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Anvisningar 
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Syfte 

• Syftet med projektet är att spara pengar genom  

att spara energi på arbetsplatsen. 

 

• Det handlar om attitydförändringar som skall 

resultera i förändrat beteende. På lite längre sikt 

kan man räkna med resultat i form av bättre val 

vid upphandlingar och inköp.  

 

 



Mål:  Spara  5 % elenergi 
  

All personal på Landstinget Blekinge skall nås av 

energisparutbildning. De skall känna till de effektivaste 

sätten för att spara energi i sin dagliga verksamhet, och 

känna till samband mellan energianvändning och 

klimateffekter . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Landstinget förbrukar 32 000 000 kWh elenergi (2010). 

Om vi kan spara 5 % är det värt 1,5 miljoner. 

 
 

Belysning 

Övrig el 



Växthuseffekt 

• All energianvändning medför koldioxidutsläpp. 

 

• Koldioxid är en växthusgas – ett varmt täcke 

över jorden. 

 

• Hur mycket koldioxid finns i rummet? 

 



Spelar min energian-

vändning någon roll? 

1. Ja.  

Du är en del i en global process. 

Exempel: 

Spara 1 kWh el  ->  Spara1kg koldioxid (CO2)  

1 liter fossilt bränsle  ->  2 kg CO2 

 

2. Vill vi säga till nästa generation att  

”vi förstod men gjorde inget”? 

 



Sant eller falskt  

om elanvändning 

• Datorn går sönder om man stänger av och sätter 
på den för ofta. 

 
• Skärmsläckaren sparar energi. 
 
• Platta skärmar kan lika gärna stå på. 
 
•  Lysrör drar mycket ström när de slås på. 
 
• Glödlampor och lysrör går sönder om man stänger 

av och sätter på dem för ofta. 
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Du kan påverka 

1. Apparater 
 

2. Belysning 
 

3. Pentry 
 

4. Vattenavändning 
 

5. Trivsel-el 
 

6. Värmeförbrukning 
 



1. Apparater 

• Aktivera energisparläge på alla apparater. 
 

• Gör upp rutiner för avstängning eller använd 
timer till kopiatorn. 
 

• Kopiera dubbelsidigt och sparsamt. 
 

• Ställ krav på att utrustning som köps in har god 
energiprestanda. 
 

• Ingen stand-by. Använd grendosa med knapp. 
 

• ( Rutin för dragskåp). 
 
 



… Apparater 

• Bildskärmen drar ofta mest ström.  

 Stäng av med knappen även vid kortare raster. 

 

• Vilo- och standbyläge drar onödig ström. 

 Använd grenuttag med strömbrytare eller  

 masteruttag! 

 

• Kopiatorn är den apparat som oftast slukar mest 

energi. Även i viloläge. 

 Använd avstängningsknappen. Ofta! 

 



Använd kroppen! 

• Ta trapporna i stället för hissen. 

 

• Använd inte dörröppnare. 

 

En tur i hissen orsakar utsläpp av 20 gram CO2.  

Den orsakar att 120 m3 luft uppnår EUs 

utsläppsgräns. 

120 m3 är volymen av en mindre lägenhet. 

Måste du åka hiss? 

 

 



3. Vattenförbrukning 

1 droppe (5 mm) varje sekund.  

Hur mycket kostar det på ett år? 

200 kr 
 

Mängden CO2 som kan sparas in är  

70 kg 
 

Man ser ofta toalettstolar som står och rinner… 
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4. Pentry – kök 



5. Trivselel 

• Prydnadslampor 
 

• Radio/TV 
 

• Kaffeautomaten 
 

• Vattenkylare? Nej ! 
 

• Belysning på plastblommor? Nej! 
 

 



6. Värmeförbrukning 

• Inga möbler framför elementen. 

 

• Dra för gardiner/persienner på kvällen. 

 

• Tvätta händerna i ”kallvatten” och… 

 



Dina insatser för  

miljön – hemma… 

• Strypbricka i duschen 

 

• Kortare dusch 

 

• Gör rent baksida kyl/frys 

 
Koka ägg 
Häll upp 1,5 cm vatten i botten av kastrullen och lägg 
ner så många ägg du vill koka. Effektivast är att täcka 
botten med ägg.  
Lägg på locket. Ställ in vredet på max. Låt vattnet koka 
upp. Stäng av plattan. Ställ in äggklockan på 10 
minuter. 
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..dina insatser för miljön – hemma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flödesregulator    Sparhanddusch 

Normiflo.com        Elless, Jordklok.se 

 



7 Övrigt 
 



Bara en av alla 

• Ett viktigt jobb behövde utföras och alla var 

övertygade om att någon skulle göra det. 

 

• Vem som helst kunde gjort det, men ingen 

gjorde det för det var allas jobb. 

 

• Alla tyckte att vem som helst kunde göra det, 

men ingen  insåg att alla inte skulle göra det. 

 

• Det hela slutade med att alla skyllde på någon, 

när ingen gjorde vad vem som helst kunde ha 

gjort. 

 



Diskussion  

• Energironden: Vad kan bäst tillämpas på vår avdelning? 
 
• Inventering när? Vem? (snarast) 

 
• Tävling. 
 
 

 
 
 

Mer info kommer. Håll utkik på landstingets intranät. 
 

Ronden 
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