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Energiforbrug bliver opgivet i mange forskellige enheder. SI-enheden for 
energi er Joule (1 J = 1 W/s). I hverdagen er det mere brugt at snakke 
om energiforbruget i kWh, og det er ofte den enhed, der bruges, når et 
energiforbrug opgives.

Elforbrug bliver målt og afregnet i kWh. Det kan I se på jeres elmåler 
derhjemme. I kan også se det på elregningen. Når man ved, hvor meget 
effekt (W = watt) et apparat bruger, kan man regne energiforbruget ud, 
når man ved, hvor lang tid det er i brug.

Varmeforbruget angives på forskellige måder. Hvis man har fjernvarme 
afregnes det næsten altid som kWh eller MWh (1 MWh = 1.000 kWh). 
Naturgasforbrug afregnes som m3 naturgas og olieforbrug som liter 
olie. I kan også komme ud for at energiforbruget er opgivet som GJ 
(Gigajoule = 109 J)

1 kWh = 3.600.000 Joule = 3,6 MJ = 0,0036 GJ.
1 GJ = 278 kWh

Ved at omregne varmeforbruget til kWh er det muligt at sammenligne 
varmeforbruget for forskellige skoler og bygninger, selvom de oplysnin-
ger du har for de forskellige bygninger, ikke er opgivet med de samme 
enheder.

Beregning af 
kWh
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OPGAVE 1: 
ELFORBRUG

Elforbrug måles i kWh

W  Watt   Effekt (energiforbrug pr. tidsenhed, angivet på lamper m.m.)

kW  kiloWatt  1.000 Watt (kilo betyder tusind)

kWh  kiloWatt-timer Energiforbrug (det der afl æses på elmåleren)

A. Beregn elforbrug for forskellige lamper på skolen

  W x           timer pr. dag x         dage pr. år/1000 =              kWh/år

TIP. Der er ca. 200 skoledage pr. år

Eksempel – beregning af årligt elforbrug
Beregning af elforbrug pr. år for en 15 Watt pære, der bruges 3 timer hver dag. 
    15  W x  3       timer pr. dag x    365    dage pr. år/1000 =     16     kWh/år

OPGAVE 2: 
VARMEFORBRUG

A. Fjernvarme:  

Fjernvarme måles i MWh. 1 MWh = 1.000 kWh. (Mega = 1.000.000, kilo = 1.000)
Omregn 378 MWh fjernvarme til kWh og 340 GJ-varme til kWh 

Omregning til kWh:         MWh x 1000 =         kWh

Eksempel
Et årligt varmeforbrug på 166 MWh =     166    x 1.000 kWh = 166.000 kWh 

→



B. Naturgas:  

Naturgas måles i m3. 1 m3 naturgas indeholder 11 kWh energi (varme).
Omregn 9.700 m3 naturgas til kWh

Omregning til kWh:         m3 x 11 kWh/m3 =               kWh

Eksempel
Et årligt forbrug på 17.000 m3 =   17.000  x 11 kWh = 187.000  kWh 

C. Olie:   

Olie måles i liter. 1 liter olie indeholder 10 kWh energi (varme).
Omregn 4.560 liter olie til kWh    

Omregning til kWh:         liter x 10 kWh/liter =    kWh

Eksempel
Et årligt forbrug på 13.500 liter =  13.500 x 10 kWh =  135.000  kWh

→
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I Danmark produceres lidt over halvdelen af elektriciteten på kraftvar-
meværker, der både laver el og varme. Ca. 40% af elektriciteten pro-
duceres af vindmøller, og resten produceres på andre måder som for 
eksempel med solceller. Kraftvarmeværkerne bruger kul, gas og bio-
brændsel som drivmiddel, og det gennemsnitlige CO2-udslip er på 364 
g pr. kWh el leveret fra danske producenter.

I Hvidovre Kommune produceres der el på Avedøreværket, som er et 
kraftvarmeværk, der producerer både el og varme. På Avedøreværket 
fyres der med biobrændsel (træpiller og halm). Den mængde el der pro-
duceres, kan dække mere end en million familiers elforbrug. I Hvidovre 
Kommune produceres der også el af vindmøller, som står ved Aved-
øreværket på Stamholmen. Derudover fi ndes der solcelleanlæg, blandt 
andet på to af skolerne i Hvidovre.

Skoler har et forholdsvis højt elforbrug. Der bruges el til pumper og 
ventilation. Dette styrer den tekniske serviceleder. På mange skoler ud-
gør belysning den største andel af elforbruget. Derudover går der el til 
IT-udstyr, skolekøkken og forskellige apparater. Nogle steder er brugs-
tiden styret af ure, sensorer eller andre systemer. Andre steder er det 
skolens brugere – elever og lærere – der skal sørge for at slukke lyset, 
computere mm. efter brug.

Styr på skolens 
elforbrug
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OPGAVE 1: 
SKOLENS SAMLEDE ELFORBRUG

Log på oldapp.keepfocus.dk se vejledning i bilagshæfte og hent elforbrug for det 
sidste år – på månedsbasis. 

A.  Beregn hvor meget el jeres skole bruger på et år.

B.  Beregn det gennemsnitlige elforbrug pr. måned.

C.  Hvilken måned har det største elforbrug? – og hvor stort er det forbrug?

D  Hvilken måned har det laveste elforbrug? – og hvor stort er det forbrug?

E.  Beregn forskellen mellem det største og det mindste forbrug.

F.  Sammenlign elforbruget i de enkelte måneder? Er der stor forskel? Hvorfor 
tror I, at der er forskel?

G.  Se på diagrammerne for elforbrug. Beskriv om elforbruget har ændret sig i 
de sidste år – og hvis det har hvordan? Hvorfor tror I, at det har ændret sig? 
Begrund dit svar.

Det gennemsnitlige elforbrug på danske skoler er ca. 320 kWh pr. elev pr. år.

H.  Beregn det årlige elforbrug pr. elev for jeres skole?

I.  Er elforbruget pr. elev på jeres skole større eller mindre end det gennemsnit- 
lige elforbrug?

J.  Giv nogle forklaringer på, hvorfor jeres elforbrug pr. elev er større eller mindre 
end gennemsnittet.

Det gennemsnitlige elforbrug på danske skoler er ca. 25 kWh pr. m2 pr. år.

K.  Beregn det årlige elforbrug pr. m2 for jeres skole. 

TIP: I fi nder arealet for jeres skole i bilagshæftet i oversigten over skoler 
i Hvidovre Kommune

L.  Er elforbruget pr. m2 på jeres skole større eller mindre end det gennemsnitlige 
elforbrug?

M.  Giv nogle forklaringer på, hvorfor jeres elforbrug pr. m2 er større eller mindre 
end gennemsnittet.
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OPGAVE 2: 
SAMMENLIGNING MED ELFORBRUG I HJEMMET

Antag at en dansker i gennemsnit bruger 1200 kWh el i sit eget hjem på et år.

A.   Beregn hvor mange danskeres elforbrug skolens elforbrug svarer til på årsbasis.

B.    Beregn hvor mange gange større elforbruget er i hjemmet i forhold til på skolen pr. 
person. 

Opgave 2a: Sammenligning med elforbrug i hjemmet – udvidet

C.  Beregn hvor meget el din familie bruger pr. person pr. år.

D.  Oplist alle elevers familiers elforbrug pr. person pr. år (gøres i fællesskab). 

E.  Beregn hvad deres elforbrug pr. person pr. år er i gennemsnit. 

G.  Beregn hvor mange % den familie med det højeste elforbrug pr. person bruger 
mere end gennemsnittet. 

G.  Beregn hvor mange % den familie med det laveste elforbrug pr. person bruger 
mindre end gennemsnittet. 

H.  Giv mindst fem mulige årsager til forskelle i elforbrug pr. person pr. år i jeres 
familier. 

Sammenlign skolens elforbrug med det gennemsnitlige private elforbrug pr. person i 
jeres familier, som I beregnede ovenover:

I.  Beregn hvor mange personers private elforbrug skolens elforbrug svarer til på 
årsbasis. 

J.  Beregn hvor mange gange større det årlige elforbrug er i hjemmet i forhold til 
på skolen pr. person.



OPGAVE 4: 
ELFORBRUG I SPORTSHALLER

Hent elforbruget for sportshallen på jeres skole i KeepFocus. Hvis I ikke har en sports-
hal med data for elforbruget, så hent i stedet elforbruget for Dansborghallen (findes 
under Mine installationer i KeepFocus).

