
87KLIMA100

Ved at samtænke det teknisk-energibesparende med en adfærdsændrende 

indsats er det lykkedes at nedsætte CO2-udslippet med 20 % over en femårig 

periode fra 2009 til 2013 i kommunens skolebygninger. Ud over en række 

energioptimerende renoveringer blev besparelsen opnået ved hjælp af en 

adfærdsændring hos brugerne. Adfærdsprojektet bestod dels i at opkvalificere 

de tekniske serviceledere, dels i at påvirke eleverne på skolerne. For at skabe 

den maksimale påvirkning af brugerne blev der samarbejdet på tværs af 

sektorer imellem ejendomsafdelingens energifolk og skoleområdet. 

Skolerne har fokuseret på at uddanne eleverne omkring, hvordan deres egne 

handlinger påvirker klimaet. Eleverne har selv udviklet idéer og koncepter for at 

skabe større forståelse for energirigtig adfærd. På den måde er eleverne blevet 

til ”energikonsulenter”, der derhjemme kan påvirke familiens energiadfærd ved 

at komme med gode råd og forslag. Kommunen har nu udvidet projektet til 

også at skulle omfatte børne-, ældre- og handicapområdet. Derudover har 

kommunen valgt at fortsætte projektet og sat et mål om at opnå en yderligere 

CO2-reduktion på 15 % inden 2021. Projektet startede som et ESCO-projekt. Det 

er en finansieringsmodel, hvor energirenoveringen betales af den fremtidige 

energibesparelse, der i forvejen garanteres af leverandøren.   

 Rudersdal Kommune har nået sin målsætning for 
CO2-reduktion ved at fokusere på både adfærdsændring 
og energioptimering. 
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FORBRUG 
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Indsatsen effektivise-

rer brugen af 

ressourcer og gør 

byen mere 

bæredygtig her og nu 

igennem tekniske opgraderinger og 

på lang sigt igennem uddannelse og 

adfærdspåvirkning af skoleelever. 

Kommunens fokus på 

uddannelse og påvirk-

ning af adfærden 

allerede hos 

skoleelever kan indfri 

et potentiale, der ligger ud over de 

tekniske ændringer.  

Projektet er realiseret i 

samarbejde mellem 

entreprenørvirksom-

heden NCC og 

kommunen. De gode 

resultater beror på borger- og  

brugerinddragelsen. 

“ET ESCO-PROJEKT BLEV STAR-
TEN PÅ EN HELT NY MÅDE AT 
TÆNKE ENERGI PÅ I RUDERSDAL 
KOMMUNE – BÅDE FOR POLI-
TIKERE OG FOR ANSATTE PÅ 
TVÆRS AF FORVALTNINGERNE.”

Jens Ive, 

Borgmester, Rudersdal Kommune

Ved at kombinere et teknisk 
energibesparende projekt og et 
adfærdsprojekt, har Rudersdal 
Kommune formået at opnå en 
større reduktion af den årlige 
CO2-udledning.

Energioptimering og 
adfærdsændring går 
hånd i hånd 
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