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INtRODUKtION 

Et grønnere Rudersdal: 
et fælles ansvar 

De seneste år er det blevet tydeligt, at vejret er blevet 
varmere, vådere og vildere som konsekvens af klima-
forandringer. Hovedårsagen til klimaforandringerne 
er forbruget af fossile energikilder såsom kul, olie og 
naturgas. Det nationale mål er på den ene side et fossil-
uafhængigt Danmark. På den anden side, at vi skal ind-
rette os, så et ændret klima ikke giver alt for store gener. 

Kommunen går forrest 
I Rudersdal Kommunes første klima- og energipolitik 
valgte kommunen at gå forrest og lave en reduktion 
af kommunens egen CO2-udledning gennem energi-
besparelser. Det er i høj grad lykkedes med en CO2-re-
duktion på 23 procent i perioden 2009-2014. Kommunen 
vil fortsætte i denne retning og har sat en ny målsætning 
på 15 procent CO2-reduktion i perioden 2016-2021. 

Et fælles ansvar 
Størstedelen af energiforbrug og CO2-udledning sker i de 
private husholdninger, i virksomhederne og i transport-
sektoren. Derfor er det et fælles ansvar og afgørende, at 
husejere og virksomheder gør en indsats for at mindske 
eget energiforbrug. 

Alle skal spille en rolle – men vi har forskellige handle-
muligheder. Det lægger op til nye samarbejdsformer 
mellem borgere, virksomheder og kommunen som 

f.eks. klimapartnerskaber. Nye samarbejder skaber 
mulighed for positive synergieffekter og innovation. 
Borgere og virksomheder spiller en stor rolle, og det er 
ikke kun klimaet, der vil nyde godt af det. Faktisk vil de 
feste af os kunne spare penge ved at spare på energien. 

Grøn vækst 
Samtidig er et innovativt erhvervsliv med fokus på grøn 
vækst en forudsætning for styrkelse af den grønne 
identitet og den grønne omstilling. Nogle virksomheder 
skaber grønne forretningsmodeller, andre en grøn pro-
duktion. Det kan være ved at reducere energiforbruget 
eller ved at genanvende andre virksomheders restpro-
dukter i egen produktion. 

Der er et naturligt samspil mellem udvikling af 
løsninger på klimaproblemet og erhvervsvækst. 

Fem temaer 
Klima- og energipolitikken er bygget op omkring fem 
temaer: 

1. Grøn identitet – Grøn omstilling 
2. Energieffektive bygninger 
3. Grøn energiforsyning 
4. Grøn transport 
5. Klimatilpasning 

Hvert tema indeholder en række indsatser for borgere, 
virksomheder og kommune. Indsatserne væver sig ind 
i hinanden og illustrerer på den måde, at klimaudfor-
dringen er kompliceret og et fælles problem, som kun 
kan løses, hvis alle bidrager. 

Indsatserne har forskellige styrker 
For nogle indsatser er den primære effekt reduktion 
af CO2. Nogle påvirker primært grøn vækst. Andre har 
fokus på forsyningssikkerheden. Når prisen på fos-
sile brændsler stiger, er det vigtigt, at vi fortsat har 
adgang til billig energi, der ikke påvirkes af ustabile 
energimarkeder. Endelig er nogle indsatser rettet mod 
at klimatilpasse vores fysiske omgivelser til de stigende 
regnmængder. 

Et grønnere Rudersdal 
Rudersdal Kommune sætter med denne nye klima- og 
energipolitik fokus på, hvad borgere, virksomheder og 
kommunen kan gøre for at skabe et grønnere Rudersdal. 

Vi inviterer til dialog med alle, der vil tage et medansvar. 
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 Vision for hovedstadsregionen:

 Hovedstadsregionen skal” være førende inden for 
grøn omstilling og vækst.” 

Energi På Tværs, juni 2015 
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01GRøN IDENtItEt 
GRøN OMStILLING 

Rudersdal Kommune har en grøn identitet, og den grønne omstilling er et vigtigt pejle 
mærke, som kommunen ønsker at udvikle sammen med det lokale erhvervsliv. Grøn 
omstilling vil komme til udtryk på mange måder – og med kommunen i forskellige roller. 

Kommunen som laboratorium 
Virksomheder og vidensinstitutioner kan have 
behov for at afprøve grønne løsninger, inden de 
implementeres fuldt ud. Her stiller Rudersdal 
Kommune sig til rådighed som et laboratorium. Et 
sådant samarbejde vil give virksomhederne nogle 
unikke styrkepositioner, samtidig med at vi får 
udviklet konkrete løsninger til gavn for borgerne. 

Der kan være mange bud på nye løsninger. 
Aktuelle spørgsmål, som savner løsninger, er 
f.eks.: Kan det lade sig gøre at udvinde fosforen 
fra Søllerød Sø på en måde, så det kan indgå 
som en ressource i et nyt produkt? Kan biomas 
sen fra rabatterne opsamles på en så effektiv 
måde, at den kan anvendes til vedvarende 
energiproduktion? 

Kommunen som medspiller 
Som kommune har vi myndighedsansvaret – og 
vi kender lovgivningen. Det gør os til en stærk 

medspiller. Vi tror på, at vi i dialogen med borgere 
og virksomheder kan være med til at fnde de 
gode løsninger til gavn for borgere, virksomheder 
og fællesskabet. 

Medarbejderne i Rudersdal Kommune ligger inde 
med en betydelig faglig ekspertise. I stedet for at 
øremærke denne til de kommunale kerneopgaver 
kan den stilles til rådighed for omverdenen. Det 
er f.eks. det, miljømedarbejderne gør, når de går i 
dialog med virksomhederne om, om det er muligt 
at anvende deres restprodukter til produktion af 
nye produkter i en anden virksomhed. 

Kommunen som facilitator 
Den grønne omstilling handler om at optimere 
den måde, vi producerer vores varer og ydel 
ser på. Kommunen er derfor ikke i centrum for 
omstillingen. Men nogle gange kan kommunen 
hjælpe til ved at skabe rammerne for, at nye 
samarbejder kommer i gang. Det er f.eks. det, 

kommunen håber at gøre ved at samarbejde med 
Holte Fjernvarme om etableringen af Rudersdal 
Energicenter. 

Energicenteret kan blive rammen om nye energi 
samarbejder, der kan skabe grundlag for nye 
grønne forretningsmodeller. For borgere og 
virksomheder håber vi, at det kan blive stedet, man 
kan søge ekspertise, når man selv skal energi 
optimere. 
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“Mange virksomheder ser et salgspotentiale i, at deres pro-
dukter er fremstillet af genbrugsmaterialer, og det giver øget TEma 
efterspørgsel på vores produkter. Vi skal til gengæld være 
skarpe på altid at levere stabile produkter i en høj kvalitet. Kan 
vi det, er jeg sikker på, at vi har en stor fremtid foran os.” 

Søren Pehrsson fra plastproducenten A.V. Pehrsson i Birkerød 
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Birkerød-frma har succes 
med genbrug af plast 
Genbrug og grønne løsninger er oppe i tiden, men for plastfrmaet a.V. Pehrsson i 
Birkerød er det langtfra noget nyt. siden 1958 har virksomheden omdannet plastaffald 
til granulat, der bl.a. bliver genbrugt i biler og møbler. 

Én ting er afgørende, hvis genbrugsplast skal kunne 
konkurrere med ny plast, og det er kvaliteten. Den skal 
være på samme niveau og helst endnu højere end ny 
plast, forklarer direktør Søren Pehrsson fra plastprodu-
centen A.V. Pehrsson i Birkerød. 

– Vi leverer plast til bl.a. bil-, møbel- og byggebranchen. 
Virksomhederne vælger typisk genbrugsplast, fordi de 
skal leve op til miljøkrav om, at en bestemt andel af hvert 
produkt skal bestå af genbrugsmaterialer. Firmaerne 
forlanger plast i tårnhøj kvalitet, og det kan vi levere. 
samtidig er vi i tæt kontakt med vores egne leverandører 
og kan garantere, at der ikke er farlige stoffer i plasten. 

størst i norden 
A.V. Pehrsson har siden frmaets start i 1958 genbrugt en 
lang række forskellige plastmaterialer. I dag er kerne-
produktet nylon, og virksomheden er i dag den største 
producent af genbrugsnylon i Norden. 

