
Vandforbrug
Miljøtjek for 7.-9. klasser på Risbjergskolen

Projektet er støttet af kommunens klimapulje



Mål

▶ At I får viden om vandforbrug i boliger og hvad man bruger vand til.

▶ At I får viden om hvilke vaner og tekniske løsninger der kan hjælpe med at 
mindske vandforbruget.

▶ At I kan vejlede forældre om at nedsætte vandforbruget



Program

▶ Vandforbrug

▶ Hvad bruger vi vand til

▶ Undgå vandspild

▶ Hvordan kan man måle sit vandforbrug

▶ Tekniske løsninger – brusere, vandhaner, toiletter

▶ Bedre vaner -> mindre vandforbrug

▶ Øvelse med at vejlede hinanden



Vandkredsløbet

▶ Det naturlige vandkredsløb

▶ I Danmark drikker vi rent 
grundvand

▶ Hvis vi pumper for meget 
grundvand op, så sænkes 
grundvandsspejlet



1.Nedbør (regn/sne)

2. Nedsivning til 
grundvand

3. Fordampning

4. Fortætning af det 
fordampede vand



Rent grundvand

▶ Vi får vand fra store dele af 
Sjælland

▶ I dag er det meste rent grundvand, 
som kan drikkes uden rensning

▶ Hvis vi bruger for meget sænkes 
grundvandet

▶ Det kan bl.a. udtørre 
naturområder

▶ DERFOR skal vi spare på vandet



Hver dansker bruger i gennemsnit
108 liter/dag - 40 m3/år
2000 kr/år

Kilde: DANVA

Vandforbrug i danske boliger



Hvad bruges vandet til



Produktion

1 kg hvede kræver 1000-3000 liter vand

1 kg oksekød kræver 10000-30000 liter vand

1 kg chokolade kræver 17200 liter vand

1 kg kaffe kræver 19250 liter vand 

1 t-shirt kræver 1400 liter vand

….. At producere



Perspektiver

Øvelse: snak to og to med sidemakker om vandforbrug og 
udfordringer globalt set



Vandspild – dryppende hane

▶ En vandhane, der drypper lidt, giver et merforbrug af vand på ca. 7 m3 om året.

▶ En hurtigdryppende vandhane giver et merforbrug på op imod 30 m3 om året.

▶ I København, hvor vandet koster 50 kr. pr. m3, betyder en dryppende vandhane en 
merudgift på 350-1.500 kr. om året. 



Vandspild – løbende toiletter

▶ Et toilet, der løber så lidt, at det er svært at ane, bruger ca. 100 m3 vand ekstra 
årligt.

▶ Hvis det er synligt, at toilettet løber, bruger det 200-400 m3 vand ekstra om året.

▶ Med en vandpris på 50 kr. pr. m3 
koster det 5-20.000 kr. på et år

▶ Et løbende toilet spilder vand for 
40-50 kr. om dagen.



Øvelse - Tjek om toilettet løber

Fremgangsmåde:

▶ Tag et stykke toiletpapir

▶ Toilet skal ikke være vådt efter at der er 
trukket ud i det

▶ Hold papiret ind på bagsiden af toilettet

▶ Bliver papiret vådt, løber dit toilet

Gå sammen 2 og 2

undersøg toiletterne



Passende vandforbrug 
for bruser og vandhaner

Vandhane

▶ 4 liter pr. minut i badeværelse/håndvask

▶ 6 liter pr. minut ved køkkenvask

Man kan få perlatorer der begrænser vandet

Bruser

▶ 6-9 liter vand i minuttet (sparebruser)

Brusere uden vandsparefunktion bruger helt op til 

16-20 liter i minuttet.



Øvelse: måling af vandforbruget

Vandhaner og brusere

▶ Du skal bruge: en spand eller skål, et litermål og et stopur

Fremgangsmåde:

▶ Luk helt op for vandet (eller på den styrke du normalt åbner)

▶ Lad vandet løbe ned i spanden/skålen i et minut.

▶ Afmål med litermålet, hvor mange liter det giver

▶ Resultatet er antal liter pr. minut

▶ Hvis spanden eller skålen er fyldt hurtigere end på et minut, 
så prøv med 30 sekunder og gang med 2 
eller med 15 sekunder og gang med 4

Gå sammen 2 og 2 og mål vandhanerne og bruserne



Tekniske løsninger – det 
varme vand !

▶ Brug sparebruser
▶ 6-8 liter/minut

Se sparebrusertest 
lavet med Politiken i 2012.

▶ Sæt perlator med 
vandbegrænser 
på vandhaner

▶ 4-6 liter/minut

http://politiken.dk/forbrugogliv/boligogdesign/testboligdesign/ECE1564358/de-vaerste-sparebrusere-kan-ikke-engang-skylle-saeben-af/


Kortere brusebad

3 minutter kortere 
brusebad pr. 

dag

sparer 
10 m3 vand pr. 

år

4-800 kr. pr. år



Besparelse - vand

Beregning af vandforbrug til brusebad

Brug
minutter/dag liter/min. m3/år kr/år
Alm. Bruser 10 14 51 4.100   = karbad

Sparebruser10   6 22 1.800
Alm. Bruser   5 14 26 2.000
Sparebruser   5   6 11     900

Vandpris 50 kr/m3 + opvarmning 30 kr/m3



Tekniske løsninger

Udskift til 2-skylstoilet (stort og lille skyl)

▶ Bruger 3/6 liter pr. skyl eller 2/4 liter pr. skyl

▶ Ældre toiletter bruger typisk 8-14 liter pr. skyl

▶ HOFOR giver tilskud til udskiftning af toiletter i boligforeninger, 1.000 kr. pr. 
lejlighed. www.hofor.dk 

Køb vaskemaskine og opvaskemaskine der bruger lidt vand

Opsæt vandmålere

▶ Vandmålere sparer typisk 20-25% af vanforbruget

▶ HOFOR giver tilskud til opsætning af vandmålere i boligforeninger, op til 1.000 
kr. pr. lejlighed

http://www.hofor.dk/


Gode vaner = mindre vandforbrug

▶ Korte bade - sluk for vandet når du sæber dig ind

▶ Sluk for vandet når du børster tænder

▶ Brug lille skyl på toilet når muligt

▶ Tøjvask: fyld maskinen op, undgå forvask, 
brug vandspareprogram 

▶ Opvask: fyld opvaskemaskinen helt op, 
brug korte programmer

▶ Opvask i hånden: Brug en balje

▶ Brug ikke rindende vand til optøning af frostvarer

▶ Afkøl vand i køleskabet frem for at lade hanen løbe, til 
vandet bliver koldt



Rens ikke grøntsager under løbende vand



Miljøtjek

▶ I er nu klar til at lave miljøtjek om vand. I skal bruge miljøtjek 

Skemaet om vandforbrug.


