
Rud & Vester er beliggende i  
Algade 22 i Roskilde og byder med 
sine 180 m2 på tøj til drenge og 
mænd i alle aldre. 

I 2014 deltog butikken i et RUC- 
projekt om potentielle energibe-
sparelser ved LED-lys i Roskildes 
butiksbelysning. Her erfarede de, 
at der var penge at spare ved at 
skifte deres metalhalogenpærer 
til LED-pærer.

Med LED-pærer kan vi 
gøre noget godt for miljøet 

samtidig med, at vi sparer penge. 
Vores gamle metalhalogenpærer 
var dyre at udskifte, og vi sparer 
nu ca. 5.000 kr. om året med de 
nye pærer,”  fortæller medejer
Torben Vester.

Resultatet med udskiftning af 
pærer blev startskuddet til at få 
undersøgt potentialet for andre 
energibesparelser i forretningen. 
Rud & Vester valgte derfor at få 
et Grøn Puls energitjek.   

Flere besparelser at hente
Udover de forbedringer, som Rud 
& Vester allerede har foretaget, 
viser energitjekket, at der er flere 
energibesparelser at komme efter. 

Der er stadig flere lyskilder, 
som butikken med fordel 

kan skifte til LED-lys og hvor  
investeringen hurtigt er tjent hjem. 
Herudover vil det være en fordel at 
få isoleret  varmerørene. Ved at 

få isoleret rørene vil butikken 
kunne opnå en varmebesparelse 
på ca. 15% om året. Det vil også 
give en langt bedre varmeregu-
lering af radiatorerne,” fortæller 
energivejleder Ryan Dag Johansen 
fra Kemp & Lauritzen i Roskilde, 
som har foretaget energitjekket 
af Rud & Vester. 

Bedre indeklima og økonomi
Energivejlederen peger også på 
besparelser ved at isolere  tag og 
ovenlysvinduer.

Om sommeren er butikken 
meget varm, og derfor kø-

rer klimaanlægget ofte. Ved at 
isolere tag og ovenlysvinduer vil 
butikken kunne spare på elregnin-
gen samtidig med, at indeklimaet 
vil blive bedre,” forklarer Ryan Dag 
Johansen.

Da Rud & Vester lejer butiksloka-
lerne, er denne investering imid-
lertid op til udlejer at beslutte.

Med energitjekket har vi 
fundet ud af, hvad vi kan 

gå videre med af forbedringer  
– og det er helt sikkert noget, 
vi har tænkt os at handle på. 
Som det første har vi fået skiftet  
belysningen i prøverummene,” 
afslutter Torben Vester. 

Roskilde Kommune, Fors A/S, Boligselskabet Sjælland og erhvervsFORUM Roskilde står bag projekt Grøn Puls. 

Herretøjsbutikken Rud & Vester gør noget godt for både miljøet og pengepungen. 
Butikken har tidligere udskiftet metalhalogenpærer til mere energirigtige LED-pærer. 
De første erfaringer har givet Rud & Vester blod på tanden, og nu har forretningen 
også fået et Grøn Puls energitjek.

RUD & VESTER TAGER 
SKRIDTET VIDERE

Tilbud om gratis energitjek
Driver du virksomhed i Roskilde Kommune og er 
du interesseret i at få undersøgt mulighederne for 
at spare energi og dermed penge? Så registrer din 
virksomhed på www.grønpuls.dk og vær blandt 
de første 50 virksomheder, der får et GRATIS 
Grøn Puls energitjek. 

Grøn Puls har som formål at understøtte Roskilde 
Kommunes visioner og strategier på energiområdet. 
Det sker blandt andet ved at tilbyde lokale virk-
somheder et Grøn Puls energitjek, der skal fremme 
konkrete energibesparelser hos virksomhederne. 

Medejer af Rud & Vester, Torben Vester (tv), 
og energivejleder Ryan Dag Johansen,
Kemp & Lauritzen i Roskilde (th).

http://www.gronpuls.dk/