A.  Hvor stort er det årlige elforbrug i jeres hal (Dansborghallen, hvis I ikke selv 
har en hal)?

B.  Er der forskel på elforbruget de enkelte måneder? Hvorfor tror I, der er for-
skel? 

C.  Find elforbruget for alle haller som har individuelle data for elforbruget (se 
måleroversigten i bilagshæfte). 

D.  Find elforbruget for det seneste år for alle haller og præsenter dem i et skema 
og et søjlediagram.

OPGAVE 3: 
ELFORBRUGET PÅ DAGSBASIS

Hent elforbruget for jeres skole på dagsbasis for januar 2018 i KeepFocus. 

A.  Se på søjlediagrammet og beskriv variationen i elforbruget i løbet af en uge. 
Begrund dit svar. 

TIP: Hvis jeres skole har fl ere elmålere, så kan I se på dem en ad 
gangen.

Eksporter tallene og arbejd med dem i regneark.

B.  Beregn gennemsnitsforbruget i kWh på en normal skoledag (hverdag).

C.  Beregn gennemsnitsforbruget i kWh på en weekend/helligdag/feriedag.

D.  Hvorfor er forbruget større til hverdag?

E.  Hvad tror I, at der bruges el til i weekenden?

F.  Spørg den tekniske serviceleder om, hvad der bruges el til i weekenden? Er 
der noget af det, man kan spare på?

→
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E.  Hvad er det årlige elforbrug for den hal, der bruger mest el? 

F.  Hvad er det årlige elforbrug for den hal, der bruger mindst el? 

G.  Beregn forskellen på det årlige elforbrug i den hal, der bruger mest, og den 
der bruger mindst. 

H.  Beregn hvor meget el hallerne bruger i gennemsnit pr. år. 

I.  Vælg elforbruget for den hal der bruger mest el. Beregn hvor mange procent 
højere end hallernes gennemsnitlige elforbrug pr. år det er.

J.  Overvej og kom med nogle forslag til hvorfor, der er forskel på hallernes elfor-
brug. Begrund dit svar.

→



OPGAVE 5: 
BELYSNING

En stor del af skolens elforbrug går til belysning. På nogle skoler er det halvdelen af elforbruget. El-
forbruget afhænger af, hvor effektiv skolens belysning er, og hvor længe belysningen er tændt. Nogle 
steder er brugstiden styret af ure og sensorer, der måler, hvor meget lys der er udenfor, eller om der er 
personer i rummet. Andre steder er det skolens brugere – elever og lærere – der skal sørge for at slukke 
lyset.

Førhen var det mest almindeligt, at klasserne var oplyst af lysstofrør. I dag er disse mange steder udskif-
tet med LED-belysning (lysdioder), som er mere energieffektive. Hvis der bruges gammeldags gløde-
pærer eller halogenspots nogle steder, er dette meget ineffektivt. De bruger nemt fem gange så meget 
energi som LED-belysning.

A.  Gå på nettet og se eksempler på forskellige typer lyskilder: lysstofrør, LED-rør, 
LED-pærer, kompakt lysstofrør (tit kaldet sparepærer), halogenspots, gløde-
pærer.

B.  Find ud af, hvilket lys I bruger i jeres klasselokale.

C.  Hvor mange watt (W) bruger en lyskilde (et lysstofrør, en LED-plade, en 
pære)? Det står ofte på lyskilden. 

TIP: I skal muligvis bruge en stige. Hvis I ikke kan komme til at se jeres 
lyskilde, så spørg den tekniske serviceleder.

D.  Hvor mange lamper er der i jeres klasselokale?

E.  Hvor mange lyskilder er der i hver lampe? →
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Hvis der er lysstofrør i jeres klasselokale og et rør bruger 36 Watt, og der er 10 lamper 
med hver 2 rør, kan elforbruget pr. time lyset er tændt, beregnes på denne måde:

36 Watt x 2 x 10 x 1 h (time) = 720 Wh = 0,72 kWh pr. time lyset er tændt.

F.  Beregn hvor mange kWh el der bruges til belysning i jeres klasse, pr. time 
lyset er tændt.

G.  Beregn hvor meget el, der bruges pr. år til belysning i jeres klasselokale. Husk 
at skrive jeres antagelser ned – hvor mange timer, hvor mange dage, er der 
brugere om aftenen, inkluder jeres beregninger i besvarelsen.

Tip: De er 200 skoledage på et normalt skoleår.

Antag at et klasseværelse efterlades uden at slukke lyset i 2 timer pr. dag. 

H.  Beregn hvor mange kWh el der går til spilde pr. år? 

I.  1 kWh el koster 2 kr. Beregn hvor meget det koster pr. år, hvis lyset står tændt 
i et tomt lokale 2 timer pr. skoledag?

OPGAVE 6: 
PROJEKTOREN 

En projektor bruger ifølge Energistyrelsen mellem 230 og 270 watt, når den er tændt. 
Hvis projektoren bruger 250 watt og er tændt i klassen i 3 timer pr. dag vil den bruge:

3 h (timer) x 250 W = 750 Wh = 0,75 kWh el pr. dag.
I kan undersøge jeres specifikke projektor ved at måle dens effekt (watt) med et Spar- 
Ometer. 

TIP: I kan låne et SparOmeter hos den tekniske serviceleder.

A.  Hvor mange watt (W) bruger jeres projekter, når den er tændt?

B.  Hvor mange timer er den tændt pr. dag?

C.  Hvor meget er dens elforbrug pr. dag?

D.  Bruger jeres projektor mere eller mindre el end en projektor med et standard 
elforbrug, som opgivet af Energistyrelsen?

E.  Hvor mange projektorer er der på skolen? 

F.  Beregn hvor meget el de bruger om året, hvis de alle er tændt 3 timer/dag? 

→



OPGAVE 7: 
ELFORBRUGET OG MULIGHEDER FOR 
AT SPARE PÅ DET 

A.  Beregn hvor stor en andel af det samlede elforbrug på en almindelig skoledag, 
der bruges til projektorer og belysning. I skal gå ud fra at alle klasselokaler ser 
ud som jeres eget.

B.  Hvilke muligheder mener I, at der er for at spare på el til disse to ting?

C.  Hvordan skal det gennemføres?

D.  Hvem skal gøre det? Og hvad skal de gøre?

OPGAVE 8: 
LAV EN ELSPAREKAMPAGNE PÅ DIN SKOLE

I skal lave en kampagne, som motiverer elever og lærere på skolen til at nedsætte 
elforbruget. 

A.  Hvorfor er det en god ide at spare energi? Søg information på nettet. Diskuter 
og skriv tekst.

B.  Hvad vil få jer selv til at spare på el?

C.  Find nogle forslag til, hvordan elever og lærere kan spare el på jeres skole.
Hent inspiration fra det I har fundet ud af i Opgave 1-7.

D.  Lav en brainstorm om, hvilke aktiviteter I vil lave, for at få jeres klasse og 
resten af skolens elever og lærere til at spare på el. I skal gennemføre mindst 
tre aktiviteter. En af aktiviteterne skal I præsentere for jeres kammerater, og I 
skal have fokus på, hvorfor det er vigtigt at spare på energien. 

