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Fælles el-forbrug i etageboliger 
Procentandel af det samlede etageboligareal, der 
forbruger el med de angivne antal kWh/m2/år

Under 1,8 
kWh/m2/år

10 %

Mellem 
1,8 -3 kWh/m2/år

15 %

Mellem 
3 - 5 kWh/m2/år

25 %

Mellem  
5 - 8 kWh/m2/år

25 %

Mellem  
8 -11,8 kWh/m2/år

15 %

Over 11,8 
kWh/m2/år

10 %

Der er et stort potentiale for  
besparelser på det fælles elforbrug. Kun 

af etageboligarealet 
bruger under  
1,8 kWh/m2/år10 %

Udgivet september 2015. Revideret december 2015.
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Formålet med denne vejledning er at give inspiration, 
råd og vejledning til at nedbringe det fælles elforbrug i 
etageejendomme til boliger.

Vejledningen er nyttig for mange forskellige parter: 

• Bygningsansvarlige og bygningsejere
• Driftsansvarlige og administrationsselskaber
• Leverandører og håndværkere samt projekterende, 

der arbejder med etageejendomme 

Elforbruget i etageejendomme består dels af elfor-
bruget i de enkelte boliger, som de enkelte beboere 
betaler direkte, og dels af det fælles elforbrug, som 
betales via ejendommens fællesudgifter. 

Det fælles elforbrug fremgår sjældent direkte af hus-
lejen og er derfor ofte ikke i fokus. Men i mange ejen-
domme kan der opnås betydelige energibesparelser til 
gavn for både bygningsejere og beboere.  

Denne vejledning handler om det fælles elforbrug og 
går i dybden med de største forbrugsområder: 

• Belysning
• Ventilation
• Elevatorer
• Fællesvaskerier
• Småanlæg

Som det fremgår af figuren på side 2 er der stor spred-
ning i det fælles elforbrug, og det vil i rigtig mange 
ejendomme være muligt at finde betydelige besparel-
ser. Særligt vigtigt er det ved nybyggeri og ved større 
renoveringer at få valgt de energirigtige løsninger, der 
kan være bestemmende for elforbruget mange år frem.

Elforbruget i etageejendomme skal ned

Mulighed for tilskud

Energiselskaberne giver tilskud til energi- 
spareprojekter hos boligforeninger, virksom-
heder, private husejere og andre bygnings-
ejere. Tilskuddet beregnes ud fra energi- 
besparelsen i kWh i det første år efter  
investeringen. 

For at opnå tilskuddet skal bygningsejeren 
indgå en aftale med et energiselskab, inden 
arbejdet sættes i gang. 

Der findes standardværdier til at bestemme 
tilskuddet for visse typer af tiltag. 
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Hvorfor 
arbejde med elbesparelser i etageboliger?

Bygningsejer

Som bygningsejer er det vigtigt at sikre den langsigtede værdi af ejen-
dommen. Sakker en ejendom bagud i forhold til tidens standard, mister 
den noget af sin attraktion og dermed værdi. 

De tekniske installationer har en kortere levetid end klimaskærmen, og 
der foregår en hurtigere udvikling på området. Derfor skal renovering 
og udskiftning ske med kortere intervaller. Moderne og tidssvarende 
installationer er også med til at gøre ejendommen attraktiv for lejere og 
dermed nemmere at udleje.

Rådgivere, håndværkere og leverandører

Det at kunne yde god vejledning til bygningsejerne giver ofte længere-
varende kunderelationer. God vejledning handler om at gøre det lettere 
for bygningsejerne at vælge energirigtige løsninger, der holder ud i frem-
tiden. 

Det drejer sig også om at fortælle, at man ved at finde de totaløkonomisk 
bedste løsninger måske får en større investering, men at det opvejes af 
en besparelse på den løbende energiudgift. Ofte vil den billigste løsning 
være så meget dyrere i energi, at den ender med at blive mest omkost-
ningsfyldt på den lange bane. 

Samfundet

Danmark har en national målsætning om 35 % reduktion af energiforbru-
get i bygninger inden 2050 i forhold til 2014. Det indgår i det samlede mål 
om, at det danske samfund skal baseres på 100 pct. vedvarende energi i 
energi- og transportsektorerne i 2050. 

