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FormFormååll

•• KortlKortlæægning af boligforbruget og trendsgning af boligforbruget og trends

•• Brug af apparater, livsstil, komfort, ...Brug af apparater, livsstil, komfort, ...

•• Fokus: IT, Underholdning og BelysningFokus: IT, Underholdning og Belysning

•• Sydligt EU fokus ogsSydligt EU fokus ogsåå Air ConditionAir Condition

•• Sparepotentiale via BAT og Sparepotentiale via BAT og æændret mindre ndret mindre 
fføørende til mindre standby m.v.rende til mindre standby m.v.



EU TrendsEU Trends
•• Over sidste 10 Over sidste 10 åår EU bolig elfbr. + 2%/r EU bolig elfbr. + 2%/åårr

•• Flere TVFlere TV’’er og er og øøget brug af TV get brug af TV 

•• Mere IT brug (off. Service, indkMere IT brug (off. Service, indkøøb, ...)b, ...)

•• HjemmearbejdspladserHjemmearbejdspladser

•• ØØget (over)belysningget (over)belysning

•• Mere vaskMere vask

•• Mere brug af varmt vandMere brug af varmt vand



Store projekt AktiviteterStore projekt Aktiviteter

•• Survey med fokus pSurvey med fokus påå anvenanven--
delse af teknologi og adfdelse af teknologi og adfæærdrd

(Mere detaljeret end Elmodel (Mere detaljeret end Elmodel 
Bolig Bolig –– isisæær vedr. adfr vedr. adfæærd)rd)

•• Belastningsregistrering (10 Belastningsregistrering (10 
min. Vmin. Væærdier) prdier) påå apparater apparater 
inden for IT, underholdning inden for IT, underholdning 
og belysningog belysning



Survey i webdesignSurvey i webdesign

•• Samarbejde med LokalenergiSamarbejde med Lokalenergi

•• Webdesign Webdesign 

•• Langt skema Langt skema –– gave for udfyldelsegave for udfyldelse

•• 500 svar (lidt over 10% frasorteret grundet 500 svar (lidt over 10% frasorteret grundet 
mangelfuld udfyldelse)mangelfuld udfyldelse)



Survey i webdesign (115 punkter!)Survey i webdesign (115 punkter!)



ReprReprææsentativitet sentativitet -- OKOK

Aldersfordeling Aldersfordeling 

00--12 12 åår r 20%20%

1313--18 18 åårr 10%10%

1919--65 65 åår r 65%65%

>65 >65 åårr 5%5%

Uddannelse

Faglært 57%

Universitet 26%

Student 10%

Ingen 7%

29% lejligheder

71% parcelhuse

Gennemsnitsforbrug
4.475 kWh/år

18% elvandvarmer



KKøøle/Frys apparater (DK)le/Frys apparater (DK)



KKøøle/Frys apparaterle/Frys apparater



Vaske apparaterVaske apparater



VaskeapparaterVaskeapparater



VaskeapparaterVaskeapparater



MadlavningMadlavning

•• 60% opt60% optøør i kr i køøleskableskab

•• 32% opt32% optøør pr påå kkøøkkenbordetkkenbordet

•• 8% anvendes microovnen8% anvendes microovnen

•• 8% anvender altid l8% anvender altid lååg pg påå stegepandenstegepanden

•• 50% g50% gøør det nogen ganger det nogen gange

•• 42% anvender aldrig l42% anvender aldrig låågg



ITIT



ITIT

• Lidt kendskab til Energy Star 

• Mangler oplysninger om ee ved indkøb  



UnderholdningUnderholdning

• Set top box/X box/satellit receiver m.v. altid 
tændt grundet mange TV’er/bolig

• 51% bruger multistikdåser/spareskinne

• 15% overvejer at købe plasma TV
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BelysningBelysning



BelysningBelysning

Lyskilder pr. bolig
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BelysningBelysning

Omnibus 2006



Beregnet EU fordeling pBeregnet EU fordeling påå lyskilderlyskilder

No/hh    Incandescent     12.5        LFL  1.5 No/hh    Incandescent     12.5        LFL  1.5 