– nylon er et vanskeligt produkt at have med at gøre, og 
mange genbrugsvirksomheder vælger det derfor fra. Det 
er til gengæld blevet en niche for os, fordi vi har erfar-
ingen og kompetencerne til at fremstille et genbrugs-
produkt, hvor kvaliteten er mindst på højde med nye 
nylonprodukter. 

gevirksomheder i Danmark og i udlandet. Det er typisk 
afskæringer og andre rester fra produktionen, og det er 
dermed ny og relativ ren plast. 

Hos A.V. Pehrsson bliver plasten hakket i småstykker, 
smeltet og fltreret for urenheder. Den varme plast bliver 
kølet ned i vand og kværnet til granulat, som bliver pakket 
i papkasser med mellem 1.000 og 1.200 kg i hver kasse. 
Herefter er genbrugsplasten klar til at blive kørt ud til 
modtagerne. 

stor fremtid for genbrug af plast 
Søren Pehrsson ser lyst på fremtiden for genbrugsplast. 
Ny plast er nemlig både dyr og miljøbelastende at 
producere, og samtidig bliver grønne løsninger mere og 
mere populære hos slutkunderne. 

– mange virksomheder ser et salgspotentiale i, at deres 
produkter er fremstillet af genbrugsmaterialer, og det 
giver øget efterspørgsel på vores produkter. Vi skal til 
gengæld være skarpe på altid at levere stabile produkter i 
en høj kvalitet. Kan vi det, er jeg sikker på, at vi har en stor 
fremtid foran os. 

Kværnes til granulat 
Genbrugsplasten modtager A.V. Pehrsson fra emballa-

a.V. Pehrsson 

A.V. Pehrsson i Birkerød er en familieejet virksom 
hed, som siden 1958 har produceret råmateriale til 
plastindustrien. 

I dag har frmaet otte-ti ansatte, og kerneproduktet 
er genbrug af nylon. 

Læs mere på www.avpehrsson.dk 
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Hvem gør hvad? 
Grøn omstilling – indsatser 

Emne 

Ressourceeffektive 

Virksomheder 

Optimering af virksomhedens ressourcer kan reducere produktionsomkostninger og styrke konkurren-
ceevnen for virksomheden. virksomheder 
Det kan f.eks. gøres ved: 

• At deltage i projekter som Bæredygtig bundlinje, hvor • At lave energibesparelser. 
der er fokus på ressourceeffektivitet hos virksomheder. • At indgå i symbiosepartnerskaber, hvor én virk-

• At blive bedre til affaldssortering. Affald er et restpro- somheds rest kan sælges og blive brugt som res-
dukt, som i nogle tilfælde kan sælges og i andre skal source i en anden virksomhed. Det kan også gøre 
bortskaffes. Der vil i stigende grad blive bedre økonomi virksomhederne mere robuste over for stigende 
i at sortere og sælge den genanvendelige del af affaldet. råvarepriser og udsving på verdensmarkedet. 

Ressourceeffektiv 
kommune 

nye grønne 
forretningsmodeller 

Innovative virksomheder 
og vidensinstitutioner kan 
indgå i samarbejde med 
kommunen om afprøvning 
af nye grønne løsninger. Det 
kan fremme kompetenceud-
vikling og markedsmod-
ning af nye løsninger hos 
virksomhederne. 

Håndværkere, der kan 
levere grønne ydelser i 
forhold til f.eks. energi, 
klimatilpasning eller 
genbrug af materialer, 
vil blive efterspurgte. 
Netværk og kompeten-
ceopbygning kan derfor 
med fordel være i fokus. 

Holte Fjernvarme er drivkraften bag etablerin-
gen af Rudersdal Energicenter. Energicenteret 
kan blive den fysiske ramme for nye samarbej-
der mellem mindre energivirksomheder. Det vil 
kunne skabe nye forretningsmodeller til gavn 
for borgerne og andre virksomheder. Energi-
centeret vil kunne tiltrække nye virksomheder 
med en grøn vækstprofl til kommunen og 
styrke muligheden for lokale iværksættere. 
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Kommunen 

symbiosepartnerskaberne, hvor 
kommunen skaber rammerne 
for, at virksomheder kan møde 
hinanden og få kendskab til 
hinandens restprodukter, har 
været en succes. Det er både en 
økonomisk og miljømæssig for-
del, når to virksomheder indgår 
i symbiose. Kommunen arbejder 
fortsat på at kunne bidrage til 
at facilitere symbiosepartner-
skaber. 

Rudersdal Kommune besøger 
hvert år 35-40 af kommunens 
potentielt mest miljøbelastende 
virksomheder. I 2016 havde 
kommunen også fokus på, 
hvordan virksomheder kan 
optimere deres affald. Der vil 
fremadrettet være særlig fokus 
på det affald, der kan genan-
vendes. Dette affald kan, hvis 
det er sorteret korrekt, have en 
værdi for virksomheden. 

Kommunen arbejder på i fremtiden 
at kunne tilbyde et ”grønt besøg” til 
kommunens virksomheder, hvor de kan 
få hjælp til dels en bedre sortering af 
affald og dels til at fnde energibespar-
elser. Kommunen vil samarbejde om at 
fremme en bæredygtig bundlinje hos 
virksomhederne. 

Kommunen arbejder aktivt for at udvikle 
miljøtilsynet i overensstemmelse med 
ovenstående. 

symBolFoRKlaRInG 

CO2-reduktion 

Grøn vækst 

Forsyningssikkerhed 

Klimatilpasning 

Kommunen har selv et ansvar som virksomhed om fortsat at gå forrest. Det 
drejer sig om forebyggelse af kommunens eget ressourceforbrug, f.eks. 
affaldssortering i egne institutioner og øget fokus på madspild. Dernæst kan 
kommunen i forbindelse med indkøb fremme efterspørgslen på grønnere 
ydelser. Det kan både være i form af konkrete krav til de ønskede produkter 
eller ydelser, eksempelvis energieffektivt it-udstyr, overvejelse af alterna-
tiver ved udbud (elbiler i kommunens drift m.m.), og i form af at lade det 
grønne element være et af konkurrenceparametrene i konkurrencen. Kom-
munen vil fremadrettet i højere grad have fokus på ”grønne indkøb”. 

En anden ramme er kom-
munens rammeaftaler 
2016-2019 for håndværker-
ydelser, hvor kommunen 
ønsker fere materialer 
genanvendt. Kommunen 
håber at kunne tiltrække 
grønne kompetencer blandt 
mindre håndværkere. 

Et samarbejde med kommunen 
giver virksomheder og videns-
institutioner mulighed for at 
afprøve og modne deres idéer i 
real time. Kommunen vil gerne 
samarbejde om løsninger 
på nuværende og fremtidige 
udfordringer. ”Rudersdal som 
laboratorium” er en vision for, 
hvordan virksomheder, videns-
institutioner og kommune 
går sammen om kommende 
udfordringer. 

Fosforudvinding fra 
søllerød sø er et 
eksempel på en sådan 
udfordring. Søen er 
igennem mange år blevet 
forurenet med fosfor. En 
restaurering af søen vil 
kræve, at fosforen fjernes, 
men kunne man samtidig 
udvinde fosforen og sende 
den tilbage i kredsløb, vil 
der være tale om en inte-
ressant grøn løsning. 

Kommunen understøtter via øget fokus på 
udsortering af genanvendelige materialer fra 
borgernes husholdningsaffald udviklingen af 
grønne forretningsmodeller for genanven-
delse af plast og andre affaldsfraktioner. 

Rudersdal Energicenter er et tilbud til ener-
givirksomhederne om et kompetencefæl-
lesskab. Rudersdal Kommune ser energi-
centeret som et nyt tilbud til kommunens 
borgere og virksomheder om kompetent 
sparring på klima- og energiområdet. 

”Rudersdal som laboratorium” 

Gennem samarbejdet mellem kommunen og NCC om Skole 
ESCO-projektet blev der udviklet et koncept, så adfærdsændrin-
gerne på skolerne fastholdes. Konceptet har NCC kunnet bruge 
fremadrettet i deres virksomhed. 
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Rudersdal Kommune 
CO2-udledning fordelt 
på sektorer (2012) 

Produktionserhverv 

Handel & service 

Kommunen 

Husholdninger 
43 % 

Transport 

Kilde: Energibalance Rudersdal Kommune, Energi På tværs 

6 % 

25 % 16 % 

10 % 

mål for kommunens bygninger 

2009-2014: 
CO2-reduktion på 23 % (mål 20 %) 

2016-2021: 
CO2-reduktionsmål 15 % 
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02
fektive bygninger. Tage er blevet isoleret og vinduer 
udskiftet. Dag for dag stiger antallet af energireno ENERGIEFFEKtIVE veringer. Potentialet for besparelser gennem 
energirenovering er dog fortsat stadig stort. Mange 
har fået øjnene op for, at der også er penge at spare ByGNINGER ved at interessere sig for, hvordan man bruger sin 
bygning. Det handler om energirigtig adfærd. 

