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Kaysergården i København har de sidste par år
sat kraftigt fokus på at være en mere miljøvenlig
boligafdeling herunder især haft fokus på el-
besparelser. Varmemesteren har sammen med
afdelingsbestyrelsen gennemført en række hand-
linger, som har medført et fald på det fælles el-
forbrug på 12 % i løbet af to år, svarende til
5.500 kWh. pr. år. Udskiftning af belysning og
opsætning af sensorstyring i kælderområderne,
udskiftning af udendørs gårdbelysning fra 60 W
til 11 W pærer og udskiftning af cirkulations-

pumper på vand- og varmeanlæg har været
hovedårsagerne til det store fald i elforbruget. 

Kaysergården er en boligafdeling i Boligforeningen
3B i København.

Kaysergården sparer år efter år … 

Kaysergården. Foto: Boligforeningen 3B

Besparelserne er blevet realiseret fordi
afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktio-
næren i et tæt samarbejde har taget
ansvar og set det som en fælles opgave at
ændre el-forbruget!
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Kortlægninger i boligafdelinger viser, at der nemt
kan spares 10-35 % af afdelingens fælles el-for-
brug. Opskriften er enkel – afdelingens ejendoms-
funktionærer og afdelingsbestyrelsen samarbejder
om at kortlægge elforbruget og iværksætte enkle
el-besparende tiltag. 

• Sæt elbesparelser på dagorden til afdelings-
bestyrelsesmødet 

• Udpeg en elspare-ambassadør i 
afdelingsbestyrelsen 

• Lav en elsparearbejdsgruppe under 
afdelingsbestyrelsen 

• Involver ejendomsfunktionærerne 
• Undersøg mulighederne for rådgivning 

og hjælp 
• Deltag i de kurser om el-besparelser, som 

BL udbyder 
• Lav en indkøbspolitik i afdelingen
• Få kortlagt el-forbruget i afdelingen
• Tag inspektør eller administration med på råd

Få mere at vide om, hvordan man kan arbejde
mere med el-besparelser på BL’s el-spareportal
www.elspareportalen.bl.dk

Med samarbejde og ansvar kommer I længst …

Foto: Colourbox
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• Opsæt bevægelsesfølere i trappeopgange,
lofter eller kældre. Følere er med til at spare
på forbruget, når lyset ikke bliver benyttet. 

• Undersøg alderen på vand- og varmeanlæg-
gets cirkulationspumper og udskift de gamle
pumper. Energiforbruget på nye pumper er
markant mindre end på ældre typer af pum-
per. Derfor kan det oftest betale sig at udskifte
de ældste pumper med det samme!

• Få foretaget service på ventilationsanlægget
jævnligt og få opsat spareventilatorer, hvis det
er muligt. Ventilation kan udgøre op til ca. 17 %
af boligafdelingens samlede elforbrug. Ved
serviceeftersynet bliver systemet renset og
indstillinger af anlægget justeret. Erfaringer
viser, at dette giver store el-besparelser. 

Det kan I gøre!

Foto: Colourbox
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• Herlevgårdsvej i Herlev vil opsætte bevægel-
sesfølere i kældergangareal, som før var
oplyst døgnet rundt. Afdelingen kan spare ca.
2.500 kWh pr. år svarende til 5.000 kr. pr. år.

• Rønnebærparken i Roskilde vil udskifte nogle
af deres ældste cirkulationspumper. En
udskiftning af otte små og to store cirkula-
tionspumper vil spare ca. 52.560 kWh pr. år
svarende til kr. 91.980 kr. pr. år. Et skift til de
mere el-besparende nye pumper er tjent hjem
i løbet af et par år.

• Stjerneparken i Roskilde vil foretage en ny
indregulering af afdelingens ventilationsan-
læg. Det forventes at kunne spare ca. 6.900
kWh pr. år svarende til ca. 12.000 kr. pr. år.

Herlevgårdsvej er en boligafdeling i Boligfor-
eningen 3B i København.

Rønnebærparken og Stjerneparken er boligafde-
linger i Boligselskabet Sjælland i Roskilde.

Sådan gør de det! 

Foto: Colourbox
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BL tilbyder 2 forskellige kurser om el-besparelser.
Et kursus for valgte og et for ansatte i afdelinger-
ne i 2. halvår 2009.

Afdelingsbestyrelser - Kurset henvender sig
primært til afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Der
arbejdes med gode el-spareråd, el-sparekampag-
ner, Elspareportalen og værktøjer til at opnå el-
besparelser i afdelingen – både i boligen og i
driften. 

Ansatte i afdelingerne - Kurset henvender sig
til alle ansatte i afdelingerne som har indflydelse
på forbruget af el i afdelingerne. Der arbejdes
med gode el-spareråd, Elspareportalen og værk-
tøjer til at opnå el-besparelser i boligafdelingens
drift. 

Praktiske oplysninger
Der arrangeres en række kurser for medlemmer
af afdelingsbestyrelser og ansatte i afdelingerne i
el-besparelser i boligafdelingerne. Tilbuddet vil
være forskellig til valgte og ansatte. Kurset vil
blive holdt en hverdag ca. 5 timer, i dagtimerne
for de ansatte og sent eftemiddag/aften for de
valgte. Vi vil placere kursustilbuddene rundt om i
hele landet.

Der vil også være mulighed for, at en boligorga-
nisation kan rekvirere et kursus.

Kontakt BLs kursusafdeling for yderligere oplys-
ninger.

Læs mere om kurserne på 
www.elspareportalen.bl.dk under KURSUS og til-
meld dig via www.bl.dk under kursustilmelding.

Kom på kursus i ”El-besparelser i boligafdelinger” 
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Kom nemt i gang med el-besparelser på BL’s
Elspareportal

www.elspareportalen.bl.dk

På hjemmesiden kan du finde:
• Gode råd til at komme i gang
• Værktøjer til at finde og udføre de rigtige 

el-sparetiltag

• Inspirerende historier fra andre boligafdelin-
ger, som allerede har sparet el

• Information om kurser i el-besparelser og om,
hvordan man tilmelder sig til kurserne

• Relevant information fra andre hjemmesider
om el-besparelser og links

Find inspiration på Elspareportalen

Foto: Colourbox
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BL har i 2008 gennemført et el-spareprojekt, med støtte fra

Dansk Energi,  hvis formål har været at opruste afdelings-

bestyrelser og ejendomsfunktionærer til at kunne reducere

forbruget af el i afdelingerne. Projektet har omfattet el-

sparekortlægninger af syv boligafdelinger. Erfaringer herfra

viser, at de lokale aktører omkring boligafdelingen er vigtige

at engagere for at spare på el-forbruget. En af frugterne

fra projektet er Elspareportalen som BL i samarbejde med

PlanMiljø ApS har udarbejdet med gode el-spareråd og

værktøjer til boligafdelinger. Du finder Elspareportalen på

www.elspareportalen.bl.dk. Afdelingsbestyrelser og ejen-

domsfunktionærer tilbydes nu kurser i el-besparelser.
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