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1 Dagens situasjon  

1.1 Generelt 

SINTEF Byggforsks kjennskap til sanitæranlegget er basert på "Tilstandskontroll" utført av OPAK, datert 
11.06.2009, Enøkrapport utarbeidet av OBOS Prosjekt, datert 10.03.2011 samt vår befaring i en leilighet, to 
berederrom, korridor ved trygdeleiligheter og ett garasjeanlegg 08.09.2011.  
 
Bygningene er oppført i 1977. Borettslaget består av 262 leiligheter og 14 trygdeboliger fordelt på 6 blokker 
med tilsammen 18 oppganger. Det er 3 femroms, 96 fireroms, 49 treroms, 81 toroms og 31 ettroms 
leiligheter. Bygningene har 3 – 7 etasjer. 
 
OBOS Energiregnskapet fra 2008 rapporterer at borettslaget som helhet har et energibruk til varmt 
tappevann på 55 kWh/m² oppvarmet bruttoareal. Gjennomsnittet for bygninger med OBOS Energiregnskap 
er 40 kWh/m². Enkelte av blokkene i Nordre Gran (Granstangen 14, 18, 20, 22) har et forbruk på 58-
59 kWh/m² oppvarmet bruttoareal (tilsvarer ca 64 kWh/m² bruksareal).  
 

1.2 Rørinstallasjon 

Den undersøkte delen av sanitæranlegget under befaringen har vannrør av kobber i dimensjonene 1 ½ " og 1" 
(sirkulasjonsledning i korridor i kjeller). Rørstrekkene i kjelleren er isolert med 20 mm glassull. 
Avløpsrørene er av ABS-plast og slukene i badegolv er av støpejern. 
 
Sanitæranlegget ble tatt i bruk fra 1978. Det synes ikke å være gjort vesentlige moderniseringer. 
 

1.3 Varmtvannsproduksjon for tappevann 

Varmtvannsberederne i borettslaget er såkalte liggende batteriberedere av fabrikat CTC. De har volum 2000-
5000 liter og ble tatt i bruk i 1978. Det er sentral varmtvannsproduksjon fordelt på 8 beredere med volum på 
2000 – 5000 liter. Det måles ikke forbruk for hver leilighet. Dagens varmtvannsproduksjon er basert på 
elektrisk energitilførsel. 
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2 Vurderinger 

2.1 Vannmålere 

2.1.1 Vannforbruk 

Nordmenn har høyt vannforbruk, i gjennomsnitt ca. 200 l per person i døgnet eller ca. 70 m3 per person i 
året. Undersøkelser viser imidlertid at forbruket varierer for person og døgn fra 100 til 400 l [2]. Dette 
inkluderer både kaldt og varmt vann. 
 
Tabell 1 viser tall for gjennomsnittlig vannforbruk i liter per person og døgn hentet fra en svensk 
undersøkelse [1] og et Byggdetaljblad [2]. Ut i fra Tabell 6 kan man anta at Nordre Gran borettslag kan 
forvente å ha et varmtvannsforbruk på mellom 60-70 liter per person og døgn (22-23 m³/år). 
 

Tabell 1 Gjennomsnittlig vannforbruk i liter per person og døgn 

Kilde Varmtvann 
[l/(person, døgn)] 

Kaldtvann 
[l/(person, døgn)] 

Totalt 
[l/(person, døgn)] 

Byggdetaljblad 753.153 [2] 74 123 197 
Rapport [1] fra Energi-
myndigheten - leilighet 

58 126 184 

Rapport [1] fra 
Energimyndigheten - småhus 

42 88 130 

 

2.1.2 Forbruksmønster 

Redusert vannforbruk kan oppnås ved å endre beboernes bruksmønster ved bruk av varmt tappevann. 
Innsparingene i vannforbruk ved å endre bruksvanene i vår omgang med vann kan oppnås gjennom 
bevisstgjøring og/eller betaling av vann etter forbruk. Måling av vannforbruk og avgift knyttet til forbruk kan 
virke holdningsskapende. Dermed kan man også vurdere sitt eget vannforbruk opp mot 
gjennomsnittsforbruket. 
 