Energirenovering er hurtigt betalt 2022 vil kommunen grundet investeringerne 
årligt spare 18,5 mio. kr. på driften. Forbedret forsyningssikkerhed tilbage i tre ud af fem huse i Danmark. 

Energieffektive bygninger gør også vores energi For alle bygninger vil en indsats have 
mindre Co2-udledning system mere robust. Energieffektive boliger og virkning på både klima og økonomi. 
Boliger og handels- og serviceerhvervene er virksomheder er altså med til at forbedre forsyn Rudersdal Kommune arbejder for, at storforbrugere af el og varme i Rudersdal. Mange ingssikkerheden. Ganske enkelt, fordi behovet for 

nye og gamle bygninger skal blive mere har allerede taget skridt i retning af mere energief produktion af energi bliver mindre. 
energieffektive. Den bedste energi er nu 
engang den, man ikke bruger. 

Effekt af energispareprojekter 2008-2021 
Driftsudgifter (el og varme), Rudersdal Kommune 

Kommunens egen indsats 
50Rudersdal Kommune går forrest og gør selv 

noget i de kommunale ejendomme. Målet om 
en 20 procents CO -reduktion i årene 2009-2 40 
2014 gennem energibesparelser på særligt el 
og varme endte med en reduktion på hele 23 
procent. Tempoet holdes, og nye politiske mål 30 

er sat – og i 2021 vil kommunen have reduceret 
sin egen udledning med yderligere 15 procent. 
I de kommende år vil den konkrete indsats 20 

være rettet mod kommunens fredede rådhus i 
Holte og andre administrationsbygninger. 

10 

Energibesparelserne kan betale sig – også 
økonomisk. Fra 2009 til 2021 vil kommunen 

0investere 120 mio. kr. I samme periode høster 
kommunen en besparelse på 145 mio. kr. Fra 

M
io

. k
r. 

(2
00

8-
kr

.) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventet investering 
i energispareprojekter 

Ventet driftsudgiftsbesparelse 

Ca. 50 mio. kr. 

Ca. 5,5 mio. kr. 

2016-2021 

Investering 
i energispareprojekter 

Driftsudgiftsbesparelse 

70 mio. kr. 

13 mio. kr. 

2008-2015 

Samlet besparelse 
145 mio. kr. 
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“Nu skal vi kigge fremad og fortsætte arbejdet – det er 
en vedvarende indsats for, at både pædagogik og den TEma 
almene dannelse modsvarer de opgaver og udfordringer, 
der er i samfundet og verden uden for skolen.” 

Gitte Moltzen, skoleleder i Rudersdal Kommune 
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Realiseret skoler tager ansvar
for bæredygtig energi 
De 14 folkeskoler i Rudersdal Kommune tager opgaven på sig med at tænke energirigtig 
adfærd ind i hverdagen. moderne teknologi og gode projekterfaringer er fundamentet, når 
Dronninggårdskolen arbejder på at nedbringe forbruget af el, vand og varme. 

Mål 
Adfærd 

teknik 

– Indsatsen i forhold til energiforbruget på skolen passer 
rigtig godt til vores pædagogiske arbejde med klima og 
bæredygtighed, fastslår Gitte Moltzen, skoleleder på 
Dronninggårdskolen i Rudersdal Kommune. 

– Eleverne skal lære, at de også selv skal bidrage til et 
godt miljø på skolen. Vi hjalp dem tidligere lidt på vej 
med konkurrencer, hvor vi gav fødeboller til eleverne i 
de klasser, der var bedst til at slukke lys og lukke vinduer, 
når de forlod deres klasselokale. 

I fem år har Rudersdal Kommune samarbejdet med 
entreprenørvirksomheden NCC om at nedbringe 
energiforbruget på kommunens skoler. Kontrakten 
udløb i 2016, men samarbejdet har givet så konkrete 
resultater, at de gode takter og erfaringer nu bæres 
videre under navnet ”Den Bæredygtige Skole”. 

Tjent hjem på to år 
På Dronninggårdskolen glæder teknisk serviceleder 
Dan Hindsberg sig over nye varmevekslere, nyt ventila-
tionsanlæg og ny varmtvandsbeholder. 

– Den gamle varmtvandsbeholder var på 3.500 liter, 
mens den nye er på 2.000 liter. Det rækker fnt, og der 
er jo ingen grund til at holde større mængder vand 
varmt end højst nødvendigt. 

– Udskiftning til ny og moderne teknik har haft stor 
betydning for energiforbruget på skolen. Der sker 
hele tiden en udvikling i retning af mere energirigtige 

produkter, og mange af investeringerne er tjent hjem 
på ganske få år. 

– Jeg er tidligere VVs’er, så det passer mig godt 
at arbejde med energirigtige løsninger på skolen. 
Fremover kunne jeg ønske mig fere nye vinduer og 
yderdøre. Det vil også være en god idé med bevægel-
sessensorer, der automatisk tænder og slukker lyset 
på gangene, lyder det fra Dan Hindsberg. 

skulderklap til servicelederen 
Skoleleder Gitte Moltzen giver servicelederen et stort 
skulderklap for indsatsen. 

– Jeg vil i høj grad give Dan æren for resultatet af 
energiindsatsen her på skolen. Det er besparelserne på 
de tekniske anlæg, der virkelig har givet noget. når vi 
taler adfærd, må jeg nok erkende, at vi hverken er spe-
cielt letsindige eller sparsommelige her på skolen. Det 
handler om miljø og bæredygtighed, men det handler 
selvfølgelig også om, at vi ikke skal gå rundt og fryse, 
når vi er på arbejde, pointerer Gitte Moltzen. 

Skolelederen roser også Rudersdal Kommune for at 
prioritere energiindsatsen højt. 

– nu skal vi kigge fremad og fortsætte arbejdet – det 
er en vedvarende indsats for, at både pædagogik og 
den almene dannelse modsvarer de opgaver og udfor-
dringer, der er i samfundet og verden uden for skolen, 
slutter Gitte Moltzen. 

2012 2013 2014 2015 2016 

skole EsCo 

Baggrund 
- Femårigt ESCO-partnerskab med NCC (2012-2016) 
- Fokus på både tekniske forbedringer og på adfærd 
- Alle skoler i Rudersdal Kommune deltog i projektet 
- Investering på ca. 25 mio. kr. og forventet bespa-

relse på 4,2 mio. kr./år. 

Resultater 
Bedre resultat end forventet – særlig pga. stor 
adfærdseffekt. Den faktiske besparelse har vist sig 
at være på 5,4 mio. kr./år 

- Vinder af Energiforum Danmarks pris i kategorien 
”Offentlige bygninger” i 2014. 

status og perspektiv 
- Fortsat fokus på støtte til skolerne og tekniske 

serviceledere 
- Videreføres under navnet ”Den Bæredygtige Skole”. 
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Hvem gør hvad? 
Energieffektive bygninger – indsatser 

Emne Borgere og virksomheder Kommune 

Energibesparelser Boligerne har det største energiforbrug i kommunen. 
Det har en dobbelt effekt at energirenovere boligen: i boliger Det har en stor CO2-effekt og kan mærkes på var-
meregningen. 

Som boligejer kan man både få tilskud til energirenovering 
ved at ”sælge” energibesparelsen til et energiselskab og 
fradrag gennem den grønne BoligJobordning. 

Energibesparelser For mange virksomheder kan det modernisering af 
betale sig at spare på energien. erhvervsområdernes hos virksomheder Mange steder er der ”lavthængende bygninger. Gennem ener-
frugter”. Her er der ikke brug for girenovering og fornyelse 
store analyser eller energitjek. Inden af bygningsmassen i 
for handels- og serviceerhverv kan erhvervsområderne kan 
det f.eks. ofte betale sig at anskaffe virksomheder opnå store 
mere effektive elapparater. energibesparelser. 

Energibesparelser 
hos kommunen 

Kommunen planlægger sammen med Rudersdal Energicenter (Holte Fjernvarmes 
initiativ) at afholde inspirationsarrangementer med energifokus. temaerne varierer 
fra gang til gang, men vil have særlig fokus på energieffektivitet og energibesparelser. 
Arrangementerne skaber rammen for, at borgere og energirådgivere kan mødes. 

I 2014 og 2015 har Rudersdal Kommune tilbudt lokale autoværksteder et energitjek i 
samarbejde med en lokal energikonsulent. 

