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1. Introduktion
Eksisterende etagebyggeri er opført over en lang 
årrække og under meget forskellige hensyn til byg-
ningens energiforbrug til varme og elektricitet. Det 
betyder, at driften af etageboliger er meget forskellig-
artet alt efter bygningens alder. Der er stor spredning 
i energiforbruget i ældre etageejendomme i forhold til 
nyere etageejendomme. 

I dette notat gennemgås, hvad beboernes fælles 
elforbrug i etageejendomme dækker. Forbruget i de 
enkelte lejligheder er ikke medtaget her. I notatet 
gives et bud på, hvad elektriciteten bruges til, og der 
er en skønnet fordeling af elektriciteten på forskellige 
kategorier. Det vurderes, hvor stort energibesparelses-
potentialet er, og hvilke virkemidler der skal til for at 
få gennemført energibesparende tiltag inden for dette 
område.

2. Konklusion
Følgende aktiviteter anbefales:

• Måling af forbrug i etageejendomme
• Dialog med boligselskaber, andelsforeninger,   
 ejerforeninger og administrationsselskaber
• Materiale om besparelsesmuligheder inden for   
 de forskellige kategorier
• Gennemførelse af demonstrationsprojekter
• Udarbejdelse af materiale til håndværkere
• Tjekliste

Disse anbefalinger uddybes til slut i dette notat.

3. Hvad bruges den fælles el til 
i etageejendomme?
Generelt kan det fælles elforbrug i en etageejendom 
opdeles på følgende kategorier: 

• Belysning 
 ◦ Trapper
 ◦ Kældre
 ◦ Udendørs belysning  

(adgangslys, parkeringslys, P-kældre mv.) 

• Cirkulationspumper
 ◦ Varme
 ◦ Varmt vand
 ◦ Ventilation (varmeflader til ventilationsanlæg) 

• Elvarme 

• Ventilation
 ◦ Central udsugning
 ◦ Decentral udsugning
 ◦ Central ventilation med varmegenvinding
 ◦ Decentral ventilation med varmegenvinding 

• Elevatorer 

• Vaskerier
 ◦ Vaskemaskiner
 ◦ Tørretumlere
 ◦ Centrifuger, ruller mv. 

• Telefonanlæg  

• Antenneanlæg 

• Dørtelefon 

• Internet/WiFi
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4. Hvor stort er det fælles 
elforbrug i etageejendomme?
Der findes meget få opgørelser over, hvor stort det 
fælles elforbrug i etageejendomme er. Det er muligt at 
trække oplysninger ud fra fx energimærker, men 
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i energimærkerne er det kun cirkulationspumper og 
belysning, som er medtaget i det fælles elforbrug. 
Forbrug til vaskerier og elevatorer er ikke inkluderet. 

Ifølge Danmarks Statistik er der følgende fordeling af 
etageboliger i Danmark (lejligheder):

Figur 1. Antal lejligheder i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik.
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Det er ikke muligt at få oplyst samlede arealer fra Danmarks Statistik. Der er dog angivet følgende fordeling.
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Figur 3. Arealer af lejligheder i Danmark. 

Etagebyggeri (BBR 140)

Ud fra ovenstående tabel vurderes det, at det samlede areal for lejligheder er omkring 79.380.600 m2 lejligheder i 
Danmark.

Figur 2. Angivelse af areal pr. lejlighed. Kilde: Danmarks Statistik.
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Figur 3 viser en fordeling af arealer i forhold til opfø-
relsesåret. Som det ses, er en stor del af de eksiste-
rende etageejendomme opført i årene 1850 til 1930.

Ifølge udgivelsen: ”Temaundersøgelse af energiforbrug 
og besparelsestiltag i den almene boligsektor” udgi-
vet af Landsbyggefonden vurderes det, at det fælles 
elforbrug i etageejendomme (i den almene boligsek-
tor) i gennemsnit er omkring 11 kWh/m2 (13 kWh/m2 
i boligforeninger med fællesvaskerier og 10 kWh/m2 
i boligforeninger uden fællesvaskerier). Dette tal vil 
selvfølgeligt afhænge af mange faktorer, og specielt 
hvor store fællesområderne er, og hvor mange facilite-
ter, der er i etageejendommen.

