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Formål & Metode
I takt med ny lovgivning om fjernaflæsning af forbrugsmålinger, har CPH Village sat 
forbrugsmålere op i samtlige beboeres lejligheder. CPH Village har set potentialet i at bruge de 
nye forbrugsmålere til at inddrage deres beboere om bæredygtige forbrugsvaner af el, varme 
og vand. Dette skal hjælpe til at sætte beboernes forbrug ned og fremme en endnu grønnere 
livsstil hos beboerne. 

Beboerinddragelsen består af kvalitative interviews med CPH Villages beboere. Interviews er 
udført og dokumenteret af Naboskab.



Resultater

Beboer profilen
● Alle har boet kort tid i CPH-village (ca. 4-6 måneder)
● Alle er mellem 22-29 år
● Klima og miljøbevidsthed: Alle de interviewede beboere nævner at miljø og

klima er vigtigt. De vurderer, at beboere i CPH-village generelt er 
klimabevidste. De nævner miljø og klima som en grund til, at de vil nedsætte
deres forbrug af el, vand og varme. Der er derfor en vilje til at agere mere 
bæredygtigt blandt beboerne. I praksis og i hverdagen skal det dog være så
nemt som muligt at nedsætte forbruget. 

● Vandforbrug: Beboerne er interesserede i at vide om deres forbrug og
forstå, hvornår det løber løbsk, så de konkret kan vide, hvornår de forbruger
for meget. 

● El- og Varmeforbrug: Det er begrænset hvad beboerne gør for at spare på
el- og varme, og de mangler generelt inspiration til bedre vaner. 

Overordnet viser inddragelsen, hvor klimabevidste beboerne er, og hvilke 
behov og tiltag de efterspørger for at aktiv handle på deres forbrug. 

“Jeg føler, jeg generelt
tænker meget over mit
forbrug, men det er svært at 
vide, om jeg lever op til
mine forventninger, når jeg
ikke får løbende information 
om mit forbrug. Det kan
være, at jeg sidder her og
føler, at jeg har ret godt styr
på det, men kommer på
andre tanker, hvis jeg bliver
oplyst om, hvad mit forbrug
er.” 
(Beboer i CPH Village)



Idéer til mulige tiltag

Bliv klogere på dit forbrug - Informationsmateriale

Der udarbejdes en informationsflyer, som skal hjælpe beboerne med at blive klogere på 
deres forbrugsdata. Dette vil være overskuelige grafer og statistikker over beboernes 
individuelle forbrug, inspiration til hvordan de kan sætte sit forbrug ned, og indblik i 
hvilken klimamæssig effekt det kan have at reducere forbruget.  

“Fx ville det gøre en forskel, hvis jeg vidste at dette kunne give 
vand til et u-land og sådan noget med patos.” (Beboer i CPH Village)

“Jeg tror mange beboere ikke tænker over, hvor stor en 
betydning det har, når vi sparer på vandet. De har brug for øjenåbner.” 
(Beboer i CPH Village)

Undersøgelsen har derudover budt på en idégenering sammen med beboere på hvilke tiltag og 
informationer, der kan hjælpe dem til at til blive mere bevidste om deres forbrug. Næste skridt bliver at føre 
ideerne ind i en kommunikationsindsats målrettet beboerne. 



Konklusion
Interviews peger på beboernes barrierer og motivation til at blive mere klimabevidste og minimere 
deres el- og vandforbrug. Kun én beboer ud de fem har været inde og aflæse sit elforbrug, hvilket tyder 
på, at der er behov for at skabe mere opmærksomhed omkring det.

Barriere: 
Der mangler inspiration/metoder til, hvordan beboerne kan 
minimere sit vandforbrug: 

“Hvis man havde fået en overskuelig brochure, tror jeg 
mange vil indse, at det er ret let. Lidt ligesom med 
affaldssortering.” (Beboer i CPH Village)

Motivation: 
Flere beboere udtrykker, at det vil være godt med en fælles 
målsætning, som beboerne skal nå sammen. Fx. at når et 
fælles forbrugsmål er nået, vil CPH Village plante en ny 
skov. Det vil styrke fællesskabsfølelsen.

“Det kunne være fedt med et fælles mål for village, frem 
for konkurrence fx. en kvote, som hvis vi holder os inde for 
det, så når vi et mål. Fx. kg CO2 vi har sparet. Man kan 
brainstorme videre på, hvilken gulerod, der kunne være for 
enden.“ (Beboer i CPH Village)


