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Elevark M1 Omregning af varmeforbrug 
Når man vil sammenligne varmeforbruget for forskellige skoler/bygninger og forskellige 

varmekilder, skal forbruget have samme enhed. Ved at omregne alle forbrug til kWh, bliver det 

muligt at sammenligne de forskellige forbrug. 

 

1. Fjernvarme:  

Fjernvarme måles normalt i MWh. 1 MWh = 1.000 kWh. M står for Mega. 

Omregning til kWh:  

________ MWh x 1000 = ________ kWh 

 

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

 

a. Omregn 378 MWh fjernvarme til kWh _________________ 

 

2. Naturgas:  

Naturgas måles i m3. 1 m3 naturgas = 11 kWh energi (varme). 

Omregning til kWh: 

 ________ m3 x 11 kWh/m3 = ________ kWh 

 

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

 

b. Omregn 9.700 m3 naturgas til kWh ______________________ 

 

3. Olie:  

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

Omregning til kWh:  

________ liter x 10 kWh/l = ________ kWh 

 

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

c. Omregn 4.560 liter olie til kWh _________________________ 
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4. Varmepumpe: 

Varmepumper bruger el, der måles i kWh. Varmepumpen leverer ca. 3 kWh varme pr. kWh 

el. 

Omregning til varmeforbrug i kWh:  

_______ kWh el x 3 kWh varme/kWh el = _________ kWh varme 

 

Eksempel: Et årligt elforbrug til varme på 42.000 kWh el: 42.000 x 3 kWh varme = 126.000 

kWh varme 

 

d. Omregn 30.000 kWh el til kWh varme ____________________ 

 

5. Træpiller: 

Træpiller måles i ton. 1 ton træpiller indeholder 4.900 kWh energi (varme). 

Omregning til varmeforbrug i kWh:  

_______ ton træpiller x 4.900 kWh/ton = _________ kWh 

 

Eksempel: Et årligt forbrug på 70 ton: 70 ton x 4.900 kWh/ton = 343.000 kWh 

 

e. Omregn 45 ton træpiller til kWh ______________________ 
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Elevark M2 Skolens varmeforbrug 
Nu skal I undersøge skolens varmeforbrug. 

I skal bruge de tabeller over skolens varmeforbrug, som I får udleveret af jeres lærer. Se på 

tabellen over varmeforbruget måned for måned for det seneste år. Hvis du har fået tabellen på 

papir, kan du eventuelt overfører det til et regneark. 

1. Hvor meget varme har skolen brugt det seneste år. 

_________________________________________________________________________ 

2. Beregn det gennemsnitlige varmeforbrug (middeltallet) pr. måned. 

_________________________________________________________________________ 

3. Hvilke måneder ligger under gennemsnittet? 

_________________________________________________________________________ 

4. Beskrivelse af varmeforbruget på månedsbasis 

a. Hvilken måned bruges mest varme, og hvor meget bruges (størsteværdien)? 

_____________________________________________________________________ 

b. Hvilken måned bruges mindst varme, og hvor meget bruges (mindsteværdien)? 

_____________________________________________________________________ 

c. Hvor stor er forskellen på det største og det mindste forbrug (variationsbredden)?  

_____________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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6. Beregn for alle måneder (januar-december), hvor mange procent (pct.) af det samlede årlige 

forbrug, der bruges den måned (TIP: Hvis du har tabellen i et regneark, kan du få 

regnearket til at udføre beregningen ved at oprette en formel). 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Tror du, at der er tændt for varmen på skolen om sommeren? Begrund svaret (TIP: I kan 

spørge den tekniske serviceleder, om der sommerlukkes for varmen). 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Hvis der ikke er tændt for varmen i skolens lokaler, hvad bruges der så varme til om 

sommeren? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Se på varmeforbruget over de tre seneste år. Beskriv, om forbruget har ændret sig – og hvis 

det har, så beskriv hvordan. 

_________________________________________________________________________ 

10. Hvorfor tror du, at det evt. har ændret sig?  

_________________________________________________________________________ 

Varmeforbruget i løbet af et døgn 

1. Se på søjlediagrammet for et døgn, og beskriv forskellen i varmeforbruget i løbet af døgnet? 

_________________________________________________________________________ 

2. Hvorfor tror du, det ser sådan ud, og er det energivenligt?  

_________________________________________________________________________ 
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Elevark M3 Sammenlign varmeforbrug med andre skoler 

1. Start med at beregne det årlige varmeforbrug på jeres skole i kWh pr. m2 (TIP: I Elevark M1 

arbejdede I med omregning af varmeforbrug til kWh, og I fik udleveret skolens forbrug, da 

I arbejdede med Elevark M2 Skolens varmeforbrug). 

___________________________________________ 

2. Se energiforbruget for skolerne i Albertslund Kommune her: 

http://groentregnskab.albertslund.dk/institutioner/varme/skoler  

Udfyld tabellen over varmeforbruget i kWh/m2 for de fem øverste skoler (dem med rødt) og 

jeres skole. 

 

Skole Varmeforbrug i kWh/m2 

  

  

  

  

  

  

 

3. Beregn det gennemsnitlige varmeforbrug (middeltallet) i kWh pr. m2 for alle seks skoler. 

____________________________________________ 

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

____________________________________________ 

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

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

http://groentregnskab.albertslund.dk/institutioner/varme/skoler
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Elevark M4 Skolens vandforbrug 
I skal nu undersøge skolens vandforbrug. I skal bruge de data om skolens vandforbrug, som I 

får udleveret af jeres lærer. 