Vannmålere som virkemiddel for å redusere forbruket forutsetter at hver enkelt forbruker selv har den fulle 
innflytelse, og er innforstått med at dersom man sparer på vannet vil dette føre til redusert avgift. Individuell 
måling i hver boenhet kan derfor ofte motivere til å redusere forbruket. I en del blokkbebyggelse, rekkehus 
o.l. kan det imidlertid være problematisk å installere vannmåler i hver boenhet. 
 
Undersøkelser har vist at det er opp til ca. 35 % lavere forbruk i boliger med egen vannmåler enn i hus med 
flere leiligheter og felles måler [2]. I våre lønnsomhetsberegninger har vi antatt at energibehovet til varmt 
forbruksvann i Nordre Gran brl. vil reduseres fra 63 kWh/m²BRA til 40 kWh/m²BRA. 
 

2.1.3 Lønnsomhet ved installasjon av vannmåler 

Kostnadene for installering av forbruksmåler på varmtvann kan være ca. NOK 3000,- eks. mva. pr. boenhet. 
For Nordre Gran BRL sitt vedkommende var det årlige energiforbruket på varmt vann 1 370 707 kWh i 
2009. Om forbruket reduseres med 35 % ville det utgjøre ca. 479 747 kWh. Kostnadene på målerne vil ved 
et slikt forbruk være innspart på ca. to år. 
 
Link for eksempel på vannforbruksmåler: 
http://www.ista.no/produkter/vannmaalere/index.html  
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2.2 Varmtvannsberedere 

2.2.1 Generelt 

CTC- berederne i borettslaget har ifølge produsenten vist seg å ha lang levetid. Det er ikke urealistisk å 
forvente 50 års levetid. Alderen på varmtvannsberederne er nå 34 år. Alderen alene er dermed ikke utløsende 
for å skifte berederne. Det er imidlertid vesentlig at det holdes regelmessig tilsyn på berederne med hensyn 
til lekkasjer. I følge produsenten er det sannsynlig at den opprinnelige isolasjonen i disse berederne har falt 
sammen og dermed ikke gir optimal isolasjon mot varmetap. Denne antagelsen alene kan heller ikke 
rettferdiggjøre utskifting. 
 
Dersom det derimot vurderes å ta i bruk alternative energikilder, vil disse kreve tilpassede 
varmtvannsberedere/magasin, og de eksisterende berederne må skiftes av den grunn. Dette gjelder ved 
installasjon av bl.a. avtrekksvarmepumpe, luft/vann-varmepumpe og solfangere. Den optimale valg av type 
bereder vil påvirkes av valgt energisystem. 

2.2.2 Beredertemperatur og dimensjonering 

Legionellabakterier vokser best ved temperaturer mellom 20 og 50 °C. Ved temperaturer under 20 °C er 
formeringen begrenset. Erfaringer viser at i vannsystemer der temperaturen er over 60 °C vil 
legionellabakteriene ikke etablere seg eller vokse. Et varmtvannssystem med sirkulasjonsledning må derfor 
utformes slik at temperaturen på returvannet til varmtvannsberederen i sirkulasjonsledningen ligger på 
minimum 60 °C. Rørene ut til de individuelle tappestedene for varmtvann må også dimensjoneres slik at 
vanntemperaturen på hvert tappested kommer opp i 60 °C innen ett minutt etter at krana er åpnet. 
Varmtvannsberedere er derfor generelt dimensjonert for å holde minst 70 °C (Se kapittel 4.6 (s. 79-84) i SBi-
anvisning 236 Vandinstallationer – installationsdele og anlæg). Etter varmtvannsberederen blandes inn kaldt 
vann i en blandeventil slik at vannet som sendes ut på varmtvannsledningene har en temperatur på litt over 
60 °C [5]. 
 
Alternative energisystemer, som luft/vann-varmepumpe og solfangere, leverer i perioder vann til berederen 
med en temperatur på lavere enn 70 °C. Det vil derfor allikevel være behov for elektrisk tilskuddsvarme for å 
holde tilstrekkelig temperatur til enhver tid. Dette er vesentlig blant annet for å hindre forekomst av 
legionellabakterier. Denne tilskuddsvarmen er tatt hensyn til i lønnsomhetsberegningene. 
 