Bygningsmassen er et betydeligt indsatsområde, da omkring 40 % af Dan-
marks samlede energiforbrug anvendes i bygninger.
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Et eksempel på fordeling af fælles elforbrug i  
en etageejendom på 4.500 m2 med 50 lejligheder.

Det fælles elforbrug i etageboligejendommen 
anvendes til mange forskellige formål. 

Belysning 
Lys på trapper, i kældre og fællesrum samt 

udendørsbelysning

Ventilation
Central udsugning med eller 

uden varmegenvinding

Elevatorer

Fællesvaskerier
Vaskemaskiner, tørretumblere, 

centrifuger, ruller mv. 

Små anlæg
Telefonanlæg, antenneanlæg, 

dørtelefon og internet/Wi-Fi

Cirkulationspumper
Pumper til varme, varmt vand og 

varmeflader til ventilationsanlæg

Hvad bruges den fælles el til?

Belysning
27 %

Ventilation
9 %

Fællesvaskerier
23 %

Elevatorer
9 %

Cirkulations-
pumper
27 %

Små anlæg
5 %
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Opnå elbesparelser i etageboliger 

Belysning

Energikrav til belysning

Energiforbruget til belysning er bestemt af tre forhold:

Belysningssystemet
Når belysningssystemet skal vurderes, er første skridt 
at lave et tjek af den nuværende belysning. Til det for-
mål skal bygningen opdeles i zoner alt efter funktion. 
Det kan typisk være:

• Trapperum og gang
• Fællesvaskerier og ventilationsrum
• Udsmykning og arkitektonisk belysning
• Udendørsarealer

Energieffektiviteten af det aktuelle belysningsanlæg 
kan til at starte med vurderes ud fra nogle tommel-
fingerregler for normalt elforbrug til almen belysning 
– inkl. lysstyringens forbrug. 

Om lyset rent faktisk dækker behovet, kan vurderes 
ved at se på de konkrete forhold, når lyset er tændt. 
Der må ikke være overbelyst, underbelyst eller dårlig 
farvegengivelse. Behovet for belysning kan afdækkes 
dels ved egne observationer, dels ved at spørge bebo-
erne om oplevelsen af den nuværende belysning. 

For det fælles elforbrug kan man som udgangspunkt 
ikke forvente god adfærd med hensyn til at slukke ly-
set efter sig. Det kræver i stedet godt design af belys-
ningsanlægget og aktiv lysstyring. Næste trin i behovs-

vurderingen er derfor at undersøge om tændingstiden 
skal tilpasses i forhold til den reelle anvendelse. 

Følgende bør undersøges:

• Er det eksisterende belysningsanlæg opdelt i zoner 
med ensartede forhold, der gør det muligt at styre 
zonernes lys efter dagslys, tid, lyd eller bevægelse?

• Hvilken styringsform er mest velegnet til hver 
zone?

• Er armaturer og lyskilder forberedt til lysstyring?
• Kan tændingstiden reduceres – fx for udsmyknings- 

og udendørslys?

Lysstyring
Der findes forskellige former for lysstyring til forskel-
lige behov.

DAGSLYSSTYRING
Bygningsreglementet kræver, at lokaler og adgangs-
veje skal være forsynet med dagslysstyring, hvis der er 

Tryghed og besparelse

Boligforeningen Ringgården afdeling 5, 6 og 
7 besluttede, at lyset i kældrene skulle være 
tændt døgnet rundt. 

For at opnå en besparelse blev løsningen at 
udskifte de udtjente armaturer med nogle 
tidssvarende og supplere med ekstra i mørke 
kroge. Dette blev kombineret med akustisk 
lysstyring med mikrofoner opsat med cirka 20 
meters mellemrum samt en styringsboks.

Oplevelsen er nu, at lyset tænder straks, når 
dørhåndtaget trykkes ned, og kælderrummet 
er oplyst, når døren åbnes. Hvis der ikke er 
yderligere lyd, slukker lyset efter 10 minutter. 
Herved dækkes behovet for tryghed. 

Den nye energieffektive belysning er betalt 
tilbage på få år.

