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Roskildes puls skal banke grønt 

Energibesparende foranstaltninger er rigtig godt for miljøet. Derfor er erhvervsFORUM 
Roskilde og Roskilde Forsyning i samarbejde med Roskilde Kommune gået sammen om 
projektet ”Grøn Puls”, der bl.a. skal gøre de privatejede ejendomme i kommunen mere 
energivenlige.   
 
Som en del af Grøn Puls vandt 25 boligejere fra Roskilde Kommune i maj måned et gratis 
energitjek, der især skulle give dem mod på at foretage energirenoveringer på deres ejendom. Nu 
er energitjekkene blevet gennemført af uddannede energivejledere - i et samarbejde mellem de to 
lokale håndværksvirksomheder Alteq og GW Byg samt Roskilde Forsyning – og generelt er der 
virkelig mange penge at spare, hvis man energirenoverer sin bolig.   
 
Mette kan spare over 12.000 kr. om året  
Mette Helver fra Ringstedgade i Roskilde er en af vinderne, og energitjekket af hendes villa gav 
stof til inspiration og eftertanke.  
 
”Da vi købte vores hus for omkring to år siden, vidste vi, at taget nok godt kunne trænge til en 
udskiftning. At et nyt tag ville spare os for mange energikroner, kunne energivejlederen kun 
bekræfte. Samtidig gav han os en grundig vejledning om, hvordan vi kan isolere et nyt tag og 
derved spare ekstra på energien. Energivejlederen var neutral og det øgede afgjort hans 
troværdighed. Derfor lyttede vi da også opmærksomt til de mange tips og ideer”, siger Mette 
Helver. 
 
”For eksempel ved vi nu, at vi opnår den allerstørste energibesparelse og kan spare over 1.000 kr. 
om måneden ved at få isoleret vores lofter og vægge. Jeg har i det hele taget kun godt at sige om 
energitjekket, og den vejledning vi har fået via Grøn Puls. Jeg vil nu givetvis snart gøre brug af den 
udførlige energirapport, som vi fik efter energitjekket”, slutter Mette Helver.  
 
Pilotprojektet viser potentiale  
Energitjekkene viste, at der er penge og miljø at spare i energirenoveringer. I øjeblikket vurderer 
de tre samarbejdspartnere i Grøn Puls resultaterne. Er tilbagemeldingerne tilsvarende positive er 
det planen at fortsætte projektet i en større skala. Som direktør Jens Müller fra erhvervsFORUM 
Roskilde udtrykker det:  
 
”De ressourcer vi lægger i Grøn Puls skal selvfølgelig lede til en reduktion af CO2, og til at folk og 
virksomheder får en lavere varmeregning. Vi er overbeviste om at Grøn Puls kommer til at bidrage 
til, at vi får et mere grønt Roskilde og at det samtidig vil medvirke til at øge beskæftigelsen blandt 
vores lokale håndværkere. Efter planen skal mere end 200 ejendomme i Roskilde Kommune 
tilbydes et energitjek. Endvidere sigter vi efter at vi fra 2014, kan fortsætte og udbygge projektet via 
finansiering fra bl.a. nationale fonde. ” 
 

Se mere om Grøn Puls på www.grønpuls.dk og Facebook. 

 
 

http://www.grønpuls.dk/