2.3 Sirkulasjonsledninger og rørisolasjon 

 

Vannrørenes kjellerstrekk er isolert med 20 mm glassull. Sirkulasjonsledningen har samme isolasjon. Dette 
gir en bra isolasjon mot varmetap. Vi har beregnet lengden på varmtvannsledningene og 
sirkulasjonsledningene til totalt ca. 750 meter. Vi har gjort enkle beregninger for å belyse effekten av 
tilleggsisolering med for eksempel cellegummiisolasjon. Vår vurdering er at det ikke vil være lønnsomt å 
foreta tilleggsisolering. Årsaken er at energisparingen ikke vil være stor nok til å rettferdiggjøre kostnadene 
så lenge det ikke er behov for andre arbeider ved ledninger. Produsenter av varmtvannsberedere gir uttrykk 
for det samme. Hvis en ledning må skiftes ut uansett, er det derimot bare små tilleggskostnader for tykkere 
isolasjon, slik at dette vil lønne seg. 
 
Erfaring viser at det ofte er mer slitasje og hyppigere lekkasjer på sirkulasjonsledningen enn på selve 
vannrørene. Sirkulasjonsledningen har en konstruksjon som gjør den relativt lett utskiftbar. Dersom hyppige 
lekkasjer på sirkulasjonsledningen aktualiserer utskifting, må den nye ledningen isoleres i henhold til dagens 
minstekrav. 
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Konklusjon: Etterisolering lønner seg ikke nå, som et tiltak i seg selv, men det vil lønne seg å ha tykkere 
isolasjon når rørene må skiftes i fremtiden. Restlevetiden på rørene er 10-20 år (cf. tilstandsrapport). 
 

2.3.1 Tidsstyring av sirkulasjonsledning 

Tidsstyring eller temperaturstyring av pumpen på sirkulasjonsledningen kan gi en energigevinst ved at 
varmetapet reduseres om natten. Vi anbefaler derfor at dette tiltaket vurderes. Vi har ikke framskaffet 
kostnadsoverslag for å vurdere grad av lønnsomhet. 
 
 

2.4 Vannsparende tappearmatur 

2.4.1 Generelt 

Valg av tappearmatur er avhengig av vanntrykket foran tappestedet. Hvis det er svært lavt, må man velge en 
type med lite trykktap. Er vanntrykket derimot normalt, 400–600 kPa (4–6 bar), står man friere til å velge 
type armatur. I europeiske produktstandarder for tappearmatur stilles det krav til vannmengde fra 
tappearmaturer. For å bli godkjent må vannstrømmen, målt ved et trykk på 300 kPa foran armaturen, minst 
ha følgende verdier: 
 
– 0,10 l/s (6 l/min) for elektroniske armaturer 
– 0,15 l/s (9 l/min) for ettgreps/togreps armatur med fleksible slanger (SoftPEX eller PEX) eller dusjhode 
– 0,20 l/s (12 l/min) for ettgreps/togreps armatur med kobber tilførselsrør 
– 0,33 l/s (20 l/min) for bad. 
 
For ettgreps og togreps armatur gjelder en nedre grense på 0,066 l/s (4 l/min) dersom armaturen er 
vannsparende og beregnet for montering på oppvaskkum eller håndvask. Det er verdt å merke seg at 
vannmengden fra tappearmatur (termostat- og trykkstyrte armaturer) beregnet for dusj ikke kan være lavere 
enn 0,20 l/s med et vanntrykk på 300 kPa foran armaturen. Vannsparing ved dusjing kan imidlertid oppnås 
ved å bytte dusjhode til en såkalt sparedusj. 
 
I de fleste tilfeller er det luftblanderen som bestemmer vannmengden fra tappearmaturen. Luftblanderen har 
som funksjon å tilsette luft til slik at vannstrålen får en mykere karakter. I tillegg virker den som en 
ettermotstand og gir mindre vann gjennom tappearmaturen. Ved å benytte en restriktiv luftblander kan en 
vannbesparende effekt oppnås. 
 