I fremtiden håber kommunen at kunne tilbyde ”Grønt besøg” til udvalgte brancher i 
samarbejde med lokale energikonsulenter. 

Kommunen kan gennem planlægning understøtte udviklingen af erhvervsområderne, 
herunder modernisering af bygningsmassen. 

Energieffektive kommunale bygninger. Energirenovering 
Kommunen vil fortsætte med at lave energi- af vejbelysning. Ved 
besparende tiltag. I 2021 skal de kommu-
nale bygninger udlede 15 procent mindre 
Co2 end i dag. Det svarer til ca. 2.000 ton 
CO2. Der investeres ca. 50 mio. kr. i perioden 
2016-2021, og det forventes at resultere i en 
årlig driftsudgiftsbesparelse på ca. 5,5 mio. 
kr. Ud over energirenoveringer vil der også 
være fokus på energirigtig adfærd (standby 
tid), grønne indkøb og vandbesparelser. 

Bæredygtig adfærd Adfærd har indfydelse på dit energi- og ressourcefor-
brug. Der er meget, man kan gøre i det daglige, og det er 
vaner, der bliver grundlagt tidligt. Derfor er det vigtigt, at 
bæredygtig adfærd læres tidligt – dvs. allerede i skolen. 

Alle kommunens institutioner skal i stigende 
grad indtænke bæredygtig adfærd i deres 
hverdag.  I de kommende år vil der således 
være fokus på bl.a. affaldssortering på 
skoler og i institutioner. 

at skifte belysning 
til LED-pærer på 
kommunens veje 
frem til 2018 vil 
kommunen have 
reduceret udlednin-
gen med 200-250 
ton CO2. 

I forbindelse med 
større renoverin-
ger af kommu-
nens lejeboliger 
vil kommunen 
undersøge 
mulighederne 
for at indtænke 
energirenovering. 

”Den Bæredygtige skole” er en 
fortsættelse af Skole ESCO. Der er fokus 
på eleverne som ambassadører for 
bæredygtig adfærd. Den bæredygtige 
skole skal først og fremmest skabe 
adfærdspåvirkende aktiviteter på skol-
erne for at reducere energiforbruget på 
skolerne og i hjemmet. 
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Forsyningsselskaber symBolFoRKlaRInG 

Forsyningsselskaberne Norfors, Holte norfors har i 2016 ansat en Virksomheder 
Fjernvarme, HMN og DONG har en energikonsulent, der bl.a. skal tilknyttet Rudersdal 
årlig energispareforpligtigelse. De hjælpe Rudersdal med at fremme Energicenter, der har 
kan leve op til denne forpligtigelse ved energibesparelser. Fokus for ener- et energieffektivitets-
bl.a. at bidrage til energibesparelser gikonsulenten revideres løbende, fokus, vil kunne hjælpe 
i kommunen. Boligejere har også men indsatsen kan være rettet boligejere med at lave 
mulighed for at ”sælge” energibe- mod besparelser i virksomheder og energibesparelser. 
sparelsen til et energiselskab. private boliger. 

DonG samarbejder med kommunen om at reducere CO2-udledningen fra vejbelysning på kommunens 
veje ved at skifte til LED-pærer. 

Forsyningssikkerhed CO2-reduktion 

Grøn vækst Klimatilpasning 

Udvalgte energispareindsatser 

• Kommunen vil overvåge og styre varme og ventilation i 
kommunens bygninger fra ét samlet CTs-system (Central 
Tilstandskontrol og styring). En samling og standardisering 
af de forskellige systemer i Rudersdal Kommune vil kunne 
give energibesparelser og bedre indeklima. 

• Etablering af et nyt adviseringssystem, der kan give besked 
ved afvigende forbrug. Systemet skal bl.a. benyttes til vand, 
varme og el. 

• Belysningsoptimering kombineret med optimering af 
lyskvalitet for bedre indeklima på skoler. Det giver bedre 
indlæringsevner og koncentrationsevne samt reducerer 
driftsomkostninger ved vedligehold og udskiftning af lyskilder. 

• Bassinoverdækning af svømmehaller i skoler og idrætsanlæg. 
Det giver energibesparelser, reducerede driftsomkostninger, 
reduceret brug af kemikalier til bassinvand, øget kvalitet af 
indeklima. 

• Vandbesparelsesprojekter, der giver en bedre udnyttelse af 
eksisterende installationer. 
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Vision for hovedstadsregionen: 

I 2035 skal hovedstadsregionens” el- og varmeforsyning være fossilfri.” 
Energi På Tværs, juni 2015

 For hvert ton plast, der bliver” genanvendt frem for forbrændt, 
spares klimaet for i gennemsnit 
ca. 1,8 ton CO2. ” 

Kilde: ”Genanvendelse gavner klimaet!”, AffaldPlus+ 

Klima- og energipolitik, Rudersdal Kommune 1818
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GRøN03ENERGIFORSyNING 
Rudersdal Kommune har en vision om en grøn og klimavenlig energiforsyning. omstil 
lingen skal ske i takt med, at det er samfundsøkonomisk fornuftigt. Det er en langsigtet 
strategi, men pejlemærkerne skal lægges nu. 

Grønne individuelle løsninger 
Der er stadig mange bygninger i Ruders 
dal, der opvarmes med oliefyr og individuel 
naturgas. Oliefyr er den opvarmningsform, 
der udleder mest CO2. Skift fra oliefyr giver 
meget på CO2-kontoen. I områder uden fælles 
varmeforsyning er grøn individuel opvarmning 
den bedste løsning. Her står boligejeren med 
ansvaret. Oliefyret skal ud, og ind skal grønne 
energiformer, det kan være varmepumper. Det 
samme gælder på sigt for naturgassen. 

Fælles klimavenlig energiforsyning 
Energiforsyningen er i dag – og vil også i frem 
tiden være – koblet sammen på kryds og tværs 
af kommunerne. Skal vi nå visionen om en grøn 
og klimavenlig energiforsyning, skal vi også 
samarbejde på tværs af kommunegrænser og 
med fere energiselskaber. 

Et vigtigt pejlemærke er den regionale strate 
giske energiplan, som i disse år bliver udarbejdet 

i et samarbejde mellem kommuner, energisel 
skaber og Region Hovedstaden. I dette samar 
bejde planlægges de fælles spor for omstillingen 
til en grøn energiforsyning. 

Grønnere fjernvarme 
Norfors og Holte Fjernvarme er de lokale 
energiselskaber, der leverer fjernvarme i Ruders 
dal. Begge selskaber har fokus på skiftet fra fos 
sile brændsler til vedvarende energikilder. Et skift, 
der med den rette timing kan gøre fjernvarmen 
mere konkurrencedygtig. 

Som ejer af Norfors arbejder kommunen på at 
understøtte, at der omstilles til klimavenlige 
teknologier og energikilder, f.eks. varmepumper, 
lavtemperaturfjernvarme, geotermi, biomasse 
og solvarme. 

I løbet af de næste år skal Rudersdals borgere 
begynde at sortere genanvendelige ressourcer 
fra deres affald. Et helt konkret skridt i retning 

af en grønnere energiforsyning. Når genanven 
delige ressourcer som plast sorteres fra, vil 
energien fra forbrændingen af restaffaldet blive 
grønnere. 

mere fjernvarme 
Hvor vi har mulighed for en fælles varmeforsyning 
i kommunen, skal vi have mere fjernvarme. Det er 
en feksibel opvarmningsform, som giver mulighed 
for at indfase grønne brændsler, når det giver 
mening. I dag kommer en stor del af fjernvarmen 
fra naturgas. I fremtiden vil fjernvarmen komme 
fra biomasse, solvarme og store varmepumper, der 
lagrer vindmøllernes overskudsstrøm. 

Klima- og energipolitik, Rudersdal Kommune 1919
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“Som kommunalt ejet interessentskab støtter vi kommunens 
miljøambitioner og deltager i den grønne omstilling. Når vi sparer TEma 
på energien, skal vi ikke producere så meget energi, og det bety-
der, at vi forurener mindre. På den måde er vi med til at yde vores 
bidrag til klimaindsatsen.” 

Jan Olsen, underdirektør i Norfors 
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Fjernvarmen skal være
grønnere og billigere 
norfors leverer fjernvarme til en stor del af borgerne i Rudersdal. Fjernvarmen skal være grønnere og 
billigere. Derfor sætter norfors forskellige forsøg i gang, der peger ind i en grønnere fremtid. Et af dem 
var et forsøg med at sænke vandtemperaturen i fjernvarmen. Det giver et mindre varmetab, når vandet 
løber i rørene på vej ud til borgerne. 