Forslag til aktiviteter, fi nd selv på fl ere:

  Sæt plakater op på gangene med spareråd

  Sæt ”SLUK LYSET” klistermærker eller opslag ved stikkontakter

 Lav et skoleblad om elforbrug og elbesparelser  

 Lav en info-bod i kantinen med quiz om elbesparelser  

  Lav en konkurrence, hvor skolens klasser konkurrerer om at spare mest mu-
ligt el   

→
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OPGAVE 9A: 
SOLCELLER

En solcelle omdanner lys til elektricitet. Solceller er en halvleder, som ofte er lavet af grundstoffet sili-
cium. Her kan den elektriske strøm kun gå den ene vej. Når solens stråler rammer solcellen, får dens 
elektroner tilført så meget energi, at de kan bevæge sig. Da de kun kan bevæge sig i en retning i halvle-
deren, opfører de sig som en elektrisk strøm.

Almindelige solceller omdanner cirka 15 % af sollysets energi til el. Solcellerne producerer mest el, når 
det er klart vejr, men de producerer også el, når det er overskyet. 

Gå ind på evishine.dk/Hvidovre.dk. Her fi ndes data for solcelleanlæg i Hvidovre 
Kommune.

Vælg at arbejde med Dansborgskolen eller Gungehusskolen, som er de to skoler i 
Hvidovre Kommune, der har solceller.

Find elproduktionen fra solceller for det sidste år (marker år, og vælg seneste hele år).

→

  Lav en video om energi og elbesparelser til SkoleIntra

  Lav en hjemmeside om, hvorfor vi skal spare på energien med 5-10 gode 
spareråd

 Lav et grønt råd på skolen   

Når I laver en kampagne, kan I følge forbruget på skolens måler(e) og se om forbruget 
falder. Husk at sammenligne med samme tidspunkt på året?



A.  Hvad er den årlige elproduktion fra skolens solceller.

B.  Beregn hvor stor en andel af skolens elforbrug, der dækkes af solceller på et 
år? Opgiv resultatet i procent. 

C.  Vælg måned i Evishine og fi nd elforbruget måned for måned for det seneste 
hele år. Skriv forbrugstallene i et skema i et regneark.

D.  Beregn hvor stor en andel af elforbruget, der dækkes med solceller hver må-
ned? Opgiv resultatet i procent.

E.  Er der nogle måneder, hvor produktionen er større end elforbruget? Hvis ja, 
så kom med nogle forklaringer på, hvorfor det er tilfældet.

F.  Se på solcellernes elproduktion for nogle forskellige dage. Beskriv produkti-
onen og giv nogle forklaringer på, hvorfor det varierer, som det gør i løbet af 
dagen og fra dag til dag. 

OPGAVE 9B:  
SOLCELLER

Hvis I har arbejdet med en anden skoles solcelleanlæg, så kan I kun besvare D. og E.

Gå udenfor og se på jeres solcelleanlæg, hvis det kan ses fra jorden.
Lav en vurdering/beregning af, hvor mange m2 solceller, der er på jeres skole.

A.  Hvor langt er solcelleanlægget? Det kan I måle nede fra jorden. Brug et måle-
bånd eller en tavlelineal. 

B.  Hvor højt vurderer I, at solcelleanlægget er? Vurder hvor højt det er i forhold til 
længden.

C.  Beregn solcelleanlæggets areal.

Hvis skolens solcelleanlæg er placeret fl ere forskellige steder, så beregner I arealet for 
hvert sted og lægger arealerne sammen. 

Gå på Google Earth og find det valgte solcelleanlæg. 

D.  Find solcelleanlæggets bredde og længde ud fra Google Earth.

E.  Beregn solcelleanlæggets areal med disse tal.

F.  Fik I samme resultat ved at bruge Google Earth og ved at se på skolens sol-
celleanlæg?

→
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OPGAVE 10: 
ELPRODUKTION FRA SOLCELLEANLÆG

Et nyt effektivt solcelleanlæg, som er sydvendt og med en hældning på 30-45 grader, 
producerer ca. 160 kWh el pr. m2 pr. år.

A.  Beregn hvor mange kWh el det solcelleanlæg I har arbejdet med i opgave 9, 
producerer pr. m2 solceller på et år.

B.  Producerer det mere eller mindre end et nyt effektivt anlæg?

C. Har I nogle forslag til, hvorfor dets produktion er anderledes?

I 2016 blev der brugt 11,2 mio. kWh el i Hvidovre Kommunes bygninger (skoler, pleje-
hjem, rådhuset, m.m.).

D.  Beregn hvor mange m2 solceller, der skal til for at dække hele elforbruget i 
Hvidovre Kommunes bygninger? Regn med standardtallet for et nyt effektivt 
solcelleanlæg. 

E.  Find Hvidovre Kommunes areal på nettet.

F.  Beregn hvor stor en %-del af kommunens areal, der skal dækkes af solcelle- 
anlæg, for at man kan dække 100% af elforbruget i kommunens bygninger 
med solcelle-strøm. Lav beregningen på årsbasis.

G.  Kom med eksempler på, hvorfor det kan være et problem at dække 100% af 
elforbruget med solenergi?



OPGAVE 11: 
BEREGNING AF ELPRODUKTION FRA ET NYT 
SOLCELLEANLÆG

Ovenfor ses en skitse af en bygning. Tagfladen vender mod syd og der er ingen skyg-
ger, så den er velegnet til et solcelleanlæg. 

Bygningens højde op til tagryggen h = 6,2 meter, og højden op til den nederste kant 
af taget h1 = 3,8 meter. Bygningens bredde er b = 8,2 meter. Bygningens længde l = 
15,5 meter.  

A.  Opstil en formel til beregning af afstanden fra den nederste kant af taget til 
tagryggen t. 

B.  Beregn t.

C. Beregn arealet for den sydlige side af taget (den ene af de 2 tagfl ader).

Normalt kan 80% af et tagareal udnyttes til solceller. Solcellerne kan ikke lægges helt 
til kanten, og der er ofte udluftningskanaler på taget.

D.  Beregn hvor mange m2 solceller der kan lægges på den sydlige tagfl ade, når 
80% af arealet udnyttes. 

E.  Beregn den årlige produktion fra et nyt solcelleanlæg. 

F.  Beregn hvor stor en procentdel af jeres skoles elforbrug dette anlæg kan dæk-
ke.

G.  Beregn den årlige besparelse i kr. (Elpris: 2 kr. pr. kWh).

Et nyt solcelleanlæg koster ca. 3.500 kr. pr. m2.

H.  Beregn hvor meget solcelleanlægget koster. Hvor stor er investeringen?

I.  Beregn hvor mange år, der går inden investeringen er dækket af elbespar-
elsen (= tilbagebetalingstiden).

h1= 3.8 m
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Alle skoler i Hvidovre Kommune opvarmes med fjernvarme. I Hvidovre 
Kommune produceres der fjernvarme på Avedøreværket. Avedøre-
værket er et kraftvarmeværk, som producerer både el og varme. På 
Avedøreværket fyres der med biobrændsel (træpiller og halm). Det 
producerer varme nok til at dække varmeforbruget for 200.000 familier. 
Avedøreværket leverer varme til boliger, skoler, mm. i Hvidovre Kommu-
ne og andre kommuner i hovedstadsområdet.

En stor del af boligerne i Hvidovre Kommune får også varme fra fjern-
varme. Derudover er der nogle, som bliver opvarmet med naturgas, der 
brændes af i en naturgaskedel. Endelig er der enkelte huse som opvar-
mes med elvarme eller oliefyr.

På skolerne bruges varmen til at varme lokalerne op ved hjælp af radi-
atorer og til at producere varmt vand, som bruges til bad, håndvask og 
rengøring. Hvor meget varme en skole bruger afhænger af, hvor godt 
bygningerne er isoleret. Derudover er varmeforbruget afhængigt af, at 
varmeanlægget styres effektivt. Det er den tekniske serviceleder, som 
sørger for dette. Det er også vigtigt, at brugerne – elever og lærere – 
sørger for, at vinduer og døre er lukkede om vinteren, og ikke skruer 
mere op for varmen end nødvendigt.