Armatur med keramiske skiver, såkalt ettgreps armatur, er best egnet for vannsparing i boliger. Fordelene er 
enkel betjening og at det er lett å finne ønsket temperatur. Eksempler på armatur med keramiske skiver er 
servant- og kjøkkenarmaturer. De fleste vannsparende tappearmaturer har keramiske skiver. 
 
Komforten ved bruk av vannsparende tappearmatur til f. eks. håndvask er god. Dersom det byttes til en 
vannsparende tappearmatur beregnet for kjøkken, kan imidlertid tiden det tar å tappe en vaskebøtte på 10 
liter dobles i forhold til tidligere. I andre tilfeller, som f. eks. skylling av tallerkener, kan det være potensiale 
for å redusere varmtvannsforbruket. 
 
TEK10 krever at vannforsyningsanlegg skal utføres slik at det fremmer god energiøkonomi. Det betyr at man 
må tenke på varmetapet fra varmtvannsrørene, og for å begrense dette må vannvolumet som står i rørene 
være minst mulig. Dette henger også sammen med ønsket om kortest mulig ventetid på varmtvannet. Bruk 
av vannsparende tappearmatur påvirker ventetiden på varmtvann. Ventetiden på varmtvann vil øke når 
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vannmengden reduseres. Dersom man installerer en armatur som halverer vannmengden, vil ikke 
nødvendigvis vannforbruket halveres. 
 
Ventetiden, T, er den tiden det tar å tømme røret med vannet som allerede står der og har fått romtemperatur. 

Ld
q

T i
n




 2
310

4



     [s]    (1) 

hvor 
di = rørets innvendige diameter    [mm] 
L = rørets lengde     [m] 
qn = normalvanmengden for det aktuelle tappested [l/s] 
 
I eksempelet er det gjort følgende forutsetninger: di = 12,6 mm, L = 10 m, qn1 = 0,20 l/s, qn2 = 0,10 l/s. 
Forskjellen mellom qn1 og qn2 skal illustrere en halvering av vannmengden dersom man installerer en 
vannsparende tappearmatur. Det forutsattes også at man beholder opprinnelige vannrør og dermed 
rørdimensjon når man bytter til en vannsparende tappearmatur. 
 
Eksempelet viser at ventetiden, T1, med tradisjonelt tappearmatur blir 6,2 sekunder, mens ventetiden, T2, for 
det vannsparende tappearmaturen blir 12,4 sekunder, dvs. en dobling av tiden for å oppnå ønsket 
varmtvannstemperatur ved tappestedet. I dette eksemplet vil den totale vannmengden til tapping av 
varmtvann bli det samme for begge armaturene fram til ønsket temperatur er oppnådd. Etter at ønsket 
temperatur er oppnådd er det imidlertid potensiale for å redusere varmtvannsforbruket med vannsparende 
armatur. 

2.4.2 Vannforbruk 

Som nevnt i avsnitt 2.1.1, har Nordmenn et høyt vannforbruk, i gjennomsnitt ca. 200 l per person i døgnet 
eller ca. 70 m3 per person i året. Undersøkelser viser imidlertid at forbruket varierer for person og døgn fra 
100 til 400 l [2]. Dette inkluderer både kaldt og varmt vann. 
 
Tabell 2 viser tall for gjennomsnittlig vannforbruk av kaldt- og varmtvann i liter per person og døgn hentet 
fra ulike kilder/undersøkelser [1], [2], [3]. Ut av Tabell 2 kan man anta at Nordre Gran borettslag kan 
forvente å ha et varmtvannsforbruk på mellom 60-70 liter per person og døgn. I de videre 
beregninger/betraktninger benyttes det for Nordre Gran borettslag et antatt gjennomsnittlig 
varmtvannsforbruk på 74 liter per person i døgnet. 
 