Jo lavere temperatur fjernvarmevandet har på turen fra 
fjernvarmeværket til forbrugerne, jo mindre er varme-
tabet fra rørene. I et toårigt forsøg har Norfors sænket 
vandtemperaturen til fre husstande i Birkerød fra over 
80 til 40-45 grader. 

– Udfordringen er, at når vi sænker temperaturen på 
fjernvarmevandet, går det ud over både temperaturen 
på vandet i radiatorerne og det varme vand i hanerne. 
lidt lavere temperatur i radiatorerne bemærker folk 
sjældent. Til gengæld opdager de lynhurtigt, hvis 
vandet i bruseren pludselig kun er lunkent, forklarer 
underdirektør i Norfors Jan Olsen. 

Idéen med det nye forsøg er at sænke fjernvarmevandets 
temperatur, men i første omgang kun lede vandet ind i 
husets radiatorer. Vandet til brusere og vandhaner får 
derimod en tur gennem en varmepumpe, der bringer 
temperaturen op på de sædvanlige 55 grader. 

– Varmepumpen fungerer som et omvendt køleskab. I 
stedet for at køle vandet ned tilfører pumpen varme til 
vandet, og det betyder, at forbrugerne har varmt vand 
i hanerne, som de plejer. På den måde kan vi køre med 
en lav temperatur i fjernvarmerørene, uden at det går 
ud over komforten hos forbrugerne. 

Ingen risiko for legionella 
Systemet med varmepumpen løser også et andet pro-
blem, der kan opstå, når man sænker temperaturen på 

fjernvarmevandet, nemlig risikoen for legionellabakterier 
i vandet. Bakterien kan være farlig for mennesker, men 
den kan ikke leve i vand, der er over 55 grader varmt. 

Med turen gennem varmepumpen er der derfor ikke 
fare for, at drikkevandet eller badevandet kommer til 
at indeholde de berygtede bakterier. Og i det lukkede 
varmesystem i radiatorerne er der ingen risiko ved at 
sænke temperaturen til 40 grader. 

lovende forsøg 
Forsøget i Birkerød ser lovende ud. De fre huse er alle 
ældre villaer, der ikke lever op til dagens isolerings-
standard. teknikerne i Norfors var derfor meget 
overraskede over, at de kunne sænke temperaturen på 
fjernvarmevandet helt ned til 40 grader, uden at beboerne 
oplevede, at de manglede varme. 

Norfors udbreder nu forsøget til en hel etageejendom, 
hvor man vil varme brugsvandet til alle lejlighederne op 
med en enkelt stor varmepumpe. 

– som kommunalt ejet interessentskab støtter vi 
kommunens miljøambitioner og deltager i den grønne 
omstilling. når vi sparer på energien, skal vi ikke pro-
ducere så meget energi, og det betyder, at vi forurener 
mindre. På den måde er vi med til at yde vores bidrag 
til klimaindsatsen, pointerer underdirektør i Norfors Jan 
Olsen. 

Vassingerød Energipark 

Norfors arbejder løbende med grønne energipro 
jekter. Ét af dem er Vassingerød Energipark, som 
Norfors og Farum Fjernvarme samarbejder om at 
etablere. 

Idéen er at undersøge udbyttet af at kombinere 
mange forskellige klimavenlige teknologier – f.eks. 
varmepumper, geotermi, biomasse og solvarme. 
Området er i dag blot en bar mark, men med tiden 
skal det blive et forsøgsområde og udstillingsvindue 
for miljørigtig energiproduktion. 

norfors 

Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab, 
der er ejet af kommunerne Allerød, Fredensborg, 
Helsingør, Hørsholm og Rudersdal. 
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Hvem gør hvad? 
Grøn energiforsyning – indsatser 

Emne Borgere og virksomheder Kommune 

Grønne individuelle løsninger 
Varmepumper,  jordvarme 
og solvarme er et alternativ til 
oliefyr og naturgas 

Grønnere fjernvarme 
Affaldssortering hos husholdninger 

Skift til vedvarende energikilder 

Udskiftning af oliefyr til grønne løsninger, f.eks. varmepumper, 
solvarme eller jordvarme, i områder uden fjernvarmemulighed 
kan være et godt grønt alternativ. Det reducerer både CO2-ud-
ledningen og giver ofte besparelser på varmeregningen. 

I naturgasområder kan en god idé, som overgangsordning og 
for at reducere forbruget af naturgas, være at lave en ”hybrid” 
løsning, hvor naturgas suppleres af f.eks. en varmepumpe. 

Bemærk! 
Husk at søge om tilladelse til jordvarmeanlæg hos kommunen 
inden etablering. 

mere genanvendelse af affald hos husholdninger. I de kom-
mende år skal borgerne i gang med at sortere affald, der kan 
genanvendes, fra. Dermed brændes færre værdifulde ressourcer, 
og fjernvarmen bliver mere grøn. 

Kommunen vil forbedre 
muligheden for grøn 
energi i naturgasom-
råder. Det betyder bl.a., 
at praksis for dispensa-
tion fra tilslutningspligt til 
naturgas for ny bebyg-
gelse vil blive revurderet 
inden for de næste år. 

Kommunen vil udarbejde 
en ny praksis for bl.a. at 
sikre en lettere udskift-
ning til varmepumper. 
Vi vil også sikre os, at 
varmepumpen har en god 
energiudnyttelse, og at 
den ikke larmer, så den 
generer naboerne. 

Kommunen 
behandler 
ansøgningen om 
jordvarme og 
sikrer, at kravene 
til at opnå 
godkendelse 
overholdes. 

Når genanvendelige ressourcer som plast sorteres fra, vil energien 
fra forbrændingen af restaffaldet blive grønnere. Kommunen vil i de 
kommende år opstille nye affaldsbeholdere, så borgerne kan indsamle 
papir, metal, plast og glas til genanvendelse. 

Kommunen har sat forsøgsordninger i gang i 2016 for at fastlægge den 
endelige type beholdere, og hvilke genanvendelige materialer der skal 
indsamles. 

som ejer af norfors arbejder kommunen på at understøtte, at der 
kommer grønnere og billigere fjernvarme, ved at der omstilles til klima-
venlige teknologier og energikilder i fjernvarmen, f.eks. varmepumper, 
lavtemperaturfjernvarme, geotermi, biomasse og solvarme. 

mere fjernvarme Hvis man som borger bor i et fjernvarmeområde, gør et skift af 
oliefyr til fjernvarme en stor forskel, da det giver meget på CO2 

kontoen. 

Bemærk! 
Fra 1. januar 2016 er det ikke længere tilladt at installere 
nye oliefyr, hvis du bor i et område udlagt til fjernvarme eller 
naturgas. 

Kommunen vil gerne hjælpe borgerne med at afklare, hvilke muligheder 
de har. Det kan f.eks. bestå i at afholde et eller fere arrangementer 
med oliefyrstema i samarbejde med nabokommuner eller Rudersdal 
Energicenter. 

som ejer af norfors arbejder kommunen på at understøtte, at der, hvor 
der er mulighed for en fælles varmeforsyning, skal der udvides med 
fjernvarme. 
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Forsyningsselskaber symBolFoRKlaRInG 

norfors undersøger i et nyt projekt muligheden for udvikling af forretningsmodeller for salg af varme fra 
varmepumper. Det er en ny type forretningsområde, hvor man som kunde kun betaler for den varme, 
man bruger, samt ét abonnement. Udvikling af forretningsområder som dette vil kunne understøtte omstilling 
til grønne individuelle løsninger. 

Norfors sælger de indsamlede genan- Norfors og Rudersdal Kommune er gået Holte Fjernvarme har 
vendelige materialer, der indsamles med i et innovativt udbud sammen med konkrete drøftelser om 
fra husstandene og på genbrugsplad- en række kommuner, Region Hovedstaden, sammenkobling med 
serne. I planperioden vurderer Nor- affaldsselskaber og CLEAN, der har til formål Vestforbrænding, som har 
fors, at genanvendelige materialer at undersøge markedet for et plasthånd- en grønnere og billigere 
fortsat bør kildesorteres, da det teringsanlæg på Sjælland. energiforsyning, der vil 
med dagens teknologi og materiale- kunne fortrænge naturgas. 
priser giver de bedste løsninger. Forsyningsselskaberne har stort fokus på 

skift til vedvarende energikilder, da det gør Norfors undersøger 
Materialer, der ikke er genanvende- fjernvarmen mere konkurrencedygtig i forhold løbende mulighederne for 
lige, udnyttes til energiproduktion til individuel naturgas og olie. F.eks. i Vassin- sammenkoblinger med 
i form af elektricitet og fjernvarme, gerød Energipark, hvor Norfors vil afprøve, andre fjernvarmesystemer 
der afsættes til forbrugerne gennem hvordan forskellige vedvarende energiteknolo- for at gøre fjernvarmen 
Norfors Fjernvarme. gier fungerer i samspil i fjernvarmesystemet. grønnere. 