Styr på skolens 
varmeforbrug



OPGAVE 1: 
SKOLENS SAMLEDE VARMEFORBRUG

Log på oldapp.keepfocus.dk (se vejledning i bilagshæfte) og hent varmeforbrug for 
det sidste år – på månedsbasis. 

A.  Lav en tabel over varmeforbrug måned for måned for det seneste år.

B.  Beregn hvor meget varme jeres skole bruger på et år.

C.  Beregn det gennemsnitlige varmeforbrug pr. måned.

D  Beregn for alle måneder (januar-december), hvor mange % af det samlede 
årlige forbrug, der bruges i hver måned. 

TIP: Skriv det ind i tabellen. Du kan oprette en formel i regnearket til at 
beregne det.

E.  Beskriv hvorfor der er forskel på forbruget i de forskellige måneder.

F.  Er der tændt for varmen på skolen om sommeren? 

TIP: I kan spørge den tekniske serviceleder.

G.  Hvis der ikke er tændt for varmen i skolens lokaler, hvad tror du så, der bruges 
varme til om sommeren?

H.  Se på diagrammerne for varmeforbrug. Beskriv om varmeforbruget har 
ændret sig i de sidste år – og hvis det har hvordan. Hvorfor tror I, at det har 
ændret sig? Begrund dit svar.

OPGAVE 2: 
SAMMENLIGNING MED VARMEFORBRUG PÅ ANDRE 
SKOLER

A.  Find din skoles areal i bilagshæftet.

B.  Beregn det årlige varmeforbrug på jeres skole i kWh pr. m2. 

TIP: Se i ” Beregning af kWh”, hvordan du omregner varmeforbruget til 
kWh.

C.  Find og beregn varmeforbruget for det seneste år for fi re andre skoler i Hvid-
ovre Kommune. →
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OPGAVE 3: 
VARMEFORBRUGET PÅ DAGSBASIS OG TIMEBASIS

Hent varmeforbruget på dagsbasis for januar 2018 i KeepFucus (vælg jeres måler 
under mine installationer, klik på januar i månedsoversigt).

Hvis I har flere hovedmålere for varme, så vælg den med det største forbrug.

A.  Se på søjlediagrammet. Er der forskel på skoledage og weekend/helligdage? 

B.  Hvilke grunde kan der være til forskelle i forbrug?

C.  Hvis der er forskel på skoledage og weekend/helligdage, så beregn det gen-
nemsnitlige varmeforbrug for hhv. skoledage og weekend/helligdage.

TIP: Eksporter tallene og arbejd med dem i regneark.

Hent varmeforbruget på timebasis for d. 9. januar 2018.

D.  Se på søjlediagrammet og beskriv forskellen i varmeforbruget i løbet af 
døgnet. Se blandt andet på om der er forskel på nat og dag – og giv en mulig 
forklaring på forskel. Begrund dit svar.

D  Beregn det årlige varmeforbrug i kWh pr. m2 for hver af de fi re andre skoler.  

TIP: Du fi nder skolernes areal i bilagshæftet.

E.  Beregn det gennemsnitlige varmeforbrug i kWh pr. m2 for alle fem skoler (inkl. 
jeres egen skole).

F.  Er jeres varmeforbrug i kWh pr. m2 større eller mindre end gennemsnittet?

G.  Hvilke grunde kan der være til forskellen i varmeforbrug pr. m2 på de fem 
skoler?

→



OPGAVE 4: 
INDENDØRS TEMPERATUR OG VARMEFORBRUG

OPGAVE 5A: 
INDENDØRS TEMPERATUR – I VARMESÆSONEN

En bygnings varmeforbrug afhænger af temperaturforskellen indenfor og udenfor. 
Jo større temperaturforskellen er, jo højere bliver varmeforbruget. For hver grad 
temperaturen sænkes, spares der 5% af det totale varmeforbrug.

Ifølge Hvidovre Kommunes retningslinjer bør temperaturen i klasseværelset ligge 
mellem 20 og 22 grader, når der er varme på. Hvis temperaturen er lavere end 20 
grader, så bliver det for koldt til, at det er rart at sidde i klasselokalet og arbejde. 
Hvis temperaturen er over 22 grader, så bruges der for meget varme.

Normalt er temperaturen i hjemmet 20-22 grader og i skolelokaler 20 grader. 

A.  Hvor høj er temperaturen i jeres klasselokale?

TIP: Hvis ikke der hænger et termometer i klasselokalet, kan I låne et 
i fysiklokalet. Det kan også være, at I har en telefonapp, der kan måle 
temperaturen.

B.  Er det en høj temperatur? 

C.  Antag, at I sænker temperaturen én grad på jeres skole. Beregn hvor meget 
varme I så sparer på et år?

TIP: I fandt jeres årlige varmeforbrug i opgave 1

På nogle skoler sænker man temperaturen om natten og/eller i weekenden, hvor var-
meforbruget så bliver mindre.

D.  Se på jeres forbrugsdata for januar måned 2018 og for den 9. januar. Vurder 
om temperaturen sænkes om natten og/eller i weekenden på jeres skole? 
Begrund svaret.

Antag at temperaturen ikke allerede sænkes.

E.  Beregn hvor meget varme I kan spare årligt, hvis temperaturen sænkes med 4 
grader i weekenden (2 ud af 7 dage).

For en uge siden satte i et IC-meter op i jeres klasselokale. →
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OPGAVE 5B: 
INDENDØRS TEMPERATUR – I SOMMERSÆSONEN

For en uge siden satte i et IC-meter op i jeres klasselokaler.

Log på IC-meter - https://app.ic-meter.com/icm-mobile2/ (se kode og anden infor-
mation i bilagshæftet). Vælg jeres skole. Vælg temperatur og uge.

Hvis det bliver for varmt er det ikke rart at opholde sig i klasseværelset. Temperatu-
ren i klasselokalet bør være 20-22 grader og temperaturen bør ikke komme over 25 
grader.

A.  Hvor mange timer har I brugt jeres klasselokale i den uge, der er målt?

B.  Undersøg hvor mange timer (i skoletiden), hvor temperaturen var henholdsvis 
under 20 grader, 20-22 grader, 22-25 grader og over 25 grader.

C.  Beregn hvor stor en procentdel af skoletiden temperaturen var under 20 gra-
der, 20-22 grader, 22-25 grader og over 25 grader.

D.  Hvorfor tror I temperaturen nogen gange bliver høj i klasseværelset? Begrund 
dit svar.

E.  Kom med nogle forslag til, hvordan det kan undgås, at temperaturen bliver for 
lav i jeres klasselokale.

Log på IC-meter - https://app.ic-meter.com/icm-mobile2/ (se kode og anden infor-
mation i bilagshæftet). Vælg jeres skole. Vælg temperatur og uge.

A.  Hvor mange timer har I brugt jeres klasselokale i den uge, der er målt?

B.  Undersøg hvor mange timer (i skoletiden), hvor temperaturen var henholdsvis 
under 20 grader, 20-22 grader og over 22 grader.

C.  Beregn hvor stor en procentdel af skoletiden temperaturen var under 20 gra-
der, 20-22 grader og over 22 grader.

D.  Sænkes temperaturen om natten og/eller i weekenden på jeres skole? 

E.  Diskuter hvor mange grader temperaturen kan sænkes i gennemsnit. 

F.  Beregn hvor meget varme dette kan spare. 

TIP: Når temperaturen sænkes én grad spares ca. 5% af varmeforbruget. 
I fandt det årlige varmeforbrug i opgave 1

G.  Snak med den tekniske serviceleder om, hvordan temperaturen styres – og 
om der er mulighed for at spare på varmen. 

→



OPGAVE 6: 
INDEKLIMA OG UDLUFTNING

Oplever I nogle gange, at der er for varmt, eller synes I at luften er tung i jeres 
klasselokale? Det kan skyldes, at der trænger til at blive luftet ud. Om vinteren 
lufter man ud ved at skabe gennemtræk i 5 minutter – det vil sige, at man åbner 
vinduer og dør, så luften i klasselokalet udskiftes.

