheder alene. Det er afgørende,
at også interessenter og borgere engagerer sig og yder deres bidrag.
Konkret tilbyder IMAGINE:

• Et videnscenter med redskaber som visioneringsmetoder, øvelser
og deltagererfaringer. Med et website, en Wiki og et omfattende digitalt
bibliotek er IMAGINE Videnscenter en unik fælles platform.
• En platform, der giver mulighed for at diskutere idéer og strategier med
samfundsmæssige, institutionelle og økonomiske aktører.
IMAGINE initiativet er et instrument til at fremme forandring
og en inspirationskilde til innovation.

Hvad er IMAGINE?

Overgangen til et bæredygtigt samfund kræver mere end teknologi.
Det kræver også iderige mennesker og byer med sans for innovation,
samarbejde og vilje til forandring. IMAGINE er et produktionscenter
for idéer, best practices, værktøjer og implementeringsmetoder drevet
af aktører fra alle områder og beslutningsniveauer… og af dig!

“Det er altid en ære for os at være partner i et initiativ
fra EnergyCities, og IMAGINE er et af de projekter, der gør,
at vi kan forestille os et billede af en ønskelig og bæredygtig
energimæssig fremtid for vores by. Desuden giver IMAGINE os
mulighed for at implementere konceptet bag lavenergibyer med
en høj livskvalitet i de lokale udviklingsstrategier og -planer.”
Ovidiu Teodor Cretu,
borgmester i Bistrita (Rumænien)

“En hjælp til at omsætte idéer
til konkrete handlinger.”
Claudia Carta, Philips

“Den bæredygtige udvikling af Odense er et ansvar,
som kræver, at vi løfter i flok.
Det gør vi bl.a. ved at innovere, netværke og etablere nye
samarbejdsformer med borgere og erhvervsliv.
IMAGINE inspirerer os i den proces, giver os mulighed for
at trække på international erfaring og leder os
i den rigtige retning.
Odenses udvikling som bæredygtig storby understøttes
dermed af både lokale og internationale kræfter.”
Steen Møller, rådmand, Odense Kommune

“Det er en meget kompliceret opgave at redefinere den
traditionelle model for offentlig adfærd og at udstikke
rammerne for dens fremtidige udvikling. En god løsning
vil i sidste ende kræve en kombination af forskellige
synspunkter, værdier og teknologiske fremskridt. I de
senere år har IMAGINE initiativet givet os en unik
platform for implementeringen af denne proces.”
Zdravko Genchev, EnEffect (Bulgarien)

Vision til handling – handlekraftige visioner