Ved at antage, at tallet fra rapporten nævnt tidligere 
er repræsentativt for alle etageejendomme i Danmark 
– vel vidende at der er meget store afvigelser – fås et 

samlet årligt fælles el-forbrug på 873.164 MWh svaren-
de til en årlig udgift på omkring 1.440 mia. kr. eller ca. 
1.500 kr./lejlighed/år (elpris uden moms på 1,65 kr. – 
gennemsnit for 2014). 

Som nævnt tidligere er der stor forskel på elforbruget. 
Der findes ikke ret mange konkrete undersøgelser eller 
målinger af fordelingen af elforbruget på de oven-
nævnte kategorier. Det vurderes dog, at ældre ejen-
domme generelt har et lavere forbrug af el, da de ofte 
har færre tekniske installationer, medmindre ejendom-
mene er blevet renoveret inden for de sidste ca. 10 år. 
Hvis ejendommen er renoveret, vurderes det, at det 
fælles elforbrug er på niveau med nyere ejendomme.

I den følgende illustration er angivet et skøn på hvilke 
typer ejendomme, der har hvilke installationer:

Type 2
1890-1920

Uden styring

Gamle pumper

Ingen

Central 
udsugning

Ingen

Ingen

Ja

Ja

måske

Ja

Type 1
1850-1890

Uden styring

Gamle pumper

Ingen

Central 
udsugning

Ingen

Ingen

Ja

Ja

Måske

Ja

Belysning 
- Trapper
- Kældre
- Udendørs belysning

Cirkulationspumper
- Varme
- Varmt vand
- Ventilation

Elvarme

Ventilation
- Central udsugning
- Decentral udsugning
- Central ventilation med   
 varmegenvinding
- Decentral ventilation   
 med varmegenvinding

Elevatorer

Vaskerier
- Vaskemaskiner
- Tørretumlere

Telefonanlæg

Antenneanlæg

Dørtelefon

Internetanlæg/WiFi/CTS

Type 3
1920-1940 

Med trappe-
automat

Gamle pumper

Ingen

Decentral 
udsugning

Ingen

Vaskeri

Ja

Ja

Ja

Ja

Type 4
1940-1960

Med trappe-
automat

Nyere pumper

Evt. i kælder 
eller loftsrum

Decentral 
udsugning

Ingen

Vaskeri

Ja

Ja

Ja

Ja

Type 5
1960-2000

Med bevæ-
gelsesmeldere, 
evt. med LED 

belysning

Nye energibe-
sparende pumper

Ingen

Central ventila-
tion med varme-
genvinding eller 

decentral 
ventilation med 
varmegenvinding

Måske

Vaskeri

Ja

Ja

Ja

Ja



Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme7

Som nævnt ovenfor er det meget svært at sige noget 
generelt om mængden af elforbrugende udstyr i den en-
kelte ejendom, da det det afhænger af mange faktorer, 
bl.a. om ejendommen er blevet renoveret. 

I det følgende vurderes forbruget inden for de enkelte 
kategorier. Da den endelige fordeling ikke kendes, er 
der her tale om et skøn. Et eksempel med en ejendom 
med 50 lejligheder på i alt 4.500 m2 er regnet igennem, 
og der er angivet et forslag til besparelsespotentialet. 

I ovenstående eksempel er der en besparelse på 54 %. 
Dette vil ikke være sandsynligt for de fleste ejendomme, 
da trappebelysningen måske er udskiftet. I de videre 
beregninger er der derfor regnet med en gennemsnitslig 

besparelse på ca. 25 %. En besparelse på 25 % vil svare 
til, at det årlige energiforbrug til fælles el i etageejen-
domme kan reduceres med ca. 218.290 MWh eller en 
økonomisk besparelse på 360 mio. kr. årligt.
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5. Muligheder for besparelser
I det følgende gennemgås kort besparelsesmulighederne 
for de enkelte kategorier

5.1 Belysning 
• Trapper
• Kældre
• Udendørs belysning 

Elforbruget til belysning kan reduceres ved udskiftning 
af ineffektive lyskilder (glødelamper, halogenglødelam-
per, kviksølvlyskilder til park- og vejbelysning mv.) til 
energieffektive lyskilder (kompaktlysstofrør, lysstofrør 
eller LED) samt automatisk styring af belysningen (fx 
urstyring eller dagslysstyring) og bevægelsesmeldere.
 