Hvis I har ventilation i klasselokalet, bør det ikke være nødvendigt at lufte ud. 
Snak eventuelt med den tekniske serviceleder om ventilationsanlægget er tændt 
om sommeren.

Der kan være fl ere grunde til, at indeklimaet opleves dårligt. Det kan skyldes for 
høj eller for lav temperatur, som I arbejdede med i opgave 5. Det kan også være 
at luftfugtigheden er for høj. Mennesker tilfører luften fugt, når vi opholder os i et 
lokale. Om sommeren bør luftfugtigheden ligge under 60-65%, og om vinteren bør 
den ligge under 40-45%. 

Et stof som CO2 bruger man som en indikator på, om kvaliteten af luften i klas-
selokalet er god nok. Når vi opholder os i et lokale, trækker vi vejret. Vi indånder 
ilt, og vi udånder CO2. Det vil sige, at jo fl ere mennesker, der er i et rum, og jo 
mindre der luftes ud, jo højere bliver indholdet af CO2 i luften.

Det anbefales, at CO2-indholdet i luften er under 800 ppm (parts per million = 
milliontedele) og Arbejdstilsynet har sat en grænseværdi på 1000 ppm.

Tip: Hold vinduer og døre lukket mens I begynder at arbejde med denne opgave.

A.  Se på data for IC-meter der har været opsat i jeres klasselokale i en uge.

B.  Beskriv hvordan indeklimaet er i jeres klasselokale ved at se på temperatur, 
luftfugtighed og CO2. Begrund dit svar.

C.  Hvilke problemer var der med jeres indeklima? – og har I nogle forslag til at 
løse dem.

D.  Åbn vinduer og døre og luft ud i 5 minutter.

E. Se på de allernyeste data på IC-meteret.

F. Beskriv hvad der sker med indeklimaet, når I lufter ud.

G.  Kan I ændre udluftningsvaner? Lav eventuelt en aftale i klassen om ændrede 
vaner.
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OPGAVE 7: 
CIRKULATIONSTAB, VARMEANLÆG

En del af skolens varmeforbrug går til at dække det varmetab, der er fra varmtvands-
rør. I varmtvandsrørene cirkulerer varmt brugsvand til brusere og vandhaner.

Hvis der slukkes for cirkulationen af det varme brugsvand, når skolen ikke er i brug 
(nat, weekender og ferie), så kan der spares 3% af det totale varmeforbrug.

A.  Beregn hvor meget varme der kan spares på jeres skole ved at slukke for 
cirkulation af det varme brugsvand udenfor skolens brugstid. (Det antages, at 
det ikke allerede gøres).

Tip: Besøg eventuelt skolens varmekælder og snak med den tekniske 
serviceleder om, hvordan varmeanlægget styres.

Husk at spørge om natsænkning af temperatur og slukning af cirkulation 
af varmt brugsvand.

OPGAVE 8: 
VARMETAB FRA VINDUER BESPARELSER VED UD-
SKIFTNING AF GLAS
En bygning taber varme gennem vægge, vinduer, gulv og tag – samt gennem utæthe-
der og åbne vinduer.

A.  Find ud af hvilke ruder, som sidder i jeres klasseværelses vinduer ved hjælp 
af fl ammetesten.

Ruderne kan være: Et-lag glas, 2-lags termoruder, 2-lags energiruder, et-lag 
glas + forsatsrude med almindeligt glas eller et-lag glas + forsatsrude med 
energiglas.

Energiruder / energiglas – fl ammetest 
Energiglas har en tynd metalbelægning, som holder på 
varmen. Derfor taber man mindre varme, når der bruges 
energiruder i stedet for termoruder.

Du kan tjekke, om en rude er en energirude ved at 
holde en lighter tæt på ruden og se, om den ene af de 
fl ammer du kan se har en svag farve (rødlig, grønlig 
eller blålig). For en to-lags rude vil du se fi re fl ammer – 
en for hver glasoverfl ade. 

→



B.  Opmål og beregn hvor stort et rudeareal (glasareal), der er i jeres klassevæ-
relse.

C.  Beregn varmetabet i kWh/år (kWh pr. år) fra ruderne i jeres klasseværelse. 

TIP: For energiruder er der et varmetilskud = et negativt varmetab

D.  Lav et overslag over hvor mange m2 ruder der er på hele skolen.

TIP: Hvor mange klasseværelser og andre lokaler er der?

Antag at alle ruder er af samme slags som i jeres klasseværelse. 

E.  Beregn varmetabet i kWh/år for alle skolens vinduer.

F.  Beregn hvor mange % af skolens årlige varmeforbrug, der forsvinder gennem 
vinduerne. 

TIP: I fandt jeres årlige varmeforbrug i opgave 1

G.  Hvor meget kan der spares, hvis der udskiftes til energiruder? (hvis der ikke 
allerede er energiruder).

Varmetab - ruder

1 lag glas

Termorude

Energirude

1 lag glas + alm. forsats

1 lag glas + energi forsats

kWh / m2 / år

364

113

-15

113

24

→
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OPGAVE 9: 
LAV EN VARMESPAREKAMPAGNE PÅ DIN SKOLE

I skal lave en kampagne, som motiverer elever og lærere på skolen til at nedsætte 
varmeforbruget.

A.  Hvorfor er det en god ide at spare på varmen? Søg information på nettet. 
Diskuter og begrund jeres svar. 

B.  Hvad vil få jer selv til at spare på varmen? 

C.  Find nogle forslag til, hvordan elever og lærere kan spare varme på jeres 
skole.

Hent inspiration fra det I har fundet ud af i Opgave 1-8. 

D.  Lav en brainstorm om, hvilke aktiviteter I vil lave for at få jeres klasse og rest-
en af skolens elever og lærere til at spare på varme. I skal gennemføre mindst 
tre aktiviteter. En af aktiviteterne skal I præsentere for jeres kammerater, og I 
skal have fokus på, hvorfor det er vigtigt at spare på energien. 

Forslag til aktiviteter, fi nd selv på fl ere:

  Sæt plakater op på gangene med spareråd

  Lav en konkurrence på Facebook om hvem der kan komme med det bedste 
spareråd

  Lav et skoleblad om klimaforandringer, varmeforbrug og varmebesparelser

  Lav en info-bod i kantinen med quiz om varmebesparelser

  Lav en konkurrence, hvor skolens klasser konkurrerer om at spare mest mu-
ligt varme

  Lav en video om varme og varmebesparelser til SkoleIntra

  Lav en hjemmeside om hvorfor vi skal spare på energien med 5-10 gode 
spareråd

  Lav et grønt råd på skolen

Når I laver en kampagne, kan I følge forbruget på skolens måler(e) og se om forbruget 
falder. Husk at sammenligne med samme tidspunkt på året.



CO2 (kuldioxid) er en gasart, som er en del af luften. CO2-indholdet i 
atmosfæren er cirka 400 ppm (parts per million = milliontedel).

Når der brændes fossile brændsler (kul, olie og gas) af for at producere 
el og varme, så dannes der CO2. Der dannes også CO2, når der bræn-
des træ og affald af, og når vi trækker vejret. Til gengæld optager plan-
terne CO2 fra luften, når de vokser. Det er en del af kulstofkredsløbet.

CO2-indholdet i atmosfæren har været stigende de sidste 100 år. En af 
hovedårsagerne til dette er, at vi bruger mere energi, og derfor afbræn-
der fl ere fossile brændsler, så der frigives CO2. Når CO2-indholdet i 
atmosfæren stiger, så betyder det, at varme fra jorden får sværere ved 
at slippe væk, og derfor stiger temperaturen. Det kaldes også drivhusef-
fekten. Det er dog vigtigt, at der er et CO2-indhold i atmosfæren, ellers 
ville vi slet ikke holde på noget af varmen fra solen, og det ville blive 
meget koldt på jorden.

