
 

 

Checklista Energirond 
Instruktion 
 
Datorer, apparater Kommentarer 

Stängs datorer och 

kringutrustning av helt på 

kväll/helg/ semestern? 

De flesta datorer startas centralt tidigt på morgonen för att program 

ska kunna uppdateras. Datorer som inte används bör kunna vara helt 

frånslagna. Närmare direktiv kommer från IT-avdelningen. 

Stängs kopiatorn av på 

kväll/helg/semestern? 

På akut- och operationsavdelningar kanske telefax och kopiator måste 

vara påslagna på natten. På många andra avdelningar kanske 

omvärlden har förståelse för att telefaxen är avstängd nattetid? 

Kopiatorn bör vara helt  avstängd på de flesta arbetsplatser på natten 

Är energisparläget aktiverat 

på apparater? 

 

Se beskrivning  intranätet 

Stängs bildskärmar av på 

raster? 

Separata bildskärmar stänger men givetvis av med 

avstängningsknappen vid alla raster. Datorn ska man försätta i 

Strömsparläge eller Vilo-läge 

Vilka datorer kan plockas 

bort? 
Gör en översyn och ifrågasätt samtliga datorer på arbetsplatsen.  

  

Belysning  

Är belysningen anpassad till 

behovet (styrka, placering)? 

Det finns normer för bra belysning på arbetsytor och miljöer. En jämn 

belysning i en lokal blir strukturlös och tråkig. Sträva efter belysning 

där den behövs och undersök om man kan plocka ner lysrör som ger 

ljus som inte behövs.  

Är tomma rum alltid släckta 

rum? 

Man släcker alltid när man lämnar sitt arbetsrum. (Lampor slits inte av 

att tändas igen!). Välkommen till 2000-talet! 

Används lågenergilampor i 

stället för glödlampor 

överallt? 

Inom landstinget ska glödlampor inte användas.   

Finns rutiner för att släcka 

allmän-belysningen på 

natten? 

Utse lämpliga personer att vara ansvariga för att kontrollera hela 

arbetsplatsen inkl toa, väntrum osv. Kanske behövs ett rullande 

schema, så att alla blir delaktiga under varje år. 

  

Stryk eller ta bort de rader som inte passar! 
Lägg till extra rader/gtext efter behov! 



 

 

 

Värme/kyla  

Är elementen fria från 

gardiner, möbler..? 

Värmen från ett dolt element liknar ett uppochnedvänt vattenfall – 

värmen går mot taket. Låt elementet få fritt stråla ut en stor del av sin 

värme. 

Finns någon droppande 

kran, rinnande toastol? 

En droppande kran är lätt att fixa. En rinnande toastol kan kosta 

tusenlappar på ett år. Rapportera till fastighetsservice via intranätet 

Är fönstren stängda när 

lokalerna behöver kylas? 

Det kostar mycket mer att kyla luft än att värma. Släpp inte in värme i 

kylda lokaler. 

Finns något fönster som inte 

går att stänga ordentligt? 

Rapportera till fastighetsservice via intranätet. 

Finns något fönster som inte 

är tätat ordentligt? 

Rapportera till fastighetsservice via intranätet. 

  

  

Fikarum  

Används vattenkokare i 

stället för kastrull? 

Skaffa en vattenkokare om det inte finns.  

Körs diskmaskinen bara när 

den är full? 

 

Körs diskmaskinen utan 

torkning? 

Det är betydligt mer miljövänligt att låta rumsvärmen torka disken. 

Säng av maskinen när disken är klar. Öppna luckan och dra ut övre 

korgen 5 cm så att luckan är lite öppen. 

Tinas mat i kylskåpet? Den kalla maten hjälper till att hålla kylskåpet kallt och det drar då 

mindre ström 

Stängs kaffebryggaren av 

när den inte används? 

Kaffebryggaren skall ha en timer, ställd på max 1 timme, helst 30 

minuter. 

Håller kyl (6) och frys  

(-18) rätt temperatur? 

 

Är kyl/frys avfrostad? Is i kylskåp och frys ökar elförbrukningen avsevärt. Skaffa rutiner för 

hur de avfrostas 1 – 2 gånger per år.  

Är elementen på kyl/frys 

baksida rena? 

Luften måste kunna kyla elementen så att bara sval gas i rören släpps 

in i kylskåpet. Annars drar kylskåpet mycket onödig ström. 



 

 

Är ev tom kyl/frys 

avslagen? 

Jämför belysning. 

  

  

  

Miljöledning  

Hur många deltar vid 

energironden? 

Engagera kollegorgärna chefer att ta del av energironden. Dela upp 

arbetet och låt gärna var och en rapportera på APT. 

Ställs krav på god 

energiprestanda då 

utrustning anskaffas? 

 

  

  

Övriga 

rutiner/förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