Skolens samlede vandforbrug 

Se på tabellen over vandforbrug måned for måned for det seneste år. Hvis du har fået tabellen 

på papir, kan du eventuelt overføre det til et regneark. 

1. Hvor meget vand bruger jeres skole på et år? 

____________________________________________________________ 

2. Se på det årlige vandforbrug for de sidste tre år.  

a. Beskriv, om vandforbruget har ændret sig i de sidste år – og hvis det har, hvordan?  

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

b. Hvorfor tror du, at det evt. har ændret sig? Begrund dit svar.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Beregn det gennemsnitlige vandforbrug (middeltallet) pr. måned. _________________ 

4. Hvilken måned har det største vandforbrug – og hvor stort er det forbrug? (størsteværdien)? 

______________________________________________________________________ 

5. Hvilken måned har det laveste vandforbrug – og hvor stort er det forbrug (mindsteværdien)? 

______________________________________________________________________ 

6. Hvor stor er forskellen på det største og det mindste vandforbrug (variationsbredden)? 

______________________________________________________________________ 

7. Giv nogle bud på, hvorfor der er forskel på vandforbruget i de enkelte måneder. 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

Vandforbruget på dagsbasis 

Se på vandforbruget på dagsbasis for en uge. 

8. Se på søjlediagrammet, og beskriv forskellen i vandforbruget i løbet af ugen.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Er der vandforbrug på skolefridage? 

______________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Elevark M5 Varmebesparelser 
Indendørs temperatur og varmeforbrug 

En bygnings varmeforbrug afhænger af, hvor stor forskellen er i temperatur indenfor og udenfor. 

Jo større temperaturforskellen er, jo højere bliver varmeforbruget. For hver grad temperaturen 

sænkes, spares der 5 pct. af det totale varmeforbrug. 

Normalt anbefaler man, at temperaturen i hjemmet er 20-22 grader celsius og i skolelokaler 20 

grader celsius. 

11. Hvor høj er temperaturen i jeres klasselokale?  

12. Er det en høj temperatur? 

13. Antag, at I sænker temperaturen 1 grad celsius på jeres skole. Beregn, hvor meget varme I 

så sparer på et år? (TIP: I har tidligere beregnet jeres årlige varmeforbrug) 

På nogle skoler sænker man temperaturen om natten og/eller i weekenden. På den måde bliver 

varmeforbruget mindre.  

14. Se på jeres data for skolens forbrug for en dag. Vurder, om temperaturen sænkes om natten 

på skolen? Begrund svaret. 

Cirkulationstab, varmeanlæg 

Det varme vand til brusere og vandhaner transporteres rundt på skolen i varmtvandsrør. I 

varmekælderen sidder der en cirkulationspumpe, der sørger for, at vandet kommer rundt på 

skolen. Der er en del af varmen, der forsvinder fra de varme rør, det kaldes varmetab. En del af 

skolens varmeforbrug går til at dække dette varmetab.  

Hvis der slukkes for cirkulationspumpen, når skolen ikke er i brug (nat, weekender og ferie), så 

kan der spares 3 pct. af det totale varmeforbrug. 

1. Beregn, hvor meget varme der kan spares på jeres skole ved at slukke for cirkulationen af 

det varme vand udenfor skolens brugstid.  

2. Undersøg, hvad 1 mWh fjernvarme koster, og beregn hvor mange penge besparelsen er på i 

opgave 3 og i opgave 5.  
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Elevark M6 Vandbesparelser 
Undersøgelse 1  

Undersøgelse af vandforbrug til håndvask 

 

I skal bruge følgende: 

 Stopur (evt. stopur i telefon)  

 Litermål 

Undersøgelsen foretages på følgende måde: 

3. Åbn vandhanen (som I normalt vil åbne den). 

4. Vær klar med stopuret. 

5. Tæl ned: 3-2-1. 

6. Start stopuret nøjagtigt samtidig med, at I sætter litermålet ind under vandhanen. 

7. Stop stopuret lige præcis, når vandet er nået op til 1 liter-

mærket. 

Du kan beregne, hvor meget vand der løber ud på 60 sekunder (1 

minut) på denne måde: 

 

 = liter pr. minut  

 

 

Eksempel: Det tager 10 sekunder at fylde et litermål: 

 

      = 6 liter pr. minut 

                                                       

 

a) Hvor mange liter løber ud af den vandhane I undersøgte? 

____________________________________________________ 

b) Vurder, hvor lang tid du vasker hænder pr. gang. 

____________________________________________________ 

c) Beregn, hvor meget vand du ca. bruger på at vaske hænder pr. gang. 

_____________________________________________________ 

           60  

Antal sekunder til 
af fylde litermål 

     60  

     10  

Vandforbrug – vandhaner 

Der er stor forskel på, hvor meget 

vand der kommer ud af en 

vandhane. 

Den vandmængde, der kan komme 

ud af vandhane, kan styres med den 

perlator, der sidder i vandhanen. 

For en vandhane, der bruges til 

håndvask, kan man nøjes med 4 liter 

pr. minut. I et køkken anbefales 

min. 6 liter pr. minut. 
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d) Hvor mange gange vasker du hænder i løbet af en skoledag? __________ 

 

e) Beregn, hvor meget vand jeres klasse bruger på at vaske hænder på en skoledag. 

_____________________________________________________________________ 

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: 

 Beregn, hvor meget vand jeres klasse vil bruge på at vaske hænder på en skoledag, hvis der 

sættes sådan en perlator på. 

 Beregn, hvor mange procent (pct.) af vandforbruget til håndvask der spares ved at sætte 

perlator på. 

 