Normalt elforbrug i gangarealer 
Max. 4 W/m2

Normalt elforbrug i fælles-
vaskerier og tilsvarende rum:

Max. 6-8 W/m2

Belysningssystemet

Lysstyringen Lyskilderne
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Opnå elbesparelser i etageboliger 

tilstrækkeligt dagslys hertil. Herved kan man udnytte 
dagslyset til at opnå energibesparelser uden gene for 
beboerne.

I ældre ejendomme med eksempelvis gangarealer med 
dagslysindfald og uden lysstyring kan dagslysstyring 
typisk give en betydelig besparelse. Eksisterende arma-
turer, der er udstyret med dæmpbare, elektroniske 
forkoblinger (HF), kan bibeholdes.

For udendørsbelysning vil dagslysstyringen typisk bestå 
af et skumringsrelæ i kombination med en tidsstyring.

TIDSSTYRING
Tidsstyring består af et tænd-sluk-ur, der tænder og 
slukker på fastsatte tidspunkter. Denne styring kan 
bruges på alle armaturer og lyskilder. Ulempen er, at 
tændingstiden ikke nødvendigvis kommer til at passe 
med behovet. Lysstyringen kan raffineres ved at kombi-
nere tidsstyringen med en anden styring. 

LYD- ELLER BEVÆGELSESSTYRING
Med styring kan lyset tændes straks, når en detektor 
har registret lyd eller bevægelse. Det slukkes først igen  
på et valgt tidsrum efter den sidste registrering og evt. 
først efter en skumringsperiode, hvor lysstyrken er på 
fx 10% af fuld styrke. Lysstyring egner sig godt til fæl-
lesrum som trapper og opgange, gangarealer, kældre 
og udendørs til fx cykelskure.

Lyskilder
Energieffektiviteten af en lyskilde måles som den ud-
sendte lysstrøm delt med det elektriske effektforbrug. 
Det opgives i lm/W (lumen pr. watt). Jo højere lm/W, 
desto bedre energieffektivitet. Fx har gode LED-pærer 
en effektivitet på ca. 60 lm/W eller bedre, mens den 
gamle glødepæres effektivitet er på blot 6-15 lm/W.

Bygningsreglementets vejledningstekst angiver mindst 
50 lm/W, for at en almen belysning kan betragtes som 
energieffektiv. Dermed skal der anvendes lyskilder i 
energiklasse A eller bedre til almen belysning.

Sparepærer og LED har væsentlig længere levetid end 
halogener. Samtidig er strømforbruget 4 til 5 gange 
mindre. Derfor kan det anbefales at bruge sparepærer 
og LED frem for halogenpærer.

Energiklasser for forskellige lyskilder på skalaen fra A++ til G (bemærk, at energiklasse F og G er udgået, og glødepæren ikke kan 
sælges lovligt mere, men er medtaget for at sætte de øvrige lyskilder i perspektiv).

  
Energiklasse         G             F             E             D             C             B             A            A+           A++

Glødepærer

LED

Sparepærer

Halogen

Lysstofrør

Vejledning i valg af lyskilder, jf. sparenergi.dk

  

  

Lyskilde  

Kompaktlysstofrør 
fx sparepærer  
og lysstofrør

Højtryksdamplamper 
til vejbelysning 
og industri fx 
højtryksnatrium og 
metalhalogen

LED til almen belysning 
og spots

LED-rør

Vælg energiklasse:

Energiklasse A eller A+

Energiklasse A+

Energiklasse A+ eller A++

Energiklasse A+.  
LED-rør bør kun anvendes, 
når de opfylder tekniske krav 
til belysningsstyrke og giver 
større energibesparelser end 
lysstofrør

Vejledning til valg af energiklasser for 
forskellige lyskilder 
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Hvad kan der spares på belysning?

For at sammenligne lyskilder er der brug for at kende den samlede eludgift pr. år og indkøbsprisen for nye lyskilder 
delt med den forventede levetid i år.

  

Lysstrøm [lm]

Effekt [E]

Elforbrug [kW/år]

Levetid [år]

Indkøbspris [kr.]

Årlig udgift i kr.

