
Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne.



Vandforbrug
Gennemført af YouGov på vegne af Bolius



Metodebeskrivelse

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode

Undersøgelsen er gennemført i perioden 20. marts - 30. marts 2018 via internettet med udgangspunkt i 
YouGov Panelet

Der er i alt gennemført 1.010 interviews

Målgruppe
Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18 år+

Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, 
således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.

Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet



Indhold

Husstandens forbrug af vand

Kendskab til vandforbrug

Genbrug af regnvand

Anvendelse af regnvand

Vand som en ressource

Kvaliteten af grundvandet

Havevanding



I hvilken grad er du optaget af din husstands forbrug af 
brugsvand?

5%

9%

22%

37%

19%

9%

Ved ikke

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Base (1010)

De ældre (60 år+) er 

mere optaget af 

husstandens 

vandforbrug end de 

yngre (18-29 år)



Hvorfor er du optaget af din husstands forbrug af brugsvand?

1%

1%

41%

51%

54%

59%

Ved ikke

Andet

Sikre rent grundvand i fremtiden

Bare en rar fornemmelse at undgå overflødigt forbrug

Af hensyn til miljøet

Af økonomiske årsager, vil spare penge

Base: Er i nogen/høj/meget høj grad optaget af husstandens forbrug af brugsvand (679)

Især i region Sjælland spiller 

de økonomiske årsager ind

Det er ikke tilfældet for dem, 

der bor i Hovedstadsområdet

Blandt dem der er på LinkedIn 

er der især fokus på miljøet og 

på at sikre rent grundvand

Kvinder er mere optaget af 

miljø end mænd



Du har svaret, at du er optaget af din husstands forbrug af 
brugsvand. Hvordan påvirker det din adfærd?

2%

2%

1%

12%

15%

15%

18%

20%

30%

37%

38%

45%

47%

59%

62%

75%

76%

Ved ikke

Andet

Påvirker ikke min adfærd på nogen måde

Opsamler regnvand til brug i husholdningen

Sjældnere brusebade

Undlader at skylle ud hver gang efter toiletbesøg

Bruger balje eller skål ved opvask og når der renses grøntsager

Installeret vandsparer på armaturer

Har anskaffet spare bruser

Har købt opvaskemaskine/vaskemaskine med lavt vandforbrug

Begrænser vanding af haven og andre udearealer

Tager brusebad i stedet for karbad

Kortere brusebade

Benytter lille toiletskyl

Fylder vaskemaskine og opvaskemaskine helt op inden de startes

Opmærksom på vandhaner der drypper/toilet der løber mv.

Undgår at lade vandet løbe, uden at det anvendes (eks. ved tandbørstning, når…

Base: Er i nogen/høj/meget høj grad optaget af husstandens forbrug af brugsvand (679)

kvinder

mænd

60 år+



Hvorfor er du ikke så optaget af forbruget af brugsvand i din 
husstand?

13%

5%

6%

6%

17%

25%

46%

Andet

Det regner så meget, så der er vand nok

Det er besværligt i dagligdagen

Et for lille vandforbrug vil i sidste ende alligevel belaste
miljøet (tilstoppede kloakrør mv.)

Ingen væsentlig økonomisk besparelse ved at spare på
brugsvandet

Har fællesforbrug (eks. i etagebyggeri)

Tænker bare ikke over det

Base: Er ikke/i mindre grad optaget af husstandens forbrug af brugsvand (282)

I højere grad 

mænd end 

kvinder

I højere grad de 

yngre end de 

ældre



Har du kendskab til dit eget, daglige forbrug af brugsvand i din 
husstand?

85%

8%

7%

Ved ikke

85-1.500 liter

1-80 liter

Base (1010)



Genbruger du dit regnvand?

2%

64%

34%

Ved ikke

Nej

Ja

Base: Bor i hus (582)



Hvorfor har du valgt at genbruge dit regnvand? 

0%

11%

47%

60%

64%

Ved ikke

Andet

Det giver en god følelse at genbruge

Af hensyn til miljøet

Mindske min vandudgift på brugsvand

Base: Bor i hus og genbruger regnvand (199)

I højere grad 

kvinder end 

mænd



Hvad benytter du regnvandet til?

8%

0%

0%

0%

6%

10%

95%

Andet

Tøjvask

Drikkevand

Vask (hygiejne)

Toiletskyl

Rengøring

Vanding af have og andre udearealer

Base: Bor i hus og genbruger regnvand (199)

I højere grad 

kvinder end 

mænd



Hvorfor genbruger du ikke regnvandet? 

15%

9%

6%

19%

61%

Ved ikke

Andet

Er ikke sikker på om regnvandet er forurenet

Det er besværligt

Kan ikke opsamle/oplagre det for senere brug

Base: Bor i hus og genbruger ikke regnvand (370)

Region 

Hovedstaden



I hvilken grad er du bekymret for mængden og kvaliteten af 
grundvandet?

3%

4%

13%

18%

33%

34%

28%

22%

20%

14%

4%

8%

Forurening af grundvandet

Som en ressource (vil der være nok i fremtiden)

Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Ved ikke

Base (1010)

22% 36% 

16% 48% 

Ældre mere 

bekymret end 

yngre



Hvem mener du er ansvarlig for kvaliteten af grundvandet i 
Danmark?

10%

2%

43%

52%

58%

59%

60%

61%

Ved ikke

Andre, noter venligst:

Regionerne

Folketinget

Industrivirksomheder

Kommunerne

Det er jeg selv (borgerne)

Landbruget

Base (1010)

De yngre mener i 

mindre grad end alle 

andre, at de selv er 

ansvarlige for kvaliteten

Mænd mener i højere 

grad end kvinder, at det 

er kommunen eller 

folketinget

De ældre mener i 

mindre grad end alle 

andre, at det er 

regionerne



Vander du din have, og i så fald hvor? 

15%

3%

1%

2%

3%

7%

21%

22%

25%

26%

71%

Jeg vander ikke min have

Jeg har ingen have

Ved ikke

Andet

Græsplænen

Buske, hække og træer

Køkkenhave

Højbede

Plantebede

Drivhus

Planter i krukker

Base: Bor i hus (582)

kvinder



Hvordan vander du i din have?

0%

1%

3%

6%

37%

80%

Ved ikke

Andet

Jeg har et vandingsanlæg

Vippevander/dyse vander

Manuelt med vandslange

Manuelt med vandkande

Base: Bor i hus og vander sin have (472)

kvinder

mænd



Hvor kommer vandet du anvender til vanding af haven fra?

0%

2%

2%

47%

62%

Ved ikke

Andet

Fra en sø

Jeg opsamler regnvand og bruger det til at vande med i
haven

Jeg bruger vand fra hanen

Base: Bor i hus og vander sin have (472)

I region Sjælland –

det er også dem, 

der af økonomiske 

årsager er optaget 

af vandforbruget