De stigende temperaturer har ført til klimaændringer, som for eksempel 
tørke, oversvømmelser og voldsomme uvejr. Den stigende temperatur 
får også indlandsisen til at smelte og havene til at stige.

I kan læse mere om drivhuseffekten og klimaændringer på 
https://www.dmi.dk/laer-om/temaer/klima/drivhuseffekten/ 

CO2-udledning og 
klimaændringer
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OPGAVE 1: 
DANMARKS CO2-UDLEDNING

I Danmark blev der i 2016 udledt 40 millioner ton CO2 fra det energiforbrug, der bru-
ges til bygninger, produktion og transport indenfor Danmarks grænser.

A.  Beregn den årlige CO2-udledning pr. dansker. 

TIP: Indbyggertallet er 5,73 millioner i Danmark.

OPGAVE 2: 
SKOLENS CO2-UDLEDNING

Der er forskel på, hvor stor CO2-udledningen er for forskellige typer af energi. Du kan 
se CO2-udledningen i kg pr. kWh energiforbrug i tabellen til højre. Tallene er for Hvid-
ovre Kommune i 2016.

CO2 - udledning

El

Fjernvarme

Olie

Naturgas

kg / kWh

0,243

0,095

0,266

0,205

A.  Opstil en ligning til udregning af CO2-udledningen for skolebygningen. 

Brug følgende variable for energiforbruget fra: E = el. F = fjernvarme. O = olie. 
N = Naturgas..

B.  Beregn CO2-udledningen for jeres skole.  

TIP: Energiforbrugene kan fi ndes i opgave 1 for el og for varme

C.  Hvor mange personer bruger skolen (elever + lærere + andre ansatte). Det er 
i orden at lave et overslag. Husk at skrive jeres antagelser ned.

D.  Beregn CO2-udledningen pr. person på skolen.

E.  Beregn hvor mange % den årlige CO2-udledning pr. person er på skolen i 
forhold den årlige CO2-udledning pr. dansker.



OPGAVE 3: 
KLIMAKOMMUNE - HVIDOVRE

Hvidovre Kommune er en Klimakommune, og har forpligtiget sig til at nedsætte 
CO2-udledningen i kommunens egne bygninger og fra kommunens egen transport. 
Hvidovre Kommune har været Klimakommune siden 2008. 

Gå ind på www.klimakommuner.dk og klik på Klimakommuneoversigt lidt nede på 
siden. Klik på Hvidovre på kortet eller listen, som kommer frem.

A.  Hvor mange % forpligter Hvidovre Kommune sig til at reducere af CO2-udled-
ningen pr. år?

B.  Hvor mange ton CO2 mindre pr. år udleder Hvidovre i forhold til år 2008?

Under dokumentation næsten nederst på siden finder du ”CO2-opgørelse 2016” – klik 
på linket og åbn dokumentet, som er Hvidovre Kommune Grønt Regnskab 2016.

Gå til sammenfatningen på side 5

C.  Hvor mange % er CO2-udledningen reduceret i 2016 sammenlignet med 
2015?

D.  Opfylder det målet om 2% reduktion pr. år?

E.  Hvis ikke – hvad er så forklaringen? Begrund dit svar.

F.  Hvad har Hvidovre Kommune gjort i 2016 for at nedsætte CO2-udslippet? 
Begrund dit svar.

På side 8-10 i ”CO2-opgørelse 2016” står der beskrevet, hvilke tiltag der er gennem-
ført på kommunens bygninger.

G.  Er nogle af disse projekter eller lignende projekter gennemført på jeres skole? 

TIP: Kig jer omkring på skolen og spørg lærere og den tekniske service-
leder

På side 15 står de at solceller dækkede 2,22% af elforbruget i kommunale bygninger i 
2016.

H.  Hvor stor var produktionen fra solceller i 2016?

I.  Beregn hvor mange ton CO2 der er sparet ved hjælp af el fra solceller i 2016?

J.  Svarer det til, hvad der er angivet på side 15?
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I bruger mindre energi hjemme i jeres familie, end der bruges på skolen. 
Men ser man på forbruget pr. person, så er det største energiforbrug, 
det som er i hjemmet.

Der er meget unødvendigt forbrug i husstanden og ofte mange forskel-
lige apparater, der bruger energi. Det er ofte muligt at nedsætte energi-
forbruget derhjemme ved at ændre vaner og måske isolere huset bedre.

Sådan fi nder I familiens energiforbrug
Elforbruget kan fi ndes på den seneste årsregning (ikke a conto reg-
ning). I kan også logge på elselskabets hjemmeside og fi nde det. Log-in 
data fi ndes på alle elregninger.

Varmeforbruget kan fi ndes på årsregning fra fjernvarmeværket, natur-
gasselskabet eller som opsummering af olieregninger.

Familiens 
energiforbrug



OPGAVE 1: 
DANMARKS CO2-UDLEDNINGENERGIFORBRUG OG 
CO2-UDLEDNING I FAMILIEN

A.  Skriv din families årlige elforbrug og varmeforbrug (energiforbrug og kr.) i 
nedenstående skema.

B.  Skriv arealet for din families bolig og antal personer der bor i boligen i neden-
stående skema.

Elforbrug

Årligt energi-
forbrug

Forbrug
kr/år

Forbrug
kWh/år

Forbrug 
kWh/år/person

CO2-udled
kg/år/person

Forbrug
kr/år/person

Varmeforbrug

Fjernvarme

Naturgas

Olie

Areal

Antal personer

kWh

MWh

m3

liter

m2

ialt

→
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OPGAVE 2: 
ENERGIFORBRUG OG ØKONOMI

A.  Beregn hvad familiens elforbrug og varmeforbrug koster i kr/år/person og skriv 
det i skemaet.

B.  Beregn hvor meget dit årlige energiforbrug koster.

C.  Antag at du har et fritidsjob og tjener 65 kr. i timen. Beregn hvor mange timer, 
du skal arbejde for at betale din andel af familiens energiforbrug

C.  Omregn varmeforbruget til kWh/år (kWh pr. år) og skriv det i skemaet.

D.  Beregn el- og varmeforbrug i kWh/år/person (kWh pr. år pr. person) og skriv 
det i skemaet.

E.  Beregn CO2-udledningen i kg/år/person og skriv det i skemaet.

F.  Beregn den årlige CO2-udledning i ton/person for din familie? 

TIP: 1 ton = 1.000 kg

G.  Beregn hvor mange % det er af den gennemsnitlige CO2-udledning pr. dan-
sker?

TIP: Den gennemsnitlige CO2-udledning pr. dansker blev beregnet i op-
gave 1 om CO2-udledning

H.  Kom med nogle forslag til, hvordan I kan spare på energiforbruget og dermed 
nedsætte jeres CO2-udledning i jeres familier.

→



I Danmark har vi rigtigt godt drikkevand, som vi pumper op fra under-
grunden. Vi kan drikke vandet fra vandhanen uden, at det skal renses 
først. Der er ikke ret mange andre lande, hvor man kan drikke grund-
vand som i Danmark. Mange steder drikker man vand fra søer eller 
opsamlet regnvand, som er renset. 

HOFOR, som leverer vand til hovedstadsområdet, indvinder vand fra 49 
forskellige kildepladser på Sjælland. De fi ltrerer og ilter vandet, inden 
det sendes ud til forbrugerne. Et af de steder, hvor der indvindes vand, 
er i Hvidovre. I kan læse mere på 
https://www.hofor.dk/privat/vand/bliv-klog-paa-drikkevandet/sa-
adan-producerer-hofor-drikkevand/.

