
Tillgång till el, värme och vatten är en självklarhet på 
våra arbetsplatser. Men användningen kostar, både ur 
miljösynpunkt och ekonomiskt. Till sammans är vi 
cirka 7 700 anställda. Hur vi agerar på verkar både 
på kort och lång sikt. 
 Genom små men viktiga åtgärder kan vi spara 
stora belopp ekonomiskt – och bidra till att uppnå 
riks dagens miljökvalitetsmål. Det yttersta målet är att 
lämna över ett samhälle till nästa generation där de 
stora miljö problemen är lösta.
 "Stoppa onödan" är en gemensam kampanj för att 
minska vår onödiga användning av resurser. Vi vill 
avliva gamla myter och inspirera dig till att spara el, 
värme och vatten.    
 Varje individuell insats kan tyckas ge en liten effekt, 
men vi är många. Det vi genomför tillsammans ger 
resultat!
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• En dator med bildskärm kräver en eleffekt på
cirka 100 Watt. Skärmen använder ungefär hälf-
ten av den totala elanvändningen. 

• Stora skärmar och snabba processorer ökar 
elanvändningen. Genom att byta till tunna (platta) 
skärmar sänks elanvändningen avsevärt.

• Med skärmenergisparfunktionen aktiverad sänks 
elanvändningen med cirka 50 procent - kontrol-
lera med din IT-tekniker att det fungerar på din 
dator.

• Skärmsläckaren (olika bilder som rör sig på 
skärmen) sparar inte energi.

• Endast en avstängd skärm (svart) och en avstängd 
dator minimerar elanvändningen. 

TÄNK OM…
…samtliga medarbetare inom våra organisationer 
aktiverade skärmenergisparfunktionen (svart skärm) 
på sina datorer (cirka 3 600). Då skulle vi varje år 
spara energi mot svarande hushållsel för cirka 95 
lägenheter.

Beräkning:
På våra arbetsplatser finns cirka 3 600 datorer. Antag att de är 
påslagna 6 timmar per arbetsdag men endast används i 3 timmar. Om 
skärm energi sparfunktionen används blir besparingen: 
3 600 x 6 timmar x 220 arbetsdagar x 50 W = 238 000 kWh. 
En tvåbarnsfamilj i en trerumslägenhet använder 2 500 kWh el per år.
Källa: Karlstads kommuns energirådgivare

• Stäng av dator, skärm 
och högtalare när du 
går hem. Kontrollera 
med IT-tekniker att 
datorn kan stängas av.

• Se till att skärm energi-
sparfunktionen är 
aktiverad.

• Använd platt skärm.

SPARTIPS ANVÄND DATORN MED FÖRNUFT
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DET ÄR EN MYT ATT…
…datorn går sönder om man stänger av den ofta.
…skärmsläckaren (rörliga bilder på skärmen) spar energi.
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• Med rätt placerad belysning och korrekt ljusstyrka 
kan elanvändningen sänkas med upp till 70 pro-
cent samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

• Glödlampor, lysrör och lågenergilampor är kon-
stru erade för att kunna tändas och släckas ofta.

TÄNK OM…
…alla anställda (cirka 7 700) inom våra organisationer 
skulle släcka lamporna på arbetsplatsen under lunch, 
raster och sammanträden. Då skulle vi varje år spara 
energi motsvarande hushållsel för cirka 180 lägen-
heter.

Beräkning:
Om alla 7 700 anställda släcker i arbetsrummet under lunch (60 min), 
rast (2 x 15 min), sammanträde (i genomsnitt 15 min varje dag) blir 
besparingen: 
7 700 x 150 W x 1,75 timmar x 220 arbetsdagar = 444 000 kWh
En tvåbarnsfamilj i en trerumslägenhet använder 2 500 kWh el per år.
Källa: Belysning på kontor, Nutek

LÄMNA RUMMET MÖRKT
• Släck lamporna på 

ditt rum när du går på 
sammanträde, lunch 
eller rast.

• Byt till lågenergi lampor 
där det är möjligt.