Tabell 2 Gjennomsnittlig vannforbruk i liter per person og døgn 

Kilde Varmtvann 
[l/(person, døgn)] 

Kaldtvann 
[l/(person, døgn)] 

Totalt 
[l/(person, døgn)] 

Byggdetaljblad 753.153 [2] 74 123 197 
ENØK i bygninger [3] 66 - - 
Rapport [1] fra Energi-
myndigheten - leilighet 

58 126 184 

Rapport [1] fra 
Energimyndigheten - småhus 

42 88 130 

 

2.4.3 Antatt vannforbruk for ulike tappesteder 

Tabell 3 viser hvordan vannforbruket fordeler seg på de ulike tappestedene iht. Byggdetaljblad 753.153 [2]. 
Det er rimelig å anta at man har en tilsvarende fordeling av vannforbruket for Nordre Gran borettslag. 
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Tabell 3 Antatt gjennomsnittlig vannforbruk for forskjellige tappesteder for Nordre Gran borettslag 

Tappested Antatt vannforbruk 
(kaldt- og varmtvann) per 

tappested 
[l/person, døgn] 

Antatt 
varmtvannsforbruk per 

tappested 
[l/person, døgn] 

Antatt 
varmtvannsforbruk per 

tappested 
[m3/person, år] 

Servant 22 12 4,4 
Kjøkken 65 36 13,1 
Bad/dusj 58 26 9,5 

Totalt 145 74 27,0 
 

2.4.4 Forventet årlig energiforbruk til varmt tappevann 

Energiforbruket, Qvv, til varmtvann i en bolig eller leilighet i løpet av et år kan beregnes ut fra: 
 

 
T

ttCq
Q kvvvpvv

vv





    [kWh/(person, år)]  (2) 

hvor 
Qvv = energiforbruk varmtvann    [kWh/(person, år)] 
qvv = varmtvannforbruk    [m3/(person, år)] 
ρ = vannets tetthet     [kg/m3] 
Cp = vannets spesifikke varmekapasitet  [kWs/(kg, ºC)] 
tvv = varmtvannstemperatur ut fra bereder  [ºC] 
tkv = årsmiddeltemperatur kaldtvann inn på bereder [ºC] 
T = tid      [s/h] 
 
Tabell 4 viser forventet årlig energiforbruk til varmtvann for Nordre Gran borettslag med følgende 
forutsetninger: qvv= se Tabell 3, ρ = 1000 kg/m3, Cp = 4,2 kWs/(kg, K), tvv = 65 ºC. tkv = 7 ºC 
 

Tabell 4 Forventet årlig energiforbruk til varmtvann per person for Nordre Gran borettslag 

Tappested Energiforbruk varmtvann, Qvv 

[kWh/(person, år)] 

Servant 298 
Kjøkken 886 
Bad/dusj 643 

Totalt * 1827 
* utenom oppvaskmaskin / vaskemaskin 

2.4.5 Forventet besparelse ved bruk av vannsparende tappearmaturer 

Etter det SINTEF Byggforsk har kjennskap til, har det trolig ikke vært utført måling av totalt vannforbruk i 
større skala etter at man har byttet fra "vanlige" til vannsparende tappearmatur i f. eks. et borettslag. Det vil 
si at det ikke finnes erfaring med hva det faktiske sparepotensialet mht. energiforbruk vil være for 
vannsparende tappearmatur. Selv om en vannsparende tappearmatur i prinsippet kan halvere vannmengden, 
er det ikke dermed sagt at man oppnår dette i praksis ved tapping. Det er flere forhold som f. eks. 
komforthensyn, ventetid på varmtvann o.l. som også spiller inn. 
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SINTEF Byggforsk antar at man realistisk kan oppnå 10 % reduksjon i tappemengde for vannsparende 
tappearmatur for servant og kjøkken. For bad/dusj kan man trolig oppnå 25 % reduksjon. Tabell 5 viser 
forventet årlig energiforbruk til varmtvann per person for Nordre Gran borettslag dersom det installeres 
vannsparende tappearmatur. 
 

Tabell 5 Forventet årlig energiforbruk til varmtvann per person for Nordre Gran med vannsparende 
tappearmatur 

Tappested Antatt reduksjon med vannsparende 
tappearmatur [%] 

Energiforbruk varmtvann, Qvv 

[kWh/(person, år)] 

Servant 10 268 
Kjøkken 10 797 
Bad/dusj 25 482 

Totalt * - 1547 
* utenom oppvaskmaskin / vaskemaskin 

 
Dagens forventet energiforbruk til varmt tappevann for Nordre Gran borettslag er 1827 kWh per person og 
år, se Tabell 4. Dersom det installeres vannsparende tappearmatur i borettslaget kan man forvente en 
reduksjon i energiforbruket på 280 kWh per person og år. 
 