Halogen LV         3.9        CFL  3.5Halogen LV         3.9        CFL  3.5

Halogen MV        1.2      Total 22.6Halogen MV        1.2      Total 22.6

Meget stort salg af sparepMeget stort salg af sparepæærer i EU brer i EU bååde i 2006de i 2006

og 2007. Der er disse to og 2007. Der er disse to åår solgt r solgt 

ttææt pt påå 1,5 sparep1,5 sparepæære/re/åår pr. bolig i EU!r pr. bolig i EU!



Eurostat data (all sectors)Eurostat data (all sectors)



Energy piano deltager i EU EcoEnergy piano deltager i EU Eco--
Design studie vedr. Domestic lighting Design studie vedr. Domestic lighting 

Example of BAUExample of BAU
forecast forecast 

http://www.eup4light.net/http://www.eup4light.net/



Sparemuligheder via Sparemuligheder via æændret adfndret adfæærd                rd                
VASKVASK

•• Fyld vaskemaskinen (48% kFyld vaskemaskinen (48% køørsler med 50rsler med 50--
75% fuld maskine)75% fuld maskine)

•• Anvend ECO knap ved vask og opvask Anvend ECO knap ved vask og opvask 
(anvendes hhv i 12% og 20% af k(anvendes hhv i 12% og 20% af køørslerne) rslerne) 

•• Anvend mere LufttAnvend mere Lufttøørring  rring  



Spare muligheder via Spare muligheder via æændret adfndret adfæærd   rd   
MADLAVNING og ITMADLAVNING og IT

•• LLååg pg påå stegepanden (kun 8% anvender det)stegepanden (kun 8% anvender det)

•• Afbryd modem (42% gAfbryd modem (42% gøør det)r det)

•• Afbryd router (32% gAfbryd router (32% gøør det) r det) 

•• INFO om Energi effektivitet vedr. IT (kender INFO om Energi effektivitet vedr. IT (kender 
ikke Energy Star)ikke Energy Star)

Trend: Modem med Router (ofte Trend: Modem med Router (ofte 
trtråådldløøs) er altid ts) er altid tæændt for at servicere ndt for at servicere 
mange pcmange pc’’er og brugere rundt i boligen er og brugere rundt i boligen 



Sparemuligheder ved Sparemuligheder ved æændret adfndret adfæærd rd 
UnderholdningUnderholdning

•• UndgUndgåå standby standby –– sluk heltsluk helt

•• Anvend spareskinnerAnvend spareskinner

Trend: Settop box, satellit receiver m.v. Trend: Settop box, satellit receiver m.v. 
Er altid tEr altid tæændt for at servicere mange ndt for at servicere mange 
TVTV’’er og brugere rundt i boligener og brugere rundt i boligen



BelysningBelysning

•• Stort potentiale for Stort potentiale for øøget brug af get brug af 
sparepsparepæærer. DK survey: 5,6 spareprer. DK survey: 5,6 sparepæærer af rer af 
et gennemsnit pet gennemsnit påå 33,1 lyskilder/bolig.33,1 lyskilder/bolig.

•• Kraftigt stigende brug af halogen pKraftigt stigende brug af halogen pæærer rer ––
brug brug –– brug for rbrug for råådgivning og energi dgivning og energi 
effektive alternativer: HL zenon, LED og effektive alternativer: HL zenon, LED og 
sparepsparepæærer.  rer.  



