
Erfaringer fra energitjek hos borgerne
I januar og februar har vi tilbudt energitjek til borgere i Albertslund. Det er blevet til mange besøg, hvor der 
er blevet målt på de elektriske apparaters elforbrug, målt på hvor meget (varmt) vand, der kommer ud af 
hanerne og snakket om, hvordan varmen udnyttes bedst muligt.

Det generelle indtryk er, at der er godt styr på det med at spare på el, vand og varme, men der har dog hos 
de fleste alligevel været ting, som godt kunne optimeres.

De fleste har skiftet til LEDpærer, men vi stødte dog på flere lamper med halogenpærer. I et hjem havde 
beboeren ni 35 W halogenpærer, der alle blev tændt, med et tryk på samme kontakt. Hvis bare man regner 
med, at de er tændt én time om dagen, vil besparelsen ved at skifte til LED være 300 kr. om året.

Et andet sted havde beboeren to radiatorer i stuen. De var indstillet ens, hvilket er det rigtige at gøre, hvis 
altså termostaterne fungerer ens. Det gjorde de så ikke her. Den ene radiator gav meget mere varme end 
den anden. Den var varm over det hele. Det betyder, at det varme vand løber direkte igennem radiatoren og 
dermed, at varmen ikke når at blive afgivet til rummet. Beboeren kommer derfor til at betale for, at varmen 
ikke bruges. I stedet for at fokusere på at sætte termostaterne ens, er rådet her, at mærke efter på 
radiatorerne. De skal begge være varme i toppen og kolde i bunden.

På vores besøg har vi et SparOmeter med. Det er en måler, der viser de elektriske apparaters strømforbrug 
og prisen på det. Vi kigger bl.a. efter standbyforbrug – altså strømforbrug, som ingen har glæde af. 
Generelt er elektriske apparaters standbyforbrug heldigvis blevet meget mindre, end det var for bare 5 år 
siden, men på mine besøg er der alligevel blevet hevet mange stik ud af stikkontakterne til printere, dvd’er 
og musikanlæg, der næsten aldrig er i brug, men stadig står og bruger strøm.

Er du interesseret i at få et energitjek, er der stadig mulighed for det. Hvis du blot er interesseret i at finde 
ud af, hvad dine elektriske apparater helt konkret bruger, kan du i stedet selv låne et SparOmetre gratis hos 
os. Kontakt os på signe@verdensmålcenter.dk eller telefon 4362 2015.

SparOmeteret måler strømforbrug og pris


