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Historik for forsøg I energioptimering
ØsterBO’s behov:

• At opnå administrations- og driftsbesparelser ved udarbejdelse af
fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi

• Overvågning – så energispild undgås

• Energiforbrug – kunne det synliggøres på en bedre måde – og kun på en 
hjemmeside eller andet medie?

Behov for at opnå besparelse direkte på forbruget:

• Energibesparende foranstaltninger

• Opmærksomhed på forbrug

• Oplysning og spareråd

• Adfærdsændringer



• Fyld altid vaske- og opvaskemaskinen inden der tændes for den – det spare både vand og el.

• Brug sparerpærer i lamperne.

• Undgå unødvendigt standby på tv, videoapparater, spillemaskiner koster dyrt, sluk på kontakten, når det ikke 
bruges.

• Køb evt. elsparer-skinner og tænd og sluk-ure, det tjener sig meget hurtigt hjem.

• Eksempel:

Gode råd om fornuftig brug af el
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• Luk for vandet mens du børster tænder. Det samme gælder, når du vasker eller barberer dig.

• Opvasken bør ikke foretages under rindende vand. Brug enten vaskens prop eller en balje.

• Optøning af madvarer bør ikke ske under rindende vand. Tag i stedet madvarerne ud i god tid, og stil dem i 
køleskabet. På den måde sparer du på vandet og udnytter samtidig kulden fra frostvarerne.

• Sørg for, at toilettet ikke løber, det koster rigtig mange penge

– Hvis et toilet løber, så det næsten ikke kan ses kan forbruget væreca. 100 m3 pr. år    kr.   6.029,00
– Hvis et toilet løber, så det kan ses ca. 200 m3 pr. år    kr. 12.058,00
– Hvis et toilet løber, så der er uro på vandoverfladen ca. 400 m3 pr. år kr. 24.116,00

• Sørg for, at vandhaner ikke løber, det koster rigtig mange penge
– Langsom dryp = ca. 1 dråbe/sek. ca.     7 m3 pr. år kr.      422,03
– Hurtig dryp ca.   30 m3 pr. år kr.   1.808,70
– Løbende ca. 100 m3 pr. år     kr.   6.029,00

• Aflæs din vandmåler med jævne mellemrum og slip for ubehagelige overraskelser.

Gode råd om fornuftig brug af vand



• Åben aldrig kun én radiator for fuld varme, hvis der er flere radiatorer i rummet. Det er mere 
økonomisk at åbne alle radiatorer for svag varme. 

• En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. Gardiner og større møbler bør derfor ikke skærme 
for radiatoren. Hæng ikke tøj til tørre direkte på radiatoren.

• Luft ud dagligt. Det giver et bedre indeklima. Bedst er det med gennemtræk og minimum 2-3 
minutter. Husk at lukke for termostaterne imens.

• Der bør aldrig lukkes helt for varmen i et rum. Alle rum skal være opvarmede, men det betyder 
selvfølgelig ikke, at der skal være samme temperatur i dem alle. Har du et rum, der ikke bruges kan du 
sætte radiatortermostaten på 1-2 og derved holde en temperatur på 12-14 grader.

• Sænk evt. temperaturen lidt om natten, eller når du er på arbejde/ferie.

• Husk termostatventilerne arbejder hele tiden. Ventilernes termostater skruer selv på og ned for 
varmen for at holde samme temperatur. Selv om det er koldt udenfor, kan termostatventilen godt 
lukke helt for varmen, for eksempel hvis solen skinner, eller hvis der er mange mennesker i rummet. 
Det hjælper altså ikke at gå og stille på termostatventilerne.

• Aflæs din varmemålere med jævne mellemrum og slip for ubehagelige overraskelser.

Gode råd om fornuftig brug af varme



Synliggørelse…
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Overvågning…



• Hovedmålere – dagligt forbrug, alarm, granskning pågældende måler

Data…

Forbrugsovervågning - vand
Kære Østerbo, Afd 10

TREFOR Vands Forbrugsovervågning – 06/12/2019

Dit døgnforbrug for Vand på Skovgade 25, 7100 Vejle var på 37,29 m3. Det er 
211% mere end den max-værdi på 12,00 m3, du har angivet.
Vær opmærksom på, at der kan opleves op til 24 timers forskydninger i 
visningen af forbruget afhængigt af, hvornår på døgnet vi modtager 
aflæsningerne.

Har du spørgsmål til din forbrugsovervågning, er du velkommen til at kontakte 
vores kundeservice på 70 21 11 00. Du kan altid logge ind på Din Selvbetjening
for at se dit forbrug.
Med venlig hilsen

TREFOR Vand

Dato
Værdi(m
3)

30-11-2019 
00:00 10,66

01-12-2019 
00:00 9,56

02-12-2019 
00:00 0,15

03-12-2019 
00:00 13,05

04-12-2019 
00:00 0

06-12-2019 
00:00 37,29

07-12-2019 
00:00 9,03

08-12-2019 
00:00 10

https://selvbetjening.ewii.com


• bimålere – dagligt forbrug, alarm, granskning pågældende måler

Data…



Synliggørelse…



Næste step…

• Samle vores data fra Ewii og BA I et system, så vi bliver I stand til at finde et 
“ej-målt-forbrug”. Typisk et brud

• Vi skal kunne anvende det nye system som et rapporteringssystem til 
inspektører og til brug for afdelingsbestyrelserne

• Vi håber på at være klar I løbet af første halvår 2020.

• Holde fokus på at finde nye motivationsfaktorer, så adfærdsændringen kan
være vedvarende



Evaluering…

• Vores erfaring er, at det er muligt at ændre adfærd for at opnå en besparelse
på forbruget.

• At udelukkende oplysning og gode råd ikke gør det alene

• Synliggørelse er en vigtig faktor for at lykkedes

• Et hurtigt resultat kan opnås ved konkurrence-faktorer, sammenligning

• At gryden skal holdes I gang – gerne nye tiltag, gode historier

• Fælles ansvar – gå gerne I front, bl. a. ved at udvise tiltag I afdelingernes
fællesområder



Tak for interessen…
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