Eludgift [kr./år]

Udgift til pære [kr./år]

Samlet udgift [kr./år]

410

40

40

1

15

88

15

103

410

30

30

2

30

67

15

82

430

10

10

6-10

50

21

6

27

470

7

7

15-25

100

14

5

19

Ved belysningsanlæg kræver den samlede besparelse 
tal for:  

• Besparelser på lyskilder 

• Besparelser fra reduceret tændingstid på grund af 
lysstyring (husk at medregne forbrug til styringen) 

Vil du vide mere?

På www.Sparenergi.dk har Energistyrelsen samlet 
viden om belysning og energibesparelser for belysnings-
anlæg og lyskilder. Du kan blandt andet finde en guide 
om ny belysning.

Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske 
Belysningsarmaturer har hjemmesiden www.faba.dk  
Her kan du finde to gratis programmer til design af nyt 
belysningsanlæg. For det første LysDiagnose, som er et 
program til registrering af belysningsanlæg og analyse 
af besparelsesforslag. For det andet FABA Light, som er 
et lysberegningsprogram.

Dansk Center for Lys (DCL) har til formål at udbrede 
kendskabet til god og hensigtsmæssig belysning. Find 
inspiration på www.centerforlys.dk

SBI har udgivet anvisninger om belysning blandt andet 
nr. 219: Dagslys i rum og bygninger og nr. 220:  
Lysstyring. Find dem på www.sbi.dk/indeklima/lys

Dansk Lys er et netværk, der driver en række innova-
tionsprojekter. Læs mere på www.dansklys.dk

Årlig udgift for 
forskellige lyskilder

ved tændingstid på 
1.000 timer og elpris  
på 2,2 kr./kWh

Halogenglødepære SparepæreGlødepære LED-pære

Af tabellen kan man fx beregne, at udskiftning 
af en glødepære med en LED-pære er betalt 
tilbage på 16 måneder: 

Årlig eludgift glødepære: 88 kr.
Årlig eludgift LED-pære: 14 kr. 
Årlig besparelse: 74 kr.
Udgift ny LED-pære: 100 kr. 
Tilbagebetalingstid: 100/74 = 1,35 * 12 mdr. = 
16 mdr. 

http://www.Sparenergi.dk
http://www.faba.dk
http://www.centerforlys.dk/
http://www.sbi.dk/indeklima/lys
http://www.dansklys.dk
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Ventilation

Det fælles elforbrug til ventilation findes dels i fæl-
lesarealer som kælderrum og vaskerier, dels i selve 
lejlighederne, hvis de ventileres af et fælles anlæg. I 
sådanne tilfælde vil elforbruget typisk blive betalt over 
fællesudgifterne.

Opfylder ventilationen behovet?
Ventilation skal sikre et godt indeklima. Første skridt 
er at vurdere de nuværende forhold:
• Er der tilstrækkelig luftskifte i opholdsrum?
• Fjernes fugtpåvirkningerne effektivt?
• Er der varme- eller kuldegener?
• Er der dårlig luft fx i kælderrum?

Fungerer ventilationen ikke optimalt, skal årsagen 
fastlægges:
• Bliver anlæggets drift passet fx med udskiftning af 

filtre?
• Er anlægget i god vedligeholdelsesmæssig stand?
• Er anlægget dimensioneret og konstrueret korrekt?
• Er anlægget indreguleret rigtigt?

Står ejendommen over for en større modernisering af 
klimaskærmen, skal indeklimaet vurderes i forhold til 
den fremtidige situation. Det kan betyde, at der bliver 
behov for mekanisk ventilation, selvom det tidligere 
var nok med naturlig ventilation.

Energikrav til ventilationsanlægget

Bygningsreglementets krav til nybyggeri er en god rette-
snor for, hvilken energistandard et ventilationsanlæg 
skal have for at være tidsvarende. For etageboliger 
skal der være et luftskifte på mindst 1,08 m3 pr. time 
pr. m2 i lejlighederne, og det skal ske med et ventila-
tionsanlæg med varmegenvinding. De vigtigste energi-
krav i reglementet er derudover:

• Temperaturvirkningsgraden for varmegenvindings-
enheden skal minimum være 67 % (jf. BR 15/EU- 
forordning nr. 1253/2014).