Udendørsbelysning
Udendørsarealer er stier, P-pladser og eventuelt garage-
anlæg. Brug af tænd/sluk-ur sammen med et skumrings-
relæ kan give store besparelser. Tænd/sluk-ur kan også 
stilles på natblokering, hvor lyset slukkes automatisk i 
en bestemt periode om natten. 

Det er også muligt at kombinere de forskellige former 
for automatik i det samme armatur, fx urstyring og 
bevægelsesmeldere, hvor lyset slukkes fra fx kl. 23.00 
– 06.00 men tænder, hvis bevægelsesmelderen bliver 
aktiveret. 

Indendørsbelysning
De fælles indendørs arealer er typisk trappeopgange, 
gange og kældre og i visse tilfælde fælleslokaler/va-
skerier. Alt efter funktionen er der forskellige måder at 
styre lyset på. Der kan opnås store besparelser ved at 
anvende sparepærer, lysstofrør og LED-belysning. Spa-
repærer og lysstofrør er dog ikke så velegnede i kombi-
nation med bevægelsesmeldere, da de har en langsom 
start, og det varer lidt, inden lyskilden er oppe på fuld 
lysstyrke (opvarmningstid). Ved lysstofrør kan der opnås 
besparelser ved at anvende energieffektive HF forkob-
linger. Bevægelsesmeldere egner sig også fint til ganga-
realer og fællesvaskerier.

Akustisk styring af lyset betyder, at lyset tændes, når 
anlægget registrerer en lyd. Det er velegnet i større 
kældre, hvor en installation af flere bevægelsesmeldere 
kan være for dyr i forhold til energibesparelsen.
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Lyden styrer lyset
(Kilde: Ringgårdens Hjemmeside, 
www.bf-ringgaarden.dk/vores-groenne-profil/
groenne-historier.aspx) 

I tre af Ringgårdens ældre afdelinger (5, 6 og 8) er 
der installeret akustisk lysstyring i kældrene. En 
behagelig og umærkelig form for styring af lyset. 
Udover at spare på elforbruget, skaber belysningen 
en større tryghed. Derfor også en opfordring til 
andre afdelinger om at lave et gennemsyn af belys-
ningen i kældrene. 

Akustisk lysstyring betyder, at lyskilderne styres ved 
hjælp af lyd. Den store fordel er, at lyset i kælder-
gangene og rummene tænder, allerede inden man 
træder ind ad døren. Faktisk tænder lyset allerede, 
når dørhåndtaget trykkes ned på den anden side af 
døren.

Torben fra Frederiksbjerg El forklarer, at de mikro-
foner (detektorer), der sidder i kældergangene, 
hører alt. Også de højfrekvente lyde, som menne-
skets øre ikke opfanger. Eksempelvis lydbølgen når 
en dør åbnes. Lyddetektorerne hører om hjørner og 
bag stolper. Hvis der i stedet havde været instal-
leret bevægelsesfølere, ville lyset først tænde, når 
man var trådt helt ind i kælderen.

Og netop dét gør en stor forskel for gamle fru 
Jensen, når hun skal ned i vaskekælderen eller i sit 
pulterrum.

Det lyder dyrt og avanceret, men elektrikeren Tor-
ben fortæller, at det faktisk er en billig, hurtig og 
enkel installation.

I de forskellige afsnit som kældrene i afd. 8 er 
opdelt i, sidder der mikrofoner med ca. 20 meters 
mellemrum samt en styringsboks. Det er det, den 
akustiske lysstyring består af.

