
 
 

Checklista – energikartläggning 

Grundövning 1, tema 3 - Energi 

 
Ta checklistan till hjälp vid diskussionen. Fyll i egna idéer som kommer fram när ni 
diskuterar. Bocka av de punkter som ni kan arbeta vidare med på arbetsplatsen.  

 �
 Kan vi släcka eller minska belysning på ställen där vi inte vistas så mycket? 

 �
 Finns glödlampor kvar? 

 �
 Finns konventionella armaturer med lysrör kvar? Bör bytas mot så kallade T5-lysrör. 

 �
 Går det att möblera annorlunda för att utnyttja dagsljuset mer?  

 �
 Är rummets väggar eller gardiner mörka? Går det att byta till ljusare varianter? 

 �
 Finns det standby-förbrukning som inte behövs och kan stängas av? 

 �
 Var passar det att ha timer/grenuttag med strömbrytare för att bryta strömmen helt?  

 �
 Kan vi aktivera ”energisparläge” på datorer och skrivare med mera? 

 �
 Har kopiatorer och skrivare en grundinställning så att de kopierar dubbelsidigt och 

svartvitt? �
 Drar vi ur laddare ur vägguttaget när mobilen och andra apparater är färdigladdare? 

 �
 Avfrostas kylskåp och frysar regelbundet? 

 �
 Finns det datorrum med servrar? Se om det går att stänga av värmen på elementen helt. 

 �
 Går det att stänga av vissa servrar under helger och nätter? 

 �
 Varvas ventilationen ner eller stängs av under natten?  

 �
 Är ventilationen tillräcklig? Behövs det vädras ofta? 

 �
 Vilken temperatur är det på arbetsplatsen? En grads minskning av temperaturen 

minskar energianvändningen med 5 procent? �
 Hindrar gardiner och möbler värmen från elementen att effektivt värma rummet? 

 �
 Används torkskåp mycket? Det finns en applikation som känner av när kläderna är 

torra och stänger av skåpet automatiskt. 
 �

 Finns det kylanläggning i byggnaden? Hur är den inställd? Går det att minska drifttid 
genom att tillåta högre temperatur? Att kyla kostar mer energi per grad än att värma. 

 �
 Går det att skaffa solavskärmning till rum som lätt blir för varma? Beror över-

temperaturen på något annat än mycket solinstrålning?  
 �

 Är munstyckena i duscharna snålspolande?  
 �

 Är kranarna snålspolande?  
 �
 Vem ansvarar för att läckande kranar och toaletter rapporteras och åtgärdas? 