• Elforbruget må ikke overstige 1,8 kJ/m3 ved  
konstant luftydelse (SEL-værdi for CAV)

• Elforbruget må ikke overstige 2,1 kJ/m3 ved 
maksimal ydelse for anlæg med variabel hastighed 
(SEL-værdi for VAV)

• For større anlæg er der krav om måling af energi-
forbruget

• Der er krav til maksimal intern specifik ventilator-
effekt af ventilationskomponenter (SFPint_limit) i 
W/(m3/s) (jf. EU-forordning nr. 1253/2014)

Disse krav gælder også, hvis et gammelt anlæg udskif-
tes med et nyt. Bemærk, at energikravene til ventila-
tion af en enkelt bolig er højere.

Bygningsreglementet stiller krav til det samlede ventila-
tionsanlæg, hvor SEL-værdien er betegnelsen for det 
specifikke forbrug til ventilatorer for hele anlægget 
(ind- og udsugning).

Kravene til ventilatorerne fremgår af de relevante EU-
forordninger og gælder i hele Europa. Oplysninger om 
dette findes på Energistyrelsens hjemmeside: 
www.ens.dk. Bemærk, at indkøbskrav for ventilatorer 
i en årrække har været baseret på de danske elselska-
bers krav til ”spareventilatorer”. De er nu afløst af 
EU’s ecodesignkrav, der også kan ses på Energistyrelsens 
hjemmeside.
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Vil du vide mere?

På www.SparEnergi.dk er der mere nyttig information 
om etablering og drift af ventilationsanlæg og elbe-
sparelser på ventilationen i etageejendommen. Du kan 
også finde tjeklister for udformning af kravspecifikatio-
ner til nye ventilationsanlæg samt energioptimering af 
eksisterende anlæg. 

Ønsker du mere viden om ventilationsprincipper, findes 
der god information her:
www.energidata.dk/PDF/ventilation.pdf

I elselskabernes håndbog ”Den lille blå om ventilation” 
er der ligeledes nyttig information. Den kan blandt 
andet downloades på www.ByggeriOgEnergi.dk 

Du kan også finde mere information om den praktiske 
installation af ventilationsanlæg i energiløsningerne 
om ventilation fra Videncenter for energibesparelser i 
bygninger på www.ByggeriOgEnergi.dk

Figuren viser krav til ventilatorers energieffektivitet (ŋtarget). Energieffektiviteten skal fremgå af ventilatorens mærkning (mærke-
plade). Kravene gælder både ved nye anlæg og ved udskiftning. Kilde: Energistyrelsen

http://www.SparEnergi.dk
http://www.energidata.dk/PDF/ventilation.pdf?adm=1&Firma=55&Enhed=192&kidnr=18604167165072&uidnr=10145&sidn
http://www.ByggeriOgEnergi.dk
http://www.ByggeriOgEnergi.dk
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Elevatorer

Elevatorer har ofte en lang levetid. Derfor har det stor 
betydning at tænke energibevidst fra start, når en ny 
elevator skal vælges. 

Inden for de seneste år er der sket en rivende udvik-
ling, der har forbedret elevatorers energieffektivitet. 
Op mod 70 procents effektivisering af en almindelig 
elevator til en 4-5 etagers bygning i dag i forhold til 
tidligere er ikke usædvanligt. 

Energikrav til elevator

Nye elevatorer skal ifølge Bygningsreglementets krav 
som minimum overholde energimærke B. 

Bag energimærkets beregninger ligger den tyske stan-
dard VDI 4707, Elevatorers Energieffektivitetsklassifika-
tion. Den kommende europæiske standard  
(EN ISO 25745) vil læne sig kraftigt op ad denne. 

Den energiklasse, en elevator opnår, baseres på en 
kombination af standbyforbrug og forbrug i bevægelse.

Typisk udgør standby 99 % af tiden i små ejendomme og 
94 % af tiden i større ejendomme (ca. 50 lejligheder pr. 
opgang). Dermed er standbyforbruget afgørende for en 
elevators samlede energiforbrug. 

Energibesparelser for elevatorer
Ved nyetablering eller udskiftning vil det være fordel-
agtigt at vælge en elevator med energimærke A.  
De mange års fremtidige drift vil give en stor akkumu-
leret besparelse.