2.4.6 Forventet årlig reduksjon i totalt vannforbruk  

Tabell 6 viser forventet årlig reduksjon i totalt vannforbruk (kaldt- og varmtvann) etter installering av 
vannsparende tappearmatur i liter per person og døgn for ulike tappesteder. 
 

Tabell 6 Forventet årlig reduksjon i totalt vannforbruk med vannsparende tappearmatur for Nordre 
Gran borettslag 

Tappested Vannforbruk (kaldt- og 
varmtvann) per 

tappested 
[l/person, døgn] 

Antatt reduksjon med 
vannsparende 

tappearmatur [%] 

Antatt vannforbruk 
(kaldt- og varmtvann) 

per tappested med 
vannsparende 
tappearmatur 

[l/person, døgn] 

Reduksjon 
vannforbruk (kaldt- 
og varmtvann) per 

tappested med 
vannsparende 
tappearmatur 

[l/person, døgn] 

Servant 22 10 19,8 2,2 
Kjøkken 65 10 58,5 6,5 
Bad/dusj 58 25 43,5 14,5 

Totalt 145 - 121,8 23,2 
 
Totalt kan man spare 23,2 liter per person og døgn. Dette tilsvarer 8,5 m3 per person og år. 
 

2.5 Anbefalinger vedrørende vannsparende tappearmatur 

Eventuell utskifting av eksisterende tappearmatur til vannsparende tappearmatur bør sees i sammenheng med 
anbefalt brukstid for denne type produkt. Tappearmatur for bruk i boliger har en anbefalt brukstid på 15 år 
[4]. Anbefalt brukstid anslår hvor lenge man med en viss sikkerhet kan forvente at tappearamtur som 
monteres og brukes riktig, vil fungere uten funksjonssvikt og lekkasje. Dersom en del av tappearmaturene i 
leilighetene begynner eller har passert anbefalte brukstid, kan borettslaget vurdere om det er fornuftig å 
foreta en felles utskifting.  
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Et mer realistisk alternativ er å anbefale beboere i borettslaget om å benytte vannsparende armatur når de 
allikevel skal bytte sine armaturer i fremtiden. Beboerne bør bli motivert til å gjøre dette ettersom 
borettslaget skal implementere individuell måling og fakturering av varmt forbruksvann. 

2.5.1 Håndvask 

Ventetiden for ønsket varmtvannstemperatur for en vannsparende tappearmatur er omtrent det dobbelte av en 
vanlig armatur. Etter at ønsket vanntemperatur er oppnådd, er det imidlertid potensiale for å redusere 
varmtvannsforbruket. 
 
Nordre Gran borettslag kan, ved å erstatte gamle servantarmatur med vannsparende armatur på badene, 
forvente en årlig reduksjon i energiforbruket til varmt tappevann med ca. 50-100 kWh/(person, år). 

2.5.2 Kjøkken 

Med en vannsparende kjøkkenarmatur må man forvente en økt tappetid ved f. eks. tapping av en vaskebøtte. 
I andre tilfeller, som f. eks. ved skylling av tallerkener, kan det være potensiale for å redusere 
varmtvannsforbruket. 
 
Dersom Nordre Gran borettslag installerer vannsparende tappearmaturer på kjøkken i leilighetene, kan man 
forvente en årlig reduksjon i energiforbruket til varmt tappevann med ca. 100-200 kWh/(person, år). 
 
