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Østergaarden i Odense har gennemført en række succes-
rige projekter, som dels har sænket elforbruget med over 
20 %, dels sikret at 3/4 af det resterende elforbrug dækkes 
af solenergi. Formanden Bent Hansen tager gerne ud og 
holder oplæg om energibesparelser og solenergi og hvordan 
afdelingen fi k processen sat i gang.

De tre bygninger udgør 2. afdeling af Arbejdernes Boligforening 
i Odense. Elspareprojekterne startede med, at afdelingen i 2004-
2005 blev renoveret og fi k et udsugningsanlæg, som fordoblede 
dens elforbrug fra 26.000 til 53.000 kWh om året. Derfor var der 
god grund til at fi nde energibesparelser i en fart!

I første omgang blev elforbruget sænket til 40.000 kWh med enkle 
virkemidler. Således blev der sparet 5.000 kWh/år ved at indrette et 
afl åst tørrerum i en af bygningerne, hvor beboerne ellers kun brugte 
tørretumbler. Østergaarden har også udskiftet de fl este vaskemaski-
ner med energirigtige modeller samt indført sparepærer og be-
vægelsessensorer til al belysning i kældre, opgange og cykelskure.

Solceller på Østergaarden
Næste skridt var at indføre et solcelleanlæg. Først var administra-
tionen delt i dette spørgsmål. Modstanden forsvandt dog, i takt med 
at Bent Hansen arrangerede tre ekskursioner til Bogense Bolig-
forening, som i forvejen havde gode erfaringer med et solcelle-
anlæg. Samtidig viste det sig, at Østergaarden kunne fi nansiere et 
tilsvarende anlæg med et 15-årslån på 711.000 kr. i Arbejdernes 
Boligforening – huslejestigninger var unødvendige. Da projektet 
blev taget op på et beboermøde, endte det derfor med enstemmig 
opbakning.

Anlægget blev installeret i løbet af få dage i november 2011. Det 
er på 200 m2 i alt og kan levere 30.000 kWh om året. Tagene på 
Østergaardens bygninger egner sig godt til solenergi, da de både er 
sydvendte og har den rigtige hældningsgrad. Et facadepanel viser, 
hvor meget el og CO2 anlægget har sparet siden opstarten.
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