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Elevark G1 Hvor kommer varmen fra 
En stor del af Danmarks energiforbrug går til opvarmning af bygninger – bl.a. skoler. 

Energiforbruget går til at holde en passende temperatur på skolen og til opvarmning af varmt 

vand. 

 

I Danmark får vi varme fra mange forskellige teknologier og brændsler. I Danmark får vi en stor 

del af varmen som fjernvarme – det vil sige, at varmen produceres et andet sted end i bygningen 

og leveres som varmt vand – du kan se en model her: 

http://www.fjernvarmensunivers.dk/index.html.    

 

Danmark er det land i verden med mest fjernvarme. 65 pct. af alle husstande opvarmes med 

fjernvarme. Derudover opvarmes mange skoler, kontorbygninger m.m. også med fjernvarme. 

Fjernvarmen produceres på kraftvarmeværker, hvor der både produceres varme og elektricitet 

eller på et varmeværk, hvor der kun produceres varme. 

 

Der bruges mange forskellige brændsler til fjernvarmeproduktion, f.eks. kul, naturgas, halm, 

træpiller og -flis og affald. Der produceres også varme på solvarmeanlæg og enkelte steder 

udnyttes geotermisk varme, hvor varmt vand hentes op af jorden. 

 

Bygninger (skoler), der ikke bruger fjernvarme, har ofte et individuelt fyr, som bruger olie, 

naturgas eller biomasse (halm, træpiller). Det kan også være, at man bruger en varmepumpe, 

som er en effektiv måde at lave el om til varme. I en varmepumpe får man ca. tre gange så meget 

varme ud, som man putter el ind. 

 

Undersøgelse 

1. Hvor kommer varmen i jeres kommune? 

På https://energymaps.plan.aau.dk/?page_id=33 kan I se, hvordan varme forbruges og 

produceres i hele Danmark: 

 

• Find din kommune (Du kan flytte dig rundt på kortet og zoome ind med musen).  

• Klik på kortet (Det er meget detaljeret, så du kan komme helt ned på by-niveau. Du 

skal finde kommunen).                                                                                                                                                                       

Så kommer der et billede som dette: 

http://www.fjernvarmensunivers.dk/index.html
https://energymaps.plan.aau.dk/?page_id=33
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a. Hvilken varmeforsyning er der flest, der har i jeres kommune? 

 

___________________________________________________________________ 

 

b. Hvilken type varmeforsyning leverer mest varme (forbrug i MWh)? 

 

___________________________________________________________________ 

 

2. Hvor produceres der fjernvarme i jeres kommune 

Måske kender I allerede nogle steder. I kan også lave en undersøgelse på nettet. 

 

Beskriv kort et eller to fjernvarmeværker: 

 

a. Hvor ligger det? 

 

___________________________________________________________________ 

 

b. Producerer det kun varme eller både el og varme (kraftvarme)? 

 

___________________________________________________________________ 

 

c. Hvilke energikilder bruges til at producere varme? 

 

                   

___________________________________________________________________ 

 

  

Du skal se på Varmeforsyning. 

• Antal fortæller, hvor mange 

bygninger der forsynes med denne 

type varme. 

• Forbrug (MWh) fortæller, hvor 

meget varme (energi) der 

forbruges af de forskellige typer 

varme. MWh = Mega Watt timer 

(hours).  
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Elevark G2 Vandets kredsløb og udnyttelse 
Vand indgår i et kredsløb i naturen. Det har I set på modellen med akvariet. Men mennesket 

bruger vand og påvirker på den måde kredsløbet, bl.a. derhjemme, på skolen/arbejde og på 

virksomhederne. 

 

1. I skal tegne en skitse, der viser, hvordan mennesket udnytter og påvirker vandets kredsløb: 

 

a. Tegn en skitse af et landskab med marker, skove, byer, grundvand, vandløb, søer, 

skyer og havet. 

 

b. Tegn små tegninger, der viser, hvad vi bruger vand til. 

  

c. Sæt dem på tegningen – og vis med pile, hvor vi tager vandet fra – og hvor vi sender 

spildevand retur til vandkredsløbet. 

 

2. Vi har behov for at drikke 1-2 liter vand i døgnet.  

Er det vand, som vi drikker, en stor del af vores samlede vandforbrug?  

Begrund svaret (tænk på, hvad I ellers bruger vand til). 

 

3. I Danmark er langt det meste af det vand, som vi bruger, grundvand. Det leveres fra et 

vandværk og er rent og klar til at drikke, men behøver alt vand, at være så rent? 

 

Hvilke andre typer vand kan man også bruge? 

 

4. Kom med ideer til, hvad disse typer vand kan bruges til. 

 

5. Hvilke fordele og ulemper ser I ved at bruge disse typer vand? 
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Elevark G3 Vandforbrug – kan vi bruge alt det 
grundvand vi vil? 
I Danmark har vi rigtigt godt vand, som vi pumper op fra undergrunden.  

Der dannes hele tiden nyt grundvand, når det regner. Men i nogle områder med mange 

mennesker og/eller lidt nedbør, så det er begrænset, hvor meget grundvand vi kan bruge. 

I kan læse mere om grundvandsdannelse på side 5 - 11 på linket her: 

https://aktiv.dn.dk/media/4321/dn-saadan-ligger-landet-2014-grundvand-og-drikkevand.pdf 

 

I skal scrolle ned til afsnit 1.2 på side 7: 

• Vi bruger mest grundvand, hvor der dannes mindst. Se på illustrationen på side 8 

med Nettonedbør og Udnyttelsesgrad af grundvandsmagasinerne.  

Spørgsmål: 

3. Er der forskel på, hvor meget grundvand der dannes forskellige steder i Danmark? 

4. Hvorfor tror, I at det særligt er omkring de store byer vi skal passe på, hvor meget grundvand 

vi bruger? 

5. Skal I passe ekstra godt på, hvor meget grundvand I bruger – der hvor I bor? Begrund svaret. 

6. Hvilke trusler ser I, der er mod grundvandet? 

7. Hvad kan I selv gøre for at passe på grundvandet? 

8. Hvad kan Danmark som land gøre for at passe på grundvandet? 

 

https://aktiv.dn.dk/media/4321/dn-saadan-ligger-landet-2014-grundvand-og-drikkevand.pdf