Forsyningsselskaberne vil fortsat lave udbygninger med fjernvarme, når det er økonomisk 
fornuftigt. På kort sigt vil det være i eksisterende fjernvarmeområder eller i områder i umiddelbar 
nærhed. Større udvidelser kommer først på længere sigt. 

CO2-reduktion 

Grøn vækst 

Forsyningssikkerhed 

Klimatilpasning 
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 Vision for hovedstadsregionen: 

” Elcykler i DanmarkTransportsektoren skal
være fossilfri i 2050. Salget af elcykler stiger støt år for år. ” 

Energi På Tværs, juni 2015 
Andelen af solgte cykler i Danmark, der var elcykler, er steget 
fra 0,5 % i 2007 til ca. 8 % i 2015. 

Kilde: Danske Cykelhandlere 
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04GRøN 
tRANSPORt 

En høj grad af mobilitet er altafgørende i et moderne samfund og en forudsætning for at kunne bo og leve i alle kanter 
af Rudersdal Kommune. Både for borgere, som skal pendle til og fra arbejde, og for virksomheder, som er afhængige af 
en effektiv infrastruktur og kollektiv trafk i forhold til deres medarbejdere, og for varetransport. men transport, særligt 
privatbilisme, står på samme tid for en stor del af kommunens samlede Co2-udledning. 

Cykel som alternativ til bilen 
Muligheder for øget cyklisme kræver bedre 
forhold for de bløde trafkanter. Rudersdal 
Kommune har de sidste år haft øget fokus på 
dette og vil også have det fremadrettet. 

Cyklen er et alternativ til bilen, hvis det føles 
trygt at begive sig ud i trafkken og er sikkert 
og let at skifte til anden transportform. Kom 
munen ønsker at sætte fokus på cykling og 
andre trafkformer som alternativ til brug af bil 
og har lavet en handleplan for øget cyklisme, 
”Cykling i Rudersdal 2015-2017”. Formålet er 
at forbedre trafksikkerheden, fremkomme 
ligheden og trygheden for cyklister og andre 
bløde trafkanter. 

supercykelsti og ”Park and Ride” 
Sammen med København, Gentofte, Lyngby-
Taarbæk og Allerød bygger Rudersdal Kom 
mune en ny 30 km lang supercykelsti, der skal 
gøre det både mere sikkert og komfortabelt 

at cykle til og fra arbejde i disse kommuner. 
Supercykelstien gør, at man f.eks. med en 
elcykel er inden for cykelafstand af København. 
Rudersdals del af ruten er færdigbygget. 

Der er gode togforbindelser og vejnet i Ruders 
dal Kommune, der giver mulighed for at skifte til 
cykel, men det er svært at ændre transportvaner. 
Kommunen arbejder for, at det skal være lettere 
at skifte mellem transportformer. Kommunen 
har bl.a. investeret i forbedrede parkerings 
muligheder for biler og cykler, såkaldt ”Park 
and Ride”, ved de kollektive trafkknudepunkter i 
Holte og Birkerød. 

Børn i bevægelse 
Kommunen arbejder for, at børn i højere grad 
kan transportere sig selv, f.eks. i forhold til 
gang, løbehjul, cykling o.l. Skolerne arbejder via 
deres skolepolitikker på at fremme, at børnene 
cykler, og at de udvikler gode, trygge og sikre 
trafkvaner. 

Elbiler 
Elbilerne er glædeligvis også blevet mere 
synlige i Rudersdal Kommune. Skiftet til biler, 
der kører på el, som i stigende grad bliver 
fossilfri, kan give en stor samfundsøkonomisk 
gevinst. Udviklingen er styret af afgiftsstruk 
turen, men vi glæder os over den udvikling, der 
tydeligvis fnder sted. Kommunen vil undersøge 
mulighederne for at få fere ladestandere sat op 
i de fem bycentre. 

Grønnere busser 
De små minibusser er et synligt tegn på, at 
busserne er blevet grønnere. De kører næsten 
dobbelt så langt på literen og kører ikke 
halvtomme rundt, som det ofte var tilfældet 
med de store busser. Kommunen vil fortsat 
skubbe på, når det gælder udviklingen af en 
ressourceeffektiv offentlig transport. 

Klima- og energipolitik, Rudersdal Kommune 2525
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TEma 
“Miljøet er vigtigst, men vores 
løsninger skal selvfølgelig også være 
økonomisk bæredygtige. Begge dele 
er lykkedes perfekt med bussernes 
gode brændstoføkonomi og lave 
CO2-udledning.” 

Mohamed Ouazzani, vejchef i Rudersdal Kommune 
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miljøet kører på første klasse
i nye minibusser 
otte nye minibusser fragter nu passagerer på fre busruter 
i Rudersdal Kommune. De gamle busser er kørt ud på et 
sidespor, og det er en gevinst for både miljøet og økonomien. 

Vejchef i Rudersdal Kommune Mohamed Ouazzani 
lyder begejstret, når han fortæller om de nye mini-
busser, der fra december 2014 har kørt på fre busruter 
i kommunen. 

– minibusserne er en stor gevinst for miljøet, fordi de 
kører næsten dobbelt så langt på literen. Helt konkret 
betyder det, at vi reducerer Co2-udledningen med 470 
ton om året, oplyser vejchefen. 

Minibusserne er forhandlet hjem med det lokale 
busselskab De Blaa Omnibusser, der står for kørslen 
på ruterne. I Rudersdal Kommune vægtes miljøven-
ligheden højt, og da de store busser sjældent var fyldt, 
var idéen med minibusserne oplagt. De små busser har 
plads til 30 passagerer, og det dækker behovet i langt 
de feste tilfælde. 

– Til daglig rækker de 30 pladser fnt, men når skoler 
og børnehaver skal på tur i myldretiden, er det ikke 
nok. aftalen er derfor, at der på nogle bestemte af-
gange køres med de store busser. 

Bedre fremkommelighed 
Ud over miljøvenligheden har minibusserne en række 
andre fordele, fortæller Mohamed Ouazzani. 

– miljøet er vigtigst, men vores løsninger skal selvføl-
gelig også være økonomisk bæredygtige. Begge dele 

er lykkedes perfekt med bussernes gode brænd-
stoføkonomi og lave Co2-udledning. Hertil kommer, 
at fremkommeligheden er forbedret. De nye busser 
er kun otte meter lange og derfor meget lettere for 
chaufførerne at komme rundt med i byerne. 

mindre støj og forurening 
Generelt har borgerne i Rudersdal Kommune taget 
godt imod de nye busser. Både passagerer og beboere 
langs ruterne roser, at minibusserne støjer og forure-
ner mindre end de gamle busser. til gengæld har nogle 
borgere med handicap vendt tommelfngeren nedad for 
det nye initiativ. 

– nogle borgere med handicap er selvfølgelig util-
fredse med, at de nogle gange ikke kan have deres 
rollator eller kørestol med i de små busser. Det kan vi 
selvfølgelig godt forstå, og vi har derfor sørget for, at 
der stadig er mulighed for at bestille en fekstur med 
taxa som handicapkørsel, påpeger Mohamed Ouazzani. 

Energieffektive busser 
i Rudersdal 

Rudersdal Kommune fk i december 2014 indsat 
otte minibusser på fre busruter. 

Minibusserne er meget mindre end de gamle 
busser, er mere energieffektive og fylder mindre i 
bybilledet. 

Co2-reduktion pr. år:  ca. 470 ton. 
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Hvem gør hvad? 
Grøn transport – indsatser 

Emne Borgere og virksomheder Kommune 

Brug cyklen både 
til arbejde og i fritiden 

Børn i bevægelse 

skift til elbiler 

Ressourceeffektiv 
offentlig transport 

Brug cyklen til både arbejde og i fritiden. Når cykel 
og tog erstatter bilen til og fra arbejde eller til fritids-
aktiviteter, er der en stor CO -effekt. 2

Cykelvenlig arbejdsplads. Hvert år laver Cyklistforbun-
det kampagnen ”Vi cykler til arbejde”. Flere virksom-
heder deltager årligt i kampagnen, hvor medarbejderne 
opfordres til at cykle til arbejde i maj måned. 