Detaljeret mDetaljeret mååling pling påå apparaterapparater

•• BelastningsmBelastningsmåålinger i 100 huse plinger i 100 huse påå
slutforbrug: IT, underholdning apparater slutforbrug: IT, underholdning apparater 
og lamperog lamper
•• GennemfGennemføørt mrt måålinger med DIACE udstyr linger med DIACE udstyr 
(kommunikation over elnettet) og lys (kommunikation over elnettet) og lys 
loggere (batteriloggere (batteri--drevne) drevne) 
•• Nyt dansk udstyr f.eks. Power DetectiveNyt dansk udstyr f.eks. Power Detective



•• Opskaleret Opskaleret åårsforbrug 506 kWhrsforbrug 506 kWh

•• Ved brug af sparepVed brug af sparepæærer spares 684 krrer spares 684 kr

Eksempel: Skift til sparepEksempel: Skift til sparepæærerrer



Eksempel: Lys pEksempel: Lys påå badevbadevæærelsetrelset

•• BadevBadevæærelse med 35W + 2*40W HL 230Vrelse med 35W + 2*40W HL 230V

•• FFæælles tlles tæænding af lyskilder plus ventilatornding af lyskilder plus ventilator

•• F&M plus to teenagere => meget badningF&M plus to teenagere => meget badning

•• MMåålt at lyset brlt at lyset bræænder 34% af tiden nder 34% af tiden 
begrundet med at ventilatoren skal kbegrundet med at ventilatoren skal køøre!re!

•• ÅÅrsforbrug 345 kWh/rsforbrug 345 kWh/åår og 622 kr/r og 622 kr/åår.r.

•• SSæærskilt kontakt til ventilator kunne spare rskilt kontakt til ventilator kunne spare 
flere hundrede kroner/flere hundrede kroner/åår vedr. belysning.r vedr. belysning.



Eksempel: MEksempel: Mååling pling påå stationstationæær pcr pc

•• ONON--forbrug forbrug 83 kWh/83 kWh/åårr
•• Standby forbrug Standby forbrug 177 kWh/177 kWh/åårr
•• Sparepotentiale Sparepotentiale 318 kr/318 kr/åårr



On kWh Standby  BesparelseOn kWh Standby  Besparelse
Medium LCD TVMedium LCD TV 94         36       65 kr94         36       65 kr
Settop BoxSettop Box 14       114  14       114  205 kr205 kr

Eksempel: MEksempel: Mååling pling påå TV+Settop boxTV+Settop box



Lidt erfaring fra besLidt erfaring fra besøøg og mg og måålingling

•• Mange boliger praktisk taget uden glMange boliger praktisk taget uden gløødepdepæærer rer 
(blandt dem der anvendes regelm(blandt dem der anvendes regelmææssigt)ssigt)

•• Halogen belysning er det nye elspare emneHalogen belysning er det nye elspare emne

•• Umiddelbart kunne i gennemsnit spares omkring Umiddelbart kunne i gennemsnit spares omkring 
500 kr/500 kr/åår pr påå IT, underholdning og lys IT, underholdning og lys –– ggåår man r man 
mere til den er der meget mere at komme efter.mere til den er der meget mere at komme efter.

•• FFåå gammeldags pc skgammeldags pc skæærme og masser af rme og masser af 
fladskfladskæærm TV rm TV –– folk ved ikke noget at plasma folk ved ikke noget at plasma 
teknologien er meget mere energiforbrugende.teknologien er meget mere energiforbrugende.

Sidste målinger afsluttes denne uge og så
starter analysen => Flere resultater



EU Sparepotentiale beregninger        EU Sparepotentiale beregninger        
i okt.+nov. 2008i okt.+nov. 2008

•• BATBAT
•• Bedre adfBedre adfæærdrd

Rapport til EU afleveres 30/11 2008 Rapport til EU afleveres 30/11 2008 

Forventet offentliggForventet offentliggøørelse Feb. Marts 2009relse Feb. Marts 2009



www.isr.uc.pt/~remodece

Kommer dansk brochure og EU Kommer dansk brochure og EU 
elspare velspare væærktrktøøj pj påå pcpc



Fremtidige danske aktiviteterFremtidige danske aktiviteter

•• Tidsserier for slutforbrug kan Tidsserier for slutforbrug kan 
anvendes til mereanvendes til mere

•• Energy pianoEnergy piano har nu mhar nu mååleudstyr og leudstyr og 
tilbyder tilbyder 

MMååling og analyse pling og analyse påå slutforbrugslutforbrug