Der dannes hele tiden nyt grundvand, når det regner. Men i Køben-
havnsområdet bor vi rigtigt mange mennesker, så det er begrænset, 
hvor meget grundvand vi kan bruge, så der ikke sker sænkninger af 
grundvandet. Det kan betyde naturødelæggelser fordi vådområder ud-
tørrer. Når grundvandsstanden sænkes, er der også mulighed for, at der 
frigives stoffer i jorden, som forurener grundvandet. Det er derfor vigtigt 
ikke at bruge for meget vand.

Når vi bruger varmt vand, er der også blevet brugt energi til at varme 
vandet op. Det er derfor allervigtigst at spare på det varme vand.

Styr på skolens 
vandforbrug

32 Styr på Energien: Opgavehæfte om skolens energiforbrug og energirigtig adfærd 



33

OPGAVE 1: 
SKOLENS SAMLEDE VANDFORBRUG

Log på oldapp.keepfocus.dk (se vejledning i bilagshæfte) og hent vandforbrug for 
det sidste år – på månedsbasis. 

A.  Beregn hvor meget vand jeres skole bruger på et år.

B.  Se på diagrammerne for vandforbrug. Beskriv om vandforbruget har ændret 
sig i de sidste år – og hvis det har hvordan. Hvorfor tror I, at det har ændret 
sig? Begrund dit svar. 

C.  Beregn det gennemsnitlige vandforbrug pr. måned.

D.  Hvilken måned har det største vandforbrug? – og hvor stort er det forbrug?

E.  Hvilken måned har det laveste vandforbrug? – og hvor stort er det forbrug?

F.  Er der stor forskel på vandforbruget i de enkelte måneder? Hvorfor tror I, at 
der er forskel?

OPGAVE 2: 
SAMMENLIGNING MED VANDFORBRUG I HJEMMET

A.  Beregn det årlige vandforbrug pr. elev for jeres skole.

B.  Beregn det daglige vandforbrug pr. elev i liter pr. person pr. dag. 

TIP: Der er 365 dage i et år. 1 m3 = 1.000 liter

En gennemsnitsperson bruger 110 liter vand pr. dag i deres eget hjem. 

C.  Beregn hvor mange gange større vandforbruget er i hjemmet end i skolen pr. 
person.

D.  Beregn en gennemsnitspersons årlige vandforbrug i m3.

E.  Beregn hvor mange gennemsnitspersons vandforbrug skolens årlige vandfor-
brug svarer til.



OPGAVE 3: 
VANDFORBRUGET PÅ DAGSBASIS

Hent vandforbruget på dagsbasis for april 2018 i KeepFocus (klik på april i måneds-
oversigt). 

A.  Se på søjlediagrammet og beskriv forskellen i vandforbruget i løbet af ugen. 
Begrund dit svar.

B.  Er der vandforbrug på fridage?

C.  Hvis ja, hvad tror I, at det bruges til?

OPGAVE 4: 
VANDFORBRUG I SPORTSHALLER

Find vandforbruget for jeres sportshal i KeepFocus. Hvis I ikke har en sportshal ved 
skolen med data for vandforbruget, så brug hallen ved Holmegårdsskolen vandforbrug 
som eksempel. 

A.  Hvor stort er det årlige vandforbrug i hallen?

B.  Er der forskel på vandforbruget i de enkelte måneder? Hvorfor tror I, der er 
forskel?

Find vandforbruget for alle sportshaller, som har individuelle data for vandforbruget (se 
måleroversigten).

C.  Find vandforbruget for det seneste år for alle haller og præsenter dem i et 
skema og et søjlediagram.

D.  Hvad er det årlige vandforbrug for den hal, der bruger mest?

E.  Hvad er det årlige vandforbrug for den hal, der bruger mindst?

F.  Beregn forskellen på det årlige vandforbrug i den hal der bruger mest og den 
hal der bruger mindst.

G.  Beregn hvor meget vand hallerne bruger i gennemsnit om året?

H.  Hvorfor tror I, at der er forskel på hallernes vandforbrug? Begrund dit svar.
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OPGAVE 5: 
VARMTVANDSFORBRUG I SPORTSHALLER

Hent forbruget af varmt vand for Holmegårdsskolens hal i KeepFocus.

A.  Hvor stort er det årlige forbrug af varmt vand i hallen?

B.  Beregn hvor stor en %-del af hallens vandforbrug, der er varmt vand.

C.  Hvad tror du det meste af hallens varme vand bruges til? Hvorfor? Begrund dit 
svar.

Hallen ved Holmegårdsskolen bruger ca. 145 MWh fjernvarme pr. år. 

D.  Beregn hvor mange kWh fjernvarme, der bruges i hallen pr. år. 

TIP: M = mega = 1.000.000. k = kilo = 1.000.

Det koster 55 kWh at opvarme 1 m3 vand.

E.  Beregn hvor mange kWh der bruges på opvarmning af varmt vand pr. år.

F.  Beregn hvor stor en %-del af varmeforbruget, der går til opvarmning af varmt 
vand.

G.  Hvordan kan der spares på det varme vand? Begrund dit svar.



OPGAVE 6: 
MÅLING AF VANDFORBRUG TIL HÅNDVASK

I skal bruge følgende:
Stopur og litermål.

Måling af vandforbrug gøres på følgende måde:

1.  Åbn vandhanen 

2.  Hav et stopur parat

3.  Tæl ned: 3-2-1

4.  Start stopuret nøjagtigt samtidig med at I sætter liter-
målet ind under vandhanen

5.  Stop stopuret lige præcis når vandet er nået op til ”1 
liter”-mærket

Om vandforbrug

•   En moderne bruser lukker max. 6 liter vand ud pr. 
minut.

•   For en vandhane der kun bruges til håndvask kan 
man nøjes med 4 liter pr. minut. I et køkken anbefales 
min. 6 liter pr. minut.

•   Den vandmængde der kommer ud af en vandhane, 
kan styres med den perlator, der sidder i vandhanen.

→
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Hvis det tager 10 sekunder, betyder det at vandhanen lukker 1 liter vand ud på 10 
sekunder. Det svarer til, at vandhanen på et minut vil lukke 6 liter vand ud. 1 minut = 
60 sekunder, der er 6 gange 10 sekunder på et minut – altså 6 liter pr. minut.

Hvis det kun tager 5 sekunder, fi nder du vandforbruget sådan:
60 sekunder: 5 sekunder = 12. Så vandhanen lukker 12 liter vand ud pr. minut.

A.  Vurder hvor lang tid du vasker hænder pr. gang.

B.   Beregn hvor meget vand du ca. bruger på at vaske hænder pr. gang.

C. Hvor mange gange vasker du hænder i løbet af en skoledag?

D.  Beregn hvor meget vand, jeres klasse bruger på at vaske hænder på en sko-
ledag.

Hvis vandhanen bruger mere end 4 liter vand pr. minut, så kan der sættes en perlator 
på, som begrænser vandmængden til 4 liter pr. minut. 

E.  Beregn hvor meget vand, jeres klasse vil bruge på at vaske hænder på en 
skoledag, hvis der sættes sådan en perlator på.

F.  Beregn hvor mange % af vandforbruget til håndvask, der spares ved at sætte 
perlator på.

OPGAVE 7: 
MÅLING OG BEREGNING AF VANDFORBRUG TIL 
BRUSEBADE

I skal bruge følgende:
Stopur, spand og litermål

A.  Hvor mange liter vand kan der være i spanden? 

TIP: Brug litermålet til at måle det, hvis det ikke står på spanden

Måling af vandforbruget for en af hallens/gymnastiksalens brusere:
Målingen foretages på samme måde som beskrevet i opgave 3, dog fyldes spanden i 
stedet for et litermål.

B.  Skriv ned, hvor mange sekunder det tager at fylde spanden.

→

→



Vandforbruget (F) i liter pr. minut kan beregnes med følgende formel: 

 F = V x t : 60

(V = spandens volumen i liter. t = antal sekunder, det tager at fylde spanden) 

C.  Beregn bruserens vandforbrug pr. minut.

D.  Antag at alle skolens elever bader 5 minutter om ugen. Beregn hvor mange 
liter varmt vand de tilsammen bruger om ugen.  