Som virksomhed kan man overveje, om noget af 
virksomhedens transport kan ske på cykel, eller 
om virksomheden kan gøre det lettere for medarbej-
derne at holde fast i de gode cykelvaner. 

Udskiftning af benzin- og dieselbiler til elbiler 
giver meget på CO -kontoen. Den teknologiske 2

udvikling af elbiler gør, at nye modeller løbende får 
længere og længere rækkevidde og derved bliver 
mere attraktive som et alternativ. 

Cyklen er et sundt og til de voksne er der fokus på supercykelparkering. 
CO -neutralt alternativ Der er allerede lavet supercykelparkering ved Birkerød 2

til bilen. Det skal være Station og ved motorvejstilkørslen ved Mariehøj Kul-
komfortabelt at cykle i turcenter. Her er kommet fere overdækkede cykelstati-
Rudersdal Kommune, og ver, cyklisterne kan pumpe cyklen, og der er en særlig 
kommunen vil lave fere plads til at pudse og vaske cyklen. Kommunen håber 
stier for at forbedre frem- med supercykelparkeringerne at give fere lyst til at 
kommeligheden på cykel. skifte bilen ud med cykel og tog. 

men det skal også være trygt. Derfor har Rudersdal Kommune et mål om at ned-
bringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafkken til nul. En ny trafkhandlings-
plan sætter rammen om arbejdet. I 2016 blev kommunen – som den første offentlige 
institution – certifceret i trafksikkerhedsledelse. 

Kommunen vil arbejde for, at børn i højere grad kan transportere sig selv, f.eks. i 
forhold til gang, løbehjul, cykling o.l. Skolerne arbejder via deres skolepolitikker på at 
fremme, at børnene cykler, og at de udvikler gode, trygge og sikre trafkvaner. 

Det skal være nemt og komfortabelt at køre elbil. Kommunen er derfor løbende i 
dialog med udbydere af elbilsladestandere om at få fere standere ved p-pladserne 
i de fem største bycentre. 

Når kommunen laver udbud i forhold til egen bilpark, vil der være fokus på elbiler som 
alternativ. Det skal selvfølgelig være økonomisk rentabelt, men den hurtige udvikling 
og løbende billiggørelse gør, at muligheder for elbiler skal vurderes ved hvert udbud. 

Kommunen har selv et ansvar som køber af offentlig transport og vil understøtte 
movias målsætning om fossilfri drift i 2030. Derfor er kommunen interesseret i at 
blive testkommune af nye teknologier, f.eks. busser, der kører på biogas, naturgas 
eller el, da det kan være med til at drive udviklingen. 

For at gøre den offentlige transport så tilgængelig som muligt samarbejder kom-
munen med Movia på løbende at optimere busplanlægningen i kommunen inden 
for de økonomiske rammer. 

Tilgængelig 
offentlig transport 
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movia og Hmn symBolFoRKlaRInG 

CO2-reduktion 

Grøn vækst 

Forsyningssikkerhed 

Klimatilpasning 

Movia har i perioden 2008-2015 reduceret deres CO2-udledning I den forbindelse kunne det være 
med 29 procent. movia ligger i deres trafkstrategi 2016 op til en interessant at samarbejde med 
ambitiøs målsætning om fossilfri drift i 2030. Der vil særligt være naturgasselskabet Hmn om brug af 
fokus på el- og gasbusser for at opnå målsætningen. gas i busdriften. 

movia samarbejder med kommunen om at gøre den offentlige transport så tilgængelig som muligt for 
kommunens borgere. 
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1. Birkerød 4. Scion DtU 7. Høsterkøb 10. Gl. Holte 
2. Birkerød Erhvervsby 5. Holte 8. Skodsborg 11. trørød 
3. Nærum 6. Bistrup 9. Vedbæk 

11 

3 

9 

Risikoområder 

Risikoområder udtryk 
ker et sammenfald 
af sandsynlighed for 
oversvømmelse og 
omfanget af skaderne 
ved en oversvømmelse. 
På den baggrund har 
Rudersdal Kommune 
udpeget en række 
områder, som er 
risikoområder. Om 
råderne ligger typisk i 
byområder. 

8 

Tegnforklaring 
Risiko (sandsynlighed* værdi) kr. pr. år 
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2.000 til 20.000 
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05KLIMA-
tILPASNING 

Klimaet ændrer sig. Danmark bliver vådere. sommerens skybrud er allerede et kendt fænomen, men 
også om vinteren vil vi få mere nedbør, som ofte vil have svært ved at komme væk, derfor oplever vi oftere 
og oftere, at der står vand på græsplaner og andre steder, der i forvejen er lidt fugtige. 

mere regn sommer og vinter 
I Danmark falder der i dag i gennemsnit ca. 
710 mm nedbør på et år, som fordeler sig på 
ca. 120 dage. Ved det store skybrud i Køben 
havn den 2. juli 2011 faldt der 135 mm regn på 
tre timer. Så kraftigt et skybrud har vi endnu 
ikke oplevet i Rudersdal Kommune. Men det er 
ikke kun skybrud, som kan give udfordringer. 
De sidste vintre har været meget vådere end 
tidligere vintre. Således var vinteren 2015-2016 
den næstvådeste, DMI hidtil har målt. 

Vi taler om skybrud, når der på relativt kort tid 
falder store mængder regn. Om vinteren får vi 
ikke skybrud, problemet om vinteren er koblet 
regn. Man snakker om koblet regn, når det 
regner i længere perioder, nogle gange kraftigt 
– andre gange mindre kraftigt. Udfordringen er, 
at regnskyllene er så tæt på hinanden, at vandet 
ikke når at sive væk, før næste regnskyl sætter 
ind. Derfor vil man opleve vand på græsplæner 
og et stort pres på kloakker og vandløb. 

Rørlagte vandløb skal vedligeholdes 
Rudersdal Kommune har et smukt og meget 
kuperet landskab, som blev skabt, da isen i den 
seneste istid smeltede. Vandet samlede sig i 
lavningerne, og dermed blev der dannet mange 
søer uden naturligt aføb. Det var tidligere ikke 
noget problem, men i takt med at villaer blev 
bygget tæt på søerne, blev der behov for, at 
vandstanden i søerne ikke steg for meget, når 
det regnede. Man etablerede derfor vandløb 
for at lede vandet bort. Disse og mange andre 
mindre vandløb blev i forbindelse med udstyk 
ning og byggeri lagt i rør under jorden. Ingen 
har i dag et fuldstændigt overblik over, hvor de 
mange rørlagte vandløb ligger. 

Den megen regn udfordrer de mange rørlagte 
vandløb, derfor er det vigtigt som grundejer 
at vedligeholde sine rørlagte vandløb. Mange 
steder er de ved at være slidte, og ofte vil de 
ikke være store nok til at lede vandet fra et 
skybrud eller koblet regn væk. 

Fælles ansvar 
Med de stadig vådere vintre og den forøgede 
risiko for skybrud om sommeren kan vi ikke 
forvente, at hverken borgere, kommune eller 
forsyning altid vil kunne lede vandet væk hurtigt 
nok. 

Kloakkerne renoveres løbende og klimatil 
passes i den forbindelse. Men selv en klimasikret 
kloak vil ikke kunne klare de store mængder 
vand fra et skybrud. Derfor er det en god idé 
at gøre, hvad der er muligt for at mindske den 
mængde regnvand, som havner i kloakkerne. 
Forsyningen arbejder på at frakoble regnvand fra 
fælleskloakken, så regnvandsbelastningen bliver 
mindre på fælleskloakken. 

Som grundejer bidrager du ved at koble regn 
vandet fra kloakken og selv nedsive det på egen 
grund. Men lige meget, hvad vi gør, kræver det 
nye klima rettidig omhu. Derfor har vi alle sam 
men et ansvar for at beskytte vores værdier. 

Klima- og energipolitik, Rudersdal Kommune 3131
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TEma “Helt fra start blev der dannet en lille 
beboergruppe, som holdt møder med 
kommunen og kom med gode idéer. 
Vi havde desværre ikke mulighed for 
at deltage, men modtog tegninger og 
tidsplaner, så vi kunne følge med i 
arbejdet.” 

Jette Efsen, husejer på Viekær i trørød 
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Klimaindsatsen 
blomstrer på villavejen 
Fortovet er væk, og store regnvandsbede med buske og grønne planter 
har overtaget pladsen foran husene på Viekær i Trørød. Husejer Jette 
Efsen glæder sig over, at de nye bede pynter på villavejen. 