Skal ejendommen ikke renoveres, er energibesparelsen 
alene ikke stor nok til at retfærdiggøre en udskiftning. 
Her bør man i stedet se på energibesparelser på den 
nuværende elevator.

For den enkelte elevator kan man indlede med at vur-
dere andelen af tiden i bevægelse og i standby. 

Fordi standbytiden normalt er dominerende, er det 
særligt vigtigt at få standbyforbruget minimeret. Des-
uden er det betydeligt mere kompliceret og omkost-
ningskrævende at gøre noget ved energiforbruget for 
en elevator i bevægelse.
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Elevatorens elforbrug er sammensat af:

• Belysning
• Betjening af døre mv.
• Løft/hejs af elevatoren

Belysning 
Belysning står ofte for en stor del af forbruget og er 
nemt reducere. Er der lys i elevatorstolen ved standby, 
er det første prioritet at sørge for, at lyset slukkes ved 
standby. Med den lange standbytid er der en meget 
kort tilbagebetalingstid for en investering i ny belys-
ning. For den tilbageværende tændingstid kan man 
optimere lyskilderne som beskrevet i afsnittet om 
belysning side 7.

Betjening af døre mv.
En intelligent styring med svaletilstand ved standby 
kan sikre, at dørfunktionen kun bruger strøm, når der 
er behov for det. Om det er økonomisk fordelagtigt at 
investere i en ny styring, kommer an på den enkelte 
elevator.

Løft/hejs af elevatoren
Der er siden 1970’erne sket en markant teknologisk 
udvikling af løftesystemer til elevatorer. Det har givet 
en stor reduktion af energiforbruget. Giver en udskift-
ning en lang tilbagebetalingstid på grund af en kort 
driftstid, skal der fokuseres på standbytilstanden. Hvis 
strømmen kan afbrydes helt i standbytilstanden, giver 
det en stor besparelse.

Vil du vide mere?

Bygningsreglementet:
www.bygningsreglementet.dk

European Lift Association:
www.ela-aisbl.eu

VDI standarden:
www.vdi.eu

Udviklingen i energiforbruget til løft/hejs som følge af den teknologiske udvikling for lavhastighedselevatorer.  
Kilde: European Lift Association.

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %

1970’erne 1980’erne 1990’erne 2000’erne

http://www.bygningsreglementet.dk
http://www.ela-aisbl.eu
http://www.vdi.eu
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Fællesvaskeri

Beboerne i ejendommen bruger ofte maskinerne i et 
fællesvaskeri 1.500-3.000 gange om året. Derfor er det 
vigtigt at have fokus på den enkelte maskines energi-
forbrug.

Moderne fællesvaskerier med gode maskiner og nutid-
ige løsninger for booking og betaling bevirker ofte, at 
nogle beboere vil undlade selv at købe maskiner. Dette 
skal tages med i betragtning, når energiforbruget skal 
vurderes. 

Der er også mulighed for at påvirke beboernes vaner. 
Fx ved at indrette gårdarealer med mulighed for at 
tørre tøj udendørs kan man skære toppen af energi-
forbruget.

Energikrav til fællesvaskerier

For private husholdninger er EU’s energimærke en god 
guide til at vælge vaskemaskiner og tørretumblere med 
et lavt energiforbrug. 

En tilsvarende mærkning findes imidlertid ikke for pro-
fessionelle maskiner. Derfor må man selv foretage en 
vurdering af energiforbruget ved indkøb. 

Vaskemaskiner 

MASKINSTØRRELSE
Opfattelsen af, hvornår tøj er beskidt, og hvor ofte der 
skal vaskes, varierer meget fra person til person. Den 
gennemsnitlige mængde vasketøj spænder fra 150 kg 
om året for en miljøbevidst person til 400 kg om året 
for en storforbrugende person.  

Disse tal samt en oversigt over ejendommens antal be-
boere og familiestørrelser kan bruges til at skønne det 
samlede vaskebehov for ejendommen. Da energiforbru-
get pr. kg tøj er højere ved dellast end ved fuldlast, er 
det vigtigt, at der ikke vælges vaskemaskiner, som er 
for store. Når først størrelsen på vaskemaskinerne er 
valgt, kan tørretumblerenes størrelse besluttes ud fra 
dette, så de passer sammen med vaskemaskinernes. 