Kjøkkenarmaturen er den armaturen vi bruker mest. Vanligvis bruker vi det til mange og korte tappinger. 
Halvparten av alle tappinger er kortere enn ti sekunder. Moderne kjøkkenarmaturer skal gi en 
normalvannstrøm på 0,2 l/s. Undersøkelser viser imidlertid at gjennomsnittlig tappestrøm ligger vesentlig 
lavere (ca. 0,06 l/s). Årsaken til det lave forbruket kommer av at vi mesteparten av tiden bruker 
kjøkkenarmaturen til funksjoner som krever forholdsvis små vannstrømmer, for eksempel å fylle vann i ett 
glass, skylle tallerkener eller skylle en vaskeklut. Men når vi skal fylle en vaskebøtte eller en kasserolle, 
ønsker vi å utnytte den vannstrømmen som kjøkkenarmaturen kan gi. Kjøkkenarmaturen skal følgelig kunne 
reguleres til å gi både små og store vannstrømmer. Montering av vannspareventiler som reduserer 
maksimumskapasiteten kan dermed i noen situasjoner redusere brukskomforten. 

2.5.3 Dusj 

Utformingen av dusjhodet bestemmer for en stor del dusjarmaturens vannforbruk. Det leveres tradisjonelle 
dusjhoder som ikke er konstruert med tanke på vannsparing, og sparedusjer spesielt utviklet for å fungere 
med lite vannforbruk. Fordelen med montering av sparedusj kan i gunstige tilfeller halvere vannforbruket til 
dusjing. Ulempen er at sparedusjer normalt krever lengre dusjtid for å skylle såpe av hår og kropp. Den 
vannmengden man sparer ved å installere sparedusj må i enkelte tilfeller kompenseres med lengre dusjtid for 
skylle bort såpe og sjampo. Varmtvannstemperaturen må også økes på enkelte dusjarmatur for å gi 
tilfredsstillende blandetemperatur. Årsaken til temperaturfallet er at sparedusjen har små vanndråper som 
nedkjøles raskere i luft enn de store dråpene i tradisjonelle dusjer. 
 
Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. 
Et eksempel på en innretning som danner aerosoler er dusjer. Sparedusjer kan således bidra til å spre smitte 
av bakterier. Ved bruk av sparedusj forstøves vannet slik at man lettere kan puste inn bakterier og 
smittestoffer i vannet. Installasjon av sparedusj kan øke faren for å bli smittet av legionella siden denne typen 
dusjer har en finere dråpedannelse enn vanlige dusjhoder. Faren for legionellasmitte i dusjen kan unngås 
dersom noen enkle forholdsregler følges. For eksempel kan gjennomspyling av dusjslange og dusjhode med 
vann som holder 70 ºC noen ganger i året vil hindre legionellavekst. Varmtvannsrørene fram til hvert enkelt 
tappested må være dimensjonert slik at vanntemperaturen kommer opp i 60 °C innen ett minutt etter at 
armaturen er åpnet. Vannet i varmtvannsberederen bør i tillegg holde minst 70 °C. Erfaringer viser at i 
vannsystemer der temperaturen er over 60 ºC vil legionellabakteriene ikke etablere seg eller vokse [5]. 
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Dersom rådene til Folkehelseinstituttet er fulgt, kan Nordre Gran borettslag forvente en årlig reduksjon i 
energiforbruket til varmt tappevann for dusjing med ca. 120-240 kWh/(person, år). 
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3 Konklusjon 

Vi anbefaler følgende tiltak 
 Måling og fakturering av varmt forbruksvann til hver leilighet, gjennom installering av målere. Dette er 

det viktigste tiltaket. 
 Tidsstyrt sirkulasjonspumpe. Vi har ikke beregnet lønnsomheten eller inkludert dette i 

energiberegningene. 
 Vannsparende armaturer anbefales, men da som valgfritt tiltak for hver husstand, da husstanden selv 

velger om de vil investere i nye tappesteder, og kan ta ut gevinsten i form av lavere energiregning 
 Vent med rørisolasjon til fremtidig rørrehabilitering blir nødvendig (10-20 år) 
 
[1] Mätning av kall- och varmvattenanvändning i 44 hushåll – Delrapport ER 2009:26 
[2] Byggdetaljer 753.153 Vannsparing i boliger, Byggforskserien, Norges byggforskningsinstitutt, Oslo, 2004 
[3] ENØK i bygninger, SINTEF håndbok, Oslo, 1996 
[4] Byggdetaljer 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger, Byggforskserien, Norges byggforskningsinstitutt, Oslo, 2001 
[5] Pettersen – Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte – en veiledning, 2. utgave, Folkehelseinstituttet, 2010 
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