Glöm inte…
…att lämna lysrör, låg-
energi lampor och glöd-
lampor till återvinning.

SPARTIPS
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DET ÄR EN MYT ATT…
…lysrör drar mycket energi när de tänds eller släcks.
…glödlampor och lysrör går sönder om man tänder eller 
  släcker dem ofta.
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• Kopiatorer är den kontorsutrustning som slukar 
mest energi. Många maskiner är dessutom 

 påslagna dygnet runt, vardag som helgdag. 
• En energieffektiv maskin kan sänka energi-

användningen vid kopiering med över 60 procent.
• En bra kopiator går ner i energispar läge, har 
 kort uppvärmningstid och kopierar dubbelsidigt.

TÄNK OM…
…samtliga kopiatorer (cirka 350) inom våra organi-
sationer ställdes in så att de gick ner i energi spar läge 
efter en kort tid istället för att ständigt stå i bered-
skapsläge. Då skulle vi varje år spara energi mot-
svarande hushållsel för cirka 26 lägenheter.  

Beräkning:
Antag att 350 kopiatorer används 2 timmar per dag och står i beredskaps-
läge under resterande 6 timmar samt att kopiatorernas energianvänd-
ning i beredskapsläge (stand by) är 150 W och i energisparläge är 8 W.
350 x 6 timmar x (0,150-0,008) kW x 220 arbetsdagar = 65 600 kWh 
En tvåbarnsfamilj i en trerumslägenhet använder 2 500 kWh el per år.
Källa: Energimyndigheten

LÅT KOPIATORN VILA
• Aktivera kopiatorns 

energisparläge.

• Stäng av kopiatorn vid 
dagens slut.

• Kopiera dubbelsidigt. 
Det går åt mycket 
energi för att 
producera papper.

• Koppla datorn till en 
veckotimer.

SPARTIPS
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Sköljer vi disk under kranen så rinner 8 400 liter
vatten bort per dygn. Det motsvarar 28 fyllda badkar. 
Redan en droppande vattenkran ”förbrukar” nästan 
100 liter per dygn! 

VAD KOSTAR VATTENLÄCKAGE?
Läckans storlek liter/dygn m3/år Kallvatten Varmvatten
    vatten 15 kr/m3 vatten 15 kr/m3
     värme 23 kr/m3 

Tändsticka
sköljning under  8 400 3 066 46 000 kr 116 500 kr
rinnande vatten

Grov synål
tunn stråle från en kran, 888 324 4 900 kr 12 300 kr
rinnande toalett

Sytråd
droppande vattenkran 96 35 525 kr 1 300 kr

TÄNK OM…
…vi årligen skulle åtgärda 25 läckande kranar inom 
våra två organisationer, då skulle vi spara över 
420 000 kronor per år.

Beräkning:
Ett läckage som till hälften består av varmvatten kostar 0,015 kr + 
0,023/2 kr = 0,026 kr per liter. 
888 liter x 365 dygn x 0,026 kr x 50 kranar = 420 000 kr
Källa: Karlstads kommuns energirådgivare
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LÅT INTE PENGARNA RINNA IVÄG
• Dra åt kranarna 

ordentligt. 

• Vid läckande kranar 
och toaletter, kontakta 
service personal. 

• Diska inte under 
rinnande vatten.

SPARTIPS
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• För hög temperatur inomhus  på vintern ger 
torrare luft och därmed sämre arbetsmiljö.

• Människan är känsligare för drag än för 
temperaturväxlingar.

• Sommartid skapar belysning, datorer och annan 
kontorsutrustning överskottvärme som måste 
kylas bort vilket är mycket energikrävande.

TÄNK OM…
…vi sänkte temperaturen med en grad i våra arbets-
rum, då skulle vi minska den totala kostnaden för 
uppvärmningen med 5–6  procent per år.

HA RÄTT TEMPERATUR
• Vrid ner termostaten 

innan du öppnar 
fönstret på vintern.

• Vädra bara en kort 
stund.