Omfattende renovering i afd. 8 
I afd. 8 har det dog været et omfattende arbejde 
at renovere belysningen i kælderen”, fortæller in-
spektør Ole Andersen. Der er fjernet gamle, meget 
strømslugende lamper og sat nye mere energivenli-
ge armaturer op. Ligesom der er sat armaturer op i 
mørke kroge af kældrene.

“Alt i alt blev det en investering på 118.000 kr. til 
den nye belysning i de omfattende kælderarealer i 
afdelingen, men den investering bliver hurtigt tjent 
hjem”, siger Ole.

Tidligere var der nemlig lys i kældrene døgnet 
rundt – en beslutning afdelingsbestyrelsen traf for 
år tilbage, da strømmen ikke var så dyr som i dag. 
Den akustiske lysstyring er indstillet så lyset slukker 
ca. ti minutter efter, at der er registreret lyde. 

Ole Andersen opfordrer til, at man rundt om i af-
delingerne får lavet et gennemsyn af belysningen i 
kældrene. Hvordan styres lyset, er det gamle ener-
gislugende armaturer osv.? Der kan være penge at 
spare, og en ting er sikkert, elpriserne falder ikke.

Om det kan svare sig at installere akustisk lyssty-
ring afhænger lidt af, hvordan belysningen fungerer 
i dag, og hvor meget kælderen benyttes.

EKSEMPEL, RINGÅRDEN AARHUS 
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5.2 Cirkulationspumper
• Varme
• Varmt vand
• Ventilation

Der findes stadig mange ældre pumper i etageboliger, 
som ikke kan reguleres eller kun kan reguleres manuelt. 
Umiddelbart kan der spares på energien, hvis de udskif-
tes til nye energipumper. Hvis en etageejendom fx har 
efterisoleret og renoveret radiatoranlæggene, kan pum-
perne være blevet 1-2 størrelser for store og dermed 
bruge for meget energi i forhold til den leverede ydelse.

Der kan opnås store energibesparelser ved at skifte til 
energieffektiv pumpe, der passer til behovet og/eller en 
behovsstyret pumpe. Pumpers levetid er ca. 13-15 år, så 
de skal udskiftes med jævne mellemrum. 

5.3 Elvarme
Der opvarmes enkelte steder med elvarme. Her bør det 
overvejes, om det er muligt at opsætte radiatorer til-
sluttet fjernvarme eller centralvarme, hvis det findes i 
resten af bygningen, eller om der kan skiftes til varme-
pumper eller fx gasfyr.

5.4 Ventilation
• Central udsugning
• Decentral udsugning
• Central ventilation med varmegenvinding
• Decentral ventilation med varmegenvinding 

Etageejendomme med mekanisk udsugning bruger el til 
drift af ventilatorer. I ældre ejendomme er der ofte kun 
mekanisk udsugning i form af en fælles udsugningsventi-
lator monteret på taget eller loftet, som suger fra toilet 
og bad og eventuelt køkken. I nyere ejendomme og i 
ejendomme, som er renoveret, er der måske installeret 
ventilationsanlæg med udsugning med variabel luft-
strømme, således at ventilatorerne tilpasser sig behovet 
(frekvensstyring). Der er også udført ventilationsprojek-
ter med individuelle anlæg. De er ikke medtaget her, da 
forbruget går på den enkelte lejlighed.

5.5 Elevatorer
Der er store muligheder for besparelser ved at skifte 
motorer på gamle elevatorer. Anvendelse af LED-pærer 
til belysning i elevatoren kan give besparelser.

5.6 Vaskerier
• Vaskemaskiner
• Tørretumlere

Fællesvaskeriernes elforbrug kan reduceres ved at 
udskifte til energieffektive vaskemaskiner og tørre-
tumblere. Det vil for vaskemaskiner også kunne medføre 
store vandbesparelser, da energieffektive maskiner også 
bruger mindre vand. 