CENTRIFUGERING
Da næsten alt tøj i fællesvaskerier tørretumbles, er 
det hensigtsmæssigt at vælge vaskemaskiner med 
høj centrifugering. Selvom elforbruget til motoren er 
større, når centrifugering er kraftigere, er det allige-
vel mere energirigtigt at vælge en højcentrifugerende 
maskine. Det skyldes, at energiforbruget til motoren 
udgør en væsentligt lavere andel end elforbruget til 
opvarmning af tumbleren – og endda også har mindre 
betydning end, hvor fuld vaskemaskinen er. 

Den miljøbevidste:

150 kg
  

vasketøj om året
for en person

Den storforbrugende:

400 kg
  

vasketøj om året
for en person
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INDKØB
For at kunne sammenlige vaskemaskiner fra forskel-
lige leverandører skal man indhente oplysninger om 
maskinernes vand- og elforbrug for det antal vaske, der 
skønsmæssigt vil være pr. år i ejendommen. 

De forskellige leverandørers forbrugstal ganges med 
antal vaske. Det giver et årligt vandforbrug i m3 og 
et årligt elforbrug i kWh. Det samlede forbrug ganges 
dernæst med priserne på vand og el og med det antal 
år, maskinen forventes at være i drift – fx 10 år. Herved 
kan udgiften til det samlede ressourceforbrug findes 
for hver maskine og bruges i indkøbsvurderingen.

Tørretumblere

TYPE OG INDKØB
I dag findes der gode professionelle tumblere af varme-
pumpetypen. De har et noget lavere energiforbrug end 
konventionelle maskiner med kondens eller aftræk. 
En konventionel ny tørretumblers energiforbrug ligger 
normalt på mellem 0,9-1,4 kWh/l, mens en varme-
pumpetumbler typisk ligger nede på 0,4 kWh/l. Tallet 
er et udtryk for tumblerens energiforbrug til at for-
dampe én liter vand.

Det anbefales derfor at investere i professionelle varme-
pumpetumblere ved nyindkøb. I mange tilfælde vil en 
udskiftning af en ældre maskine også kunne betale sig, 
især da de ældre ofte har et noget højere forbrug end 
nye maskiner.

0,25

kW
h 

el
 p

r.
 k

g 
tø

j

0,15

0,05

0,00

0,10

0,20

LAV fuld last

Motor

Opvarmning

LAV halv last HØJ fuld last HØJ halv last

LAV = Restfugtighed 60-70 %              HØJ = Restfugtighed under 50 %

  
Typisk elforbrug for en lavcentrifugerende vaskemaskine og en højcentrifugerende 
vaskemaskine ved fuld og halv last  

Eksempel på opgørelse til brug ved indkøb af vaskemaskiner: 
Der bør laves en opgørelse som denne for ejendommen, før 
de nye maskiner vælges. 

  
Antal vaske pr. år 
i vaskemaskine til 
7 kg tøj  

90 °C vask

60 °C vask

30 °C vask

Total

100

300

500

900

200

600

1.000

1.800

Fuldlast Halv last
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Vil du vide mere?

Vaske- og tørreråd, der sparer energi:
www.sparenergi.dk

Hvilken indflydelse har vaskeadfærden på den mængde 
energi, en familie bruger på tøjvask?
www.elforsk.dk/elforskProjects/337-009/slutrap-
port_337-009.pdf 

Data og specifikationer findes på leverandørernes 
hjemmesider.

  

Forudsætninger: 
Elpris: 2,2 kr. pr. kWh. Årlig tøjmængde: 12.500 kg
Fugtighed i tøj: 50.  Levetid: 10 år
 
Konventionel tumbler

Varmepumpetumbler

Besparelse 

0,9

0,4

0,5

5.670

2.520

3.150

124.740

55.440

69.300

kWh/l kWh/år kr.