– Vi var de første på vejen, der fk et regnvandsbed 
foran grunden. Kommunen tilbød, at vi selv kunne 
bestemme, hvilke planter vi ville have i bedet, og vi 
valgte roser og forskellige høje og lave buske. Vi ville 
have noget, der blomstrer, og som er pænt at se på, 
forklarer Jette Efsen, Viekær 27, og tilføjer: 

– Vi skal selv passe bedet, men det kræver kun en 
mindre indsats. I sommerperioden fjerner vi det værste 
ukrudt en gang om ugen, og det er så det. I starten 
vandede vi til gengæld en del, så de nye planter kunne 
få en god start. 

Regnvandsbedene er en del af klimaindsatsen i Rudersdal 
Kommune. tidligere løb regnvandet fra fortovet direkte 
ned i kloaksystemet og videre til renseanlægget. Det 
betød, at det rene regnvand belastede renseanlægget un-
der kraftigt uvejr med risiko for, at anlægget ikke kunne 
følge med. I dag siver regnvandet stille og roligt ned i 
jorden i de nye bede. 

Godt samarbejde
 Jette Efsen er tilfreds med forløbet og samarbejdet 
med kommunen. 

– Helt fra start blev der dannet en lille beboergruppe, 
som holdt møder med kommunen og kom med gode 
idéer. Vi havde desværre ikke mulighed for at deltage, 
men modtog tegninger og tidsplaner, så vi kunne følge 

med i arbejdet. Under forløbet har vi mailet lidt frem 
og tilbage med projektlederen i kommunen, og det har 
fungeret fnt. 

slipper for at skovle sne 
Jette Efsen betoner, at hun er rigtig glad for det nye 
regnvandsbed.

 – Jeg ser sådan på det, at bedene giver lidt ekstra 
arbejde, men at de til gengæld har forhøjet helheds-
indtrykket af kvarteret. Det er blevet pænt, og fordi 
fortovet er væk, slipper vi jo for at skovle sne om 
vinteren, pointerer hun. 

Klimatilpasning i Trørød 

Områdets fælleskloakker havde nået makismal 
belastning. Derfor blev der ca. 20 gange om året 
ledt spildevand ud i Maglemoserenden. 

løsning 
I et samarbejde mellem områdets beboere, 
forsyningen og kommunen blev det besluttet at 
koble vandet fra vejene af kloakken og nedsive 
det i 19 regnbede. I fre såkaldte ”Irish Crossings” 
fanges vandet på overfaden og føres på tværs af 
vejen til regnbedene. 

Løsningen er billigere og bedre for miljøet end den 
traditionelle løsning med at bygge et betonbassin. 
Det har givet nyt liv til vejene og sikrer, at der kun 
ved meget store regnskyl ledes spildevand ud i 
Maglemoserenden. 
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Hvem gør hvad? 
Klimatilpasning – indsatser 

Borgere og virksomheder Emne Kommune 

skybrud 

Vandløb 

Det bliver ekstra vigtigt i fremtiden, at borgere og grundejere sikrer 
sig mod skybrud. Grundejere bør sikre sig ved at gennemgå deres 
ejendom for at fnde ud af, om bygninger og aføb kan modstå de 
kommende udfordringer. 

De større mængder nedbør belaster det offentlige kloaksystem. Det 
har stor værdi både økonomisk, men også miljømæssigt, hvis borgere 
og virksomheder bidrager ved selv at håndtere deres regnvand på 
egen grund. 

Etablering af grønne tage kan reducere presset på kloaksystemet. 

Grundejere er forpligtet til at vedligeholde deres vandløb, så vandet 
frit kan ledes bort. Mange steder er vandløbene rørlagte og ligger under 
jorden. Af den årsag er de ofte blevet glemt og ikke løbende blevet ved-
ligeholdt. Grundejere bør sørge for at få undersøgt tilstanden af deres 
rørlagte vandløb og udbedre eventuelle skader. 

I 2013 blev en del af Rudersdals kyst oversvømmet ved stormfod. 
Det er den enkelte grundejers ansvar at sikre sig mod oversvøm-
melser fra stormfod. 

Kommunen udarbejder en beredskabsplan til den akutte situa-
tion. Planen prioriterer kommunens, beredskabets og Forsynin-
gens ressourcer i den akutte situation. 

I kommunens klimatilpasningsplan er der udpeget 11 sårbare 
områder, såkaldte risikoområder. I risikoområderne har kom-
munen udpeget en række indsatser. Det første, klimatilpasnings-
projektet på Holmebjerg, står færdigt, og i Birkerød Erhvervsby er 
der lavet en ny å. 

Kommunen sætter rammerne for Forsyningens arbejde med 
klimatilpasning. I kommunens spildevandsplan er det aftalt, at 
Forsyningen skal lave områdeplaner, der vurderer muligheden 
for at tilbageholde eller adskille regnvandet. 

For at beskytte kommunens søer og åer er det kommunens strate-
gi, at så meget regnvand som muligt nedsives. Men regnvand kan 
ikke sive ned alle steder i kommunen. Ved hjælp af en nedsivnings-
tilladelse hjælper kommunen borgerne med at undersøge, om det 
er en god idé at nedsive regnvandet på netop deres grund. 

slusen ved sjælsø er en del af et større klimatilpasningsprojekt 
mellem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. Der 
er sat sensorer på hele vejen ned gennem Usserød Å, således at 
slusen lukker, når vandmængderne længere nede ad åen bliver 
for store. 

Med afsæt i erfaringerne fra 2013 vil kommunen lave en 
gennemgang, hvor kystsikringsniveau og mulighederne for at 
reducere konsekvenserne af stormfod undersøges. 

stormfod 
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Forsyningen allerød Rudersdal symBolFoRKlaRInG 

Forsyningen har ansvar for at lede regnvand væk fra matrikelgrænsen. Kloak-
kerne er dimensioneret til en typisk hverdagsregn og kan ikke håndtere store 
regnmængder. 

Holte og Bistrup er to ud af i alt 11 områder, der er udpeget som risikoom-
råder i kommunens klimatilpasningsplan. Forsyningen vil i de kommende år i 
forbindelse med de nye områdeplaner vurdere, hvordan risikoområderne bedst 
klimatilpasses. 

Forsyningen vil klimatilpasse kloakkerne ved at lægge større rør i forbindelse 
med den løbende renovering af kloakkerne. Forsyningen vil arbejde på at fra-
koble regnvandet fra fælleskloakkerne ved at: tilbageholde regnvandet, hvor det 
falder, så det aldrig når kloakken, frakoble regnvand fra fælleskloakken, adskille 
regnvand fra veje og bygninger og husspildevand i hvert sit kloaksystem, forsinke 
regnvandet i bassiner eller afede regnvand til naturlige søer og vandløb. 

Forsyningen vil de kommende år motivere og inspirere borgerne til at hånd-
tere regnvand på egen grund. 

CO2-reduktion 

Grøn vækst 

Forsyningssikkerhed 

Klimatilpasning 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

Co2-reduktion 
Indsatsen bidrager særligt til at 
reducere udledningen af CO2 og andre 
drivhusgasser. Det kan være ved at 
skifte til vedvarende energikilder eller 
ved at bruge energien mere effektivt. 

RUDERSDAL 
KOMMUNE 

Øverødvej 2, 2840 Holte 
Tlf. 46 11 00 00 
Fax 46 11 00 11 
rudersdal@rudersdal.dk 
www.rudersdal.dk 

Teknik og miljø 
teknikogmiljoe@rudersdal.dk 

Grøn vækst Forsyningssikkerhed Klimatilpasning 

Indsatsen bidrager særligt til at skabe 
økonomisk vækst, der er miljømæssigt 
neutral eller endda til gavn for miljøet. 
Det kan være gennem udvikling af 
grønne forretningsmodeller eller 
gennem en grønnere produktion. 

Indsatsen bidrager særligt til at sikre 
forsyningssikkerheden. Forsyningssik-
kerheden er vigtig for, at vi på lang sigt 
fortsat har strøm i kontakten og varmt 
vand, når der kommer knaphed på 
olie og naturgas. Det er bl.a. at sikre, 
at Danmark bruger mindre energi og 
producerer mere vedvarende energi, 
så vi ikke bliver afhængige af ustabile 
energimarkeder. 

Indsatsen bidrager særligt til at 
reducere sårbarheden over for det 
ændrede klima – især de øgede regn-
mængder. Det kan være ved at sikre 
egne bygninger eller at håndtere sit 
eget regnvand. 

mailto:teknikogmiljoe@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk
mailto:rudersdal@rudersdal.dk
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