Yderligere besparelser kan opnås ved at etablere 
varmegenvinding på tørretumblerne og anvende varmt 
vand fra et eksisterende varmesystem til opvarmning af 
vaskevand og tørreluft i varmevekslere. 
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Lavtemperaturvask
Der kan også opnås besparelser ved at indrette vaske-
rierne til vask ved lavere temperaturer. Nogle almene 
boligforeninger har deltaget i forsøg med renovering/
fornyelse af fællesvaskeriet for fremme af lavtempe-
raturvask og anvendelse af et nyudviklet enzymbaseret 
lavtemperaturvaskemiddel. I forsøget sænkedes vaske-
temperaturen fra hhv. 60 grader til 30 grader og fra 40 
grader til 20 grader. 

Det resulterede i en elbesparelse på 60 % opnået ved 
det reducerede behov for opvarmning af vandet. Vaske-
midlet doseres automatisk for at undgå overdosering. 
Vaskeresultatet var på niveau med vask med almindeligt 
miljømærket vaskepulver. I forsøget blev der anvendt 
nye energieffektive vaskemaskiner, der i sig selv halve-
rede elforbruget. Forsøget viste, at der er en økonomisk 
fordel ved at udskifte vaskemaskiner, der er over 10 år 
gamle. 

Tilslutning af vaskemaskiner til varmt vand
Hvis fællesvaskeriet kun er tilsluttet til koldt vand, 
bruger maskinerne el på at varme vandet til vask op 
til 40 eller 60 grader. Her vil det give en større bespa-
relse at få vaskemaskinerne sluttet til varmt vand, der 
opvarmes via fjernvarme eller naturgas, som er billigere 
og mere miljøskånsom. Maskinerne skal være tilsluttet 
både koldt og varmt vand, så skylning stadig foregår ved 
anvendelse af koldt vand. 

Tørring af tøj
Det er stadig det energimæssigt bedste valg at tørre tøj 
i det fri. I mange etageboliger er det muligt at etablere 
tørresnore mellem bygningerne eller andre steder til 
brug for tørring af det nyvaskede tøj.
 
Tørretumbling er meget energikrævende. Der kan derfor 
opnås store besparelser ved at skifte til en energieffek-
tiv tørretumbler med indbygget varmepumpe. Gastørre-
tumblere kan også være en energieffektiv og miljøvenlig 
løsning, men de har høje installationsomkostninger og 
kræver, at der i forvejen er gas i ejendommen.

Gastørretumblere giver en reduktion af tørretiden (op 
til 50 % kortere), og tøjet tørres mere skånsomt, da det 
er kortere tid i tørretumbleren. 

5.7 Mindre forbrug, Telefonanlæg, Antenneanlæg, 
Internetanlæg/Wi-Fi og CTS anlæg
Her er forbruget forholdsvis lille, men er formodentligt 
stigende på grund af stigende behov. Specielt kan det 
være interessant at måle på forbrug til strømforsynin-
ger, router mv.
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Grønt vaskeri med brug af 
regnvand
(Kilde: Ringgårdens Hjemmeside, 
www.bf-ringgaarden.dk/vores-groenne-profil/
groenne-historier.aspx)

Et grønt vaskeri er sund fornuft i renoveringen af 
afd. 1, hvor der er fokus på at skabe en klimavenlig 
bebyggelse. Nok er de super energivenlige maskiner 
her og nu dyrere at anskaffe, men der er penge at 
hente på længere sigt. 

Afdelingsbestyrelsen i afd. 1 var straks med på at 
vælge nogle af markedets mest energivenlige maski-
ner til vaskerierne i hver af de seks blokke. 

”Bestemt ikke den billigste løsning, men når vi nu gør 
så meget for at spare på energien i afd. 1, så vil det 
jo være tåbeligt at sætte til på gyngerne, hvad man 
har sparet på karrusellerne”, siger Ole Andersen. 

Som inspektør i afd. 1 er han ansvarlig for driften af 
afdelingen. Han peger blandt andet på, at der op-
samles regnvand, som ledes til vaskerierne i fire af 
blokkene. Herved sparer man både på det dyre vand 
af drikkekvalitet og på naturens ressourcer. 

En anden fordel ved at benytte regnvand i vaske-
maskinerne er, at regnvandet er blødere end det 
normale vandforsyningsvand.