• Ställ inga möbler 
framför elementet.

• Värme och kylsystem 
har stor termisk 
tröghet. Justera 
termostaterna i små 
steg. Vänta något 
dygn så att det blir 
jämvikt.

• Meddela alltid 
fastighetsskötaren 
när något verkar 
felaktigt.

SPARTIPS
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• I kylen rekommenderas +4 till +8 grader C och 
i frysen -18 grader C. 

• Varje grads ”extra” kyla i frysen ökar energi-
användningen med cirka 5 procent.

TÄNK OM…
…vi bytte ut 200 gamla frysar på våra arbetsplatser, 
då skulle vi varje år spara energi motsvarande 
hushållsel för cirka 60 lägenheter.

Beräkning:
En 20 år gammal frys (300 l) använder i genomsnitt 1 000 kWh per år. 
En modern frys av samma storlek använder 250 kWh per år.
En tvåbarnsfamilj i en trerumslägenhet använder 2 500 kWh el per år.
Källa: Konsumentverket, Energimyndigheten

VÅRDA DITT KYLSKÅP
• Tina den frysta mat-

lådan i kylskåpet så 
återanvänder du den 
energi som gick åt till 
att frysa ner maten.

• Håll rätt temperatur: 
kontrollera med 
termometer.

• Frosta av frysen 
regelbundet. Ett 
tjockt islager 
fördubblar energi-
användningen. 

• Byt gummilist om  dör-
ren till kyl/frys 
inte sluter tätt.

• Rengör baksidan på 
kyl/frys regelbundet.

SPARTIPS
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• Laboratoriearbete med ämnen som kan ge skador 
på hälsan utförs i dragskåp eftersom ventilatio-
nens utsug förhindrar inandning av dessa ämnen. 

• Ett dragskåp ventileras dygnet runt. Dragskåpets 
lucka (front) kan inte dras ända ner, det finns 
alltid en glipa på 4–5 cm. Ju mer luckan är upp-
dragen desto större luftmängd strömmar ut via 
ventilationen.  

• Ett dragskåps energikostnad utgörs till största 
delen av förlusten av den energi som använts 

 för att värma respektive kyla laboratoriets tilluft.

TÄNK OM…
…luckan på samtliga dragskåp (cirka 160) inom våra 
organisationer var nerdragen en extra timme per 
arbetsdag, då skulle vi varje år spara värmeenergi 
motsvarande hushållsel för cirka 19 lägenheter.

Beräkning:
Utflödet från ett 1 m brett dragskåp är i genomsnitt 20 l/s när luckan 
är nerdragen och 140 l/s när luckans öppning är 28 cm. När luckan 
är uppdragen strömmar en extra volym uppvärmd luft motsvarande ca 
1,35 kWh värmeenergi ut via ventilationen per timme, jämfört med när 
luckan är ner dragen.
160 x 1,35 kWh x 220 arbetsdagar = 47 500 kWh.
En tvåbarnsfamilj i en trerumslägenhet använder 2 500 kWh el per år.
Källa: Akademiska hus i Uppsala, Boverket

BEHÅLL VÄRMEN INOMHUS
• Dra ner luckan när 

du inte arbetar i   
dragskåpet.

• Kemikalier ska inte 
förvaras i dragskåp. 
Ställ dem i ventilerade 
kemikalieskåp.

SPARTIPS
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KARLSTADS KOMMUN 
Rådrummet Energirådgivning, 054 - 29 73 00
Teknik- och fastighetsförvaltningen, 054 - 29 50 00

KARLSTADS UNIVERSITET
Universitetets växel, 054 - 700 1000
Miljösamordnaren

KONTAKTUPPGIFTER



Boverket   
www.boverket.se

Energimyndigheten  
www.stem.se

Konsumentverket  
www.konsumentverket.se

Miljödepartementet  
www.miljo.regeringen.se

Naturvårdsverket  
www.naturvardsverket.se

Svenska Naturskyddsföreningen 
www.snf.se

VILL DU VETA MER?
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