E.  Antag at bruserne udskiftes til moderne sparebrusere med et vandforbrug på 
6 liter/minut. Beregn hvor mange liter varmt vand skolens elever nu bruger om 
ugen.

F.  Hvordan kan vandforbruget til brusebade også nedsættes?

OPGAVE 8: 
FIND LØBENDE TOILETTER

Undersøg om der er nogle toiletter på skolen som løber.
Skriv hvor de er, og hvor meget I vurderer, at de løber.

A.  Hvor mange toiletter løber, så det er svært at se?

B.  Hvor mange toiletter løber, så det ses?

C.  Hvor mange toiletter løber, så der er uro på vandet?

Hvis I har fundet nogle løbende toiletter:

D.  Beregn hvor meget vand der i alt spildes pr. dag.

E. Beregn hvor meget vand der i alt spildes på en uge.

F.  Lav en liste over de løbende toiletter og fortæl teknisk serviceleder om dem 
(gøres fælles fra hele klassen).

Et toilet der løber spilder meget vand:
•   Svært at se: 275 liter/døgn
•   Så det ses: 550 liter/døgn
•   Uro på vandet: 1.100 liter/døgn

→
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OPGAVE 9: 
LAV EN VANDSPAREKAMPAGNE PÅ DIN SKOLE

I skal lave en kampagne, som motiverer elever og lærere på skolen til at nedsætte 
vandforbruget.

A.  Hvorfor er det en god ide at spare vand? Søg information på nettet. Diskuter 
og skriv tekst.

B.  Hvad vil få jer selv til at spare på vandet?

C.  Find nogle forslag til, hvordan elever og lærere kan spare vand på jeres skole.
Hent inspiration fra det I har fundet ud af i Opgave 1-8.

D.  Lav en brainstorm om, hvilke aktiviteter I vil lave, for at få jeres klasse og 
resten af skolens elever og lærere til at spare på vand. I skal gennemføre 
mindst tre aktiviteter. En af aktiviteterne skal I præsentere for jeres kammera-
ter, og I skal have fokus på, hvorfor det er vigtigt at spare på energien. 

Forslag til aktiviteter, fi nd selv på fl ere:

  Sæt plakater op på gangene med spareråd

  Sæt opslag op i brusebadene om at tage kortere brusebade

  Lav en konkurrence på Facebook om, hvem der kan komme med det bedste 
spareråd

  Skriv en artikel om vandforbrug og vandbesparelser til skolebladet eller på 
SkoleIntra.

  Lav en info-bod i kantinen med quiz om vandbesparelser

  Lav en konkurrence, hvor skolens klasser konkurrerer om at spare mest mu-
ligt vand 

  Lav en video om vand og vandbesparelser til SkoleIntra 

  Lav en hjemmeside om hvorfor vi skal spare på vandet med 5-10 gode spare-
råd  

  Lav et grønt råd på skolen

Hvis I laver en kampagne, kan I følge forbruget på skolens måler(e) og se om forbru-
get falder. Husk at sammenligne med samme tidspunkt på året.



Bilagshæfte
SÅDAN BRUGER DU ”KEEPFOCUS” TIL AT SE 
ENERGIFORBRUGET FOR DIN OG ANDRE SKOLER

1.  Åben din internetbrowser og skriv: oldapp.keepfocus.dk
(Eller klik her: http://oldapp.keepfocus.dk/users/sign_in)

2.  Log ind med email: klima@hvidovre.dk og password: Klima2650 (OBS! Stort 
K)

3. Vælg Mine installationer

Signaturforklaring: 
x Varme
x El
x Vand
[i stedet for x vises signaturerne)

→
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BRUG AF IC-METER  

1.  Log på IC-meter - https://app.ic-meter.com/icm-mobile2/

2.  Log ind med email: klima@hvidovre.dk og password: klima2650 (OBS! Lille 
k)

3. Vælg jeres skole i dropdown menu foroven til venstre.

IC-meter kan lånes af den tekniske serviceleder på jeres skole, som evt. også kan 
hjælpe med opsætning.

→
4.  Vælg den skole eller hal du skal bruge data fra.

Til opgaver med forbrug på måneds- eller årsbasis kan forbrugene hentes fra den 
første side, når skolen er valgt. Som vist ovenfor for Dansborgskolen. 

A. Her vælges forbrugstype (el, vand, varme) på månedsbasis.

B.  Her vælges hvilke år der skal medtages data for.

C.  Tryk her for at eksportere data til et regneark.

D.  Her vælges målere – der skal vælges måler, for at få data dags- og timebasis. 
Du kan se en liste over skoler, haller og målere i skema til sidst i dette hæfte.
Af denne fremgår hvilke målere der skal bruges.

C.

B.

A.D.



OVERSIGT OVER SKOLER I HVIDOVRE KOMMUNE

Avedøre Skole
301001

7445 Varme
El
Vand

Varme
El
Vand

Varme

El
Vand

Varme

El

Vand

Varme
El

Vand

Varme

El

Vand

69567811
511123776
540159193

69567811
511123776
540159193

69439929
139772
611351
C216
A13545

65 132 729
65 132 732
459257

540002979

CE 65132727
74110758970
540002805

CE 69514298
459939 101121
C29

CE skole
69991404
459337

540004617

69828165

69960413
3102526
C0000214
A0014825

78493937

Datahub
Beregnet forbrug
540003074

Fjv. Skole - Energi

Brug vand skole.

Fjv. Skole - Energi

Brug vand skole. VVB 
bruges ikke

Varme - Energi

Pedelbolig
Varmecentral
Pedelbolig

Varme skole - energi
Varme sundhed

Bibliotek

Varme fj.v.

Varme fj.v.

Varme CE skole
Pedelbolig

Pedelbolig
Skole
Pedelbolig

Varme - Energi

Varme - VVB

Der er 2 vandmålere. 
Forbruget for disse lægges 
sammen.

Varme radiator. Angivet som 
GJ.
Varme vand
El (skole + hal)
El Skolens beregnet forbrug

Bruges til opgaver med varme-
forbrug på dags- og timebasis.
Bruges IKKE

Bruges til opgaver med varme-
forbrug på dags- og timebasis.
Bruges IKKE 
Bruges IKKE

Bruges IKKE

Bruges IKKE

Bruges IKKE

Bruges IKKE

VVB bruges IKKE

VVB bruges IKKE

Bruges IKKE

Bruges IKKE

Bruges IKKE

VVB bruges IKKE

6585

10000

14418

8136

6919

12760

8615

9561

Dansborgskolen
301002

Engstrandskolen
301011

Frydenhøjskolen
301004

Gungehusskolen
301005

Holmegårdskolen, skolen
301006

Langhøjskolen
301007

Præstemoseskolen
301008

Risbjergskolen
301009

Skole Areal, 
m2

Målernr. Beskrivelse NoterForbrug

Varme
El
Vand

Varme
El
Vand

Varme

El

Vand

→
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Dansborghallen
’031.006

Frydenhøjhallen
’031.007

Præstemosehallen
’031.009

Holmegårdsskolen, hallen
301006

Sportshaller Areal, 
m2

Målernr. Beskrivelse NoterForbrug

2387

3349

1124

1662

Varme
El
Vand
Vand

Varme
El
Vand
Vand

Varme
El
Vand

Varme
El
Vand
Vand

741 10758949
c233

Bimåler. Nr. 36154.
Bimåler hal

814758 -51062 
570

OD4110
B0000789 total
BI varmt vand

Forbruget er angivet i Wh.
Forbruget er angivet i liter.

Varmt vand

Bruges IKKE

Bruges IKKE

Bruges IKKE

Bruges IKKE

Bruges IKKE

Bruges IKK

Bruges til opgave F 2.a

→