Afdelingsbestyrelsen valgte en luksuspakkeløsning 
fra Electrolux med to vaskemaskiner, en tørretumb-
ler og et betalingsdisplay. Varmepumpetumbleren, 
som er en af de mest energivenlige, der findes på 
markedet, koster ca. 40.000 kr. mere end en almin-
delig tørretumbler.

”Vi forventer, at den bruger ca. 70 % mindre strøm 
end en normal tumbler, fordi den fjerner fugten fra 
overskudsvarmen og genvinder denne til tørring af 
tøjet”, forklarer Jesper, som kommer fra Electrolux.

Med den forventede besparelse på el tror Ole, at 
merinvesteringen er tjent ind på ca. 5 år. Set i lyset 
af, at han i langtidsplanlægningen regner med, at 
vaskemaskiner og tørretumbler har en levetid på 
10 år og ofte et par år mere, er det jo en fornuftig 
merinvestering.

Også vaskemaskinerne er energivenlige med et eks-
tremt lavt vand- og elforbrug. Desuden har vaske-
maskinerne et vejesystem, som betyder, at vandind-
taget automatisk tilpasser sig mængden af tøj.

EKSEMPEL, RINGÅRDEN AARHUS 



Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme13

6. Anbefalinger
6.1 Måling af forbrug i etageejendomme
Der findes meget få data, som gør det muligt at be-
stemme energiforbruget fordelt på de enkelte kate-
gorier i etageejendomme. Det anbefales derfor at 
identificere et antal etageejendomme og herefter måle 
forbruget, så det er muligt at lave en fordeling af ener-
giforbruget i forhold til bygningens alder, ejerform og 
hvornår ejendommen er blevet renoveret.

6.2 Dialog med boligselskaber, andelsforeninger, ejer-
foreninger og administrationsselskaber
Mange boligforeninger ønsker en grøn profil og har 
ansat ressourcepersoner, som skal motivere beboere til 
at gennemføre energibesparende tiltag. En søgning på 
flere større boligselskabers og andelsforeningers hjem-
mesider viser dog ikke nogle konkrete tiltag i forhold til 
det fælles elforbrug. Det anbefales derfor at udarbejde 
materiale med informationer om, hvad den enkelte be-
styrelse konkret kan gøre, hvor meget man kan forvente 
at spare, og hvad tiltagene koster.

6.3 Materiale om besparelsesmuligheder inden for de 
forskellige kategorier
Der er et behov for informationsmateriale i forhold til 
energibesparelsesmuligheder og hvilke teknologier, der 
er de mest effektive. Desuden anbefales en casebank 

med eksempler på energieffektive løsninger, hvoraf pris 
for ny løsning og energiforbrug fremgår. Casebanken 
bruges til at vurdere besparelser for foreninger, der 
ønsker at renovere.

6.4 Gennemførelse af demonstrationsprojekter
Der er behov for gennemførelse af demonstrationspro-
jekter på udvalgte områder til vurdering af potentialer 
og økonomi (kan efterfølgende indgå i casebank og 
materiale). 

6.5 Udarbejdelse af materiale til håndværkere
Det anbefales at udarbejde materiale til håndværkere, 
som de kan bruge i dialog med boligforeninger. 

Brancheforeningen Tekniq efterspørger direkte ma-
teriale, som kan udleveres til installatører og er også 
interesserede i eventuelt at skrive en artikel til deres 
medlemmer om dette emne.

6.6 Tjekliste
Tjekliste til boligforening/håndværkere. Guide til, 
hvordan de kan vurdere, om der er et potentiale for 
at reducere fællesforbruget (hvilke lyskilder, alder på 
apparater, enkle målinger, mv.).
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Videncenter for energibesparelser i bygninger 
under Energistyrelsen samler og formidler viden om 
konkrete og praktiske muligheder for at reducere 
energiforbruget i bygninger. Videncentret medvirker 
til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og 
nye værktøjer til at gennemføre energibesparende 
tiltag i bygninger. 

Hermed understøtter Videncentret den samlede  
energispareindsats i Danmark. 

Scan koden eller besøg Videncentrets hjemmeside
www.ByggeriOgEnergi.dk