Eksempel på besparelse ved varmepumpetumbler

http://www.sparenergi.dk
http://www.elforsk.dk/elforskProjects/337-009/slutrapport_337-009.pdf 
http://www.elforsk.dk/elforskProjects/337-009/slutrapport_337-009.pdf 
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Små anlæg

I en ejendom kan der være en række elforbrugende 
anlæg som telefoner, antenne, dørtelefon, videoover-
vågning, wi-fi mv. Fælles for dem er, at den elektriske 
effekt som regel er lav, og at anlæggene typisk er 
tændt i mange timer. 

Energikrav til små anlæg

Anlægstyperne er ikke omfattet af en energimærknings-
ordning. Derfor må ejendommen foretage en egen 
vurdering af energiforbruget ved hvert indkøb. Her er 
det en god ide at vurdere energibehovet for anlægget 
ud fra tre tilstande:

• Drift: antal timer pr. år
• Dvale: antal timer pr. år
• Slukket: antal timer pr. år
 
Herefter kan man bede forskellige leverandører om 
dokumenterede oplysninger over deres produkters 
elforbrug til dækning af behovet. 

Det bedste indkøb foretages ved at basere det på en 
beregning af de reelle udgifter til både indkøb og drift. 

Det gør man ved at beregne det samlede elforbrug over 
fx ti år og gange det med den aktuelle elpris. Selv små 
forskelle kan blive til mange penge.

Brugeradfærd

Adfærdskampagner har vist sig at have en vis effekt, 
men man når sjældent alle beboere, og det er vanske-
ligt at holde dem til ilden hele tiden. Vil man være sik-
ker på besparelser ved dvaletilstand og sluk af anlæg-
gene, kræver det brug af automatisk styring.

Vil du vide mere?

Gode råd om digitale modtagere kan læses her og kan 
også overføres til andre anlæg:
www.sparenergi.dk/digitale-modtagere

50 W ekstra i ti år koster 

10.000 kr.

http://www.sparenergi.dk/digitale-modtagere
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Case:  

Ringgaarden afdeling 37
Ringgaardens afdeling 37 rummer i alt 50 lejligheder 
med en gennemsnitsstørrelse på 50 m2. Alle er 2-værel-
ses ungdomsboliger og er opført med en målsætning 
om at kunne opfylde den skrappe energiramme, der 
forventes i Bygningsreglementet i 2020. Der er mellem 
90 og 100 beboere.

Følgende tiltag er gennemført og har betydning for 
elforbruget og indkøb af el:

• Mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvindings-
grad på min. 87 % i hver bolig

• LED-belysning i køkken, bad og fællesarealer
• ”Sluk alt-knap” i boligerne, så al standby strøm kan 

slukkes ét sted
• Solceller på tag svarende til 6,4 m2 pr. lejlighed

Det fælles elforbrug omfatter ventilationsanlæg, 
elevator, fællesbelysning inde og ude samt små anlæg – 
men ikke vaskeriet, der opgøres for sig selv. Det fælles 
elforbrug bliver her forholdsvis stort, fordi ventilation 
indgår i dette forbrug. 

Generelt har det stor be-
tydning for størrelsen af det 
fælles elforbrug, om vask og 
ventilation afregnes i lejlighe-
derne eller er fælles forbrug.

Bemærk, at for et 6-etagers 
hus kan solceller på taget 
dække det fælles elforbrug 
inklusiv mekanisk ventilation 
til lejlighederne.

Ringgaarden afd. 37, 
elproduktion og elkøb 
samt fordeling af el-
forbrug i 2014 i kWh 
pr. lejlighed.

Solcelleproduktion

El køb

Fælles vaskeri

Fælles forbrug

Privat elforbrug
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Om Videncenter for energibesparelser i bygninger

Videncenter for energibesparelser i bygninger – VEB - samler og formidler viden om 
konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Det 
sker ved, at Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikatio-
ner og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger.

Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats i Danmark.

Videncenter for energibesparelser i bygninger er etableret som led i den energipoliti-
ske aftale fra februar 2008 og videreført i aftalen for 2012 og i 2015.  

Vores logo – huset i flotte farver - er inspireret af termograferingsbilleder, der er et 
godt værktøj til at kortlægge energitabet i bygninger.

www.ByggeriOgEnergi.dk    Tlf.: 7220 2555

http://www.ByggeriOgEnergi.dk
https://www.linkedin.com/company/videncenter-for-energibesparelser-i-bygninger

