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Den här broschyren bjuder på många tips för att miljöanpassa
kontoret. Det finns en hel del att göra, både för klimatet, miljön och
för plånboken, men det är viktigt att inte se tipsen som en ”måstelista”, utan att ta en sak i taget. Vad är enklast eller viktigast att
börja med för just ert kontor? När man väl satt igång brukar det ena
ge det andra. Se gärna till att alla medarbetare blir delaktiga. När
man förstår varför man gör något blir allt både enklare och mera
tillfredsställande.
Här är några sätt att inleda arbetet:
1. Fundera över era behov: Hur stor kyl behövs egentligen?
		 Behöver jag en 21 tums skärm eller räcker det med 17 tums?
		 Kan vi använda begagnade pärmar istället för att köpa nya?
		 Kan vi kanske minska ytan för våra lokaler?
2. När ni har identifierat era behov; se till att uppfylla dem med 		
		 minsta möjliga miljöpåverkan
3. Tänk livscykel – inte billigast i inköp: Det gäller att inte bara
		 stirra sig blind på investeringen utan se vad kostnaden blir för 		
		 hela livslängden.
4. Tänk många bäckar små. Ingen energibesparing är onödig.
5. Tänk goodwill och teamkänsla: Vad gör miljöarbetet för vårt 		
		 varumärke och för samhörighet och stolthet på arbetsplatsen?
6. Tänk kraftiga besparingar: Man kan spara 10–20 % av verksam-		
		 hetens elanvändning på ett kontor med enkla medel.
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Vi svenskar använder utifrån ett globalt perspektiv mycket el per
person. Kanske för att den alltid finns där, pålitlig och tämligen
billig. På kontoret betalar vi dessutom inte elräkningen själva. Men
med ett allt allvarligare klimathot och krav på åtstramning av energianvändningen är det allas ansvar att minska slöseriet och tänka
energi-smart, både hemma och på jobbet.

BELYSNING
Belysningen står för cirka 20 % av elanvändningen i
de flesta lokaler och det finns stora möjligheter till
besparing. Modern och välplanerad belysning drar ofta
bara hälften så mycket el som den gamla, samtidigt
som funktionen blir bättre. Det ger sänkta kostnader,
bättre arbetsmiljö och ökad trivsel.
Ställ krav på utformningen av belysningen så att
den både får god funktion, låga driftkostnader och låg
miljöbelastning. Anlita gärna en konsult och ta in pris
från flera leverantörer/installatörer. Utvärdera anbuden
utifrån livscykelkostnad, inte investeringskostnad (läs
mer under separat rubrik).
För att beräkna den befintliga belysningens energianvändning utgår man helt enkelt från den installerade
effekten och multiplicerar med drifttiden. Notera
den installerade effekten, som finns tryckt på
ljuskällan, och multiplicera med antalet ljuskällor.
När det gäller lysrör, och andra så kallade urladdningslampor, tillkommer effektförluster i driftdonet.
Schablonmässigt kan du lägga på 25 % för konventionella driftdon, eller 10 % för elektroniska driftdon
(HF-don). Dividerar man den installerade effekten med
lokalens yta får man ett nyckeltal som ger en bild av
hur effektiv anläggningen är.
För en ny, energieffektiv belysningsanläggning kan
följande riktvärden för installerad effekt användas:

• Arbetslokaler 7–10 W/m2
• Allmänna utrymmen och korridorer 5–7 W/m2
Det är ofta möjligt att minska energianvändningen
med närvarostyrning och dagsljusreglering. Ibland är
detta direkt lönsamt, ibland är det en merkostnad för
en förbättrad funktion och minskad miljöbelastning.
Har ni rum som ofta står tända? Ta upp möjligheten
att installera närvarogivare med fastighetsägaren.
Olika arbetsuppgifter ställer olika krav på ljusnivån,
därför är det bra att kunna reglera ljusnivån. I arbetslokaler ska belysningen planeras för att uppfylla
belysningskraven på arbetsytan (ofta 500 lux). Övrig
belysning anpassas för att skapa en trevlig atmosfär.
Över arbetsytan ska belysningen vara jämn och falla
in från rätt håll. Det är viktigt att även väggarna är
belysta och att det inte uppstår blänk i bildskärmar.
Dagsljus är bra, men det ska vara möjligt att skärma
av direkt solljus.
Lämpliga ljuskällor är i huvudsak T5-lysrör och
kompaktlysrör, som drivs med elektroniska driftdon
(HF-don). För nödbelysning och skyltar till nödutgångar
är lysdioder lämpliga.
Att byta ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor
ger en stor energibesparing. Att i de fall man inte har
närvarostyrd belysning vara noga med att alla släcker
efter sig ger också stor effekt.

DATORER OCH ANNAN TEKNISK UTRUSTNING
I ett typiskt kontor står datorutrustningen tillsammans med
belysningen för den största delen av verksamhetens elanvändning. Datorutrustning och kontorsmaskiner utgör ofta 40–50 % av
verksamhetens elanvändning och cirka 25 % av hela fastighetens
elbehov.
Kopiatorer och kaffeautomater är exempel på storslukare på
kontoret. Eftersom datorerna är så många är det ändå de som står
för den största elanvändningen.

program med rörliga bilder sparar inte energi. Det hindrar
istället dator och skärm att gå ner i energisparläge. Vet du inte
hur man ställer in energisparläget, fråga IT-ansvarig. Ställ in
energisparläge som standard på alla datorer och kontorsutrust-		
ning som kopiatorer och skrivare.
• Gör upp så att siste man stänger av skrivare och kopiatorer. 		
Kopplade till en timer kan strömmen automatiskt brytas vid
arbetstidens slut.

Med enkla medel kan man ofta minska elbehovet i verksamheter
med 10–20 procent. Några konkreta tips:
• Stäng datorn när du lämnar jobbet. Det är en myt att man
inte ska stänga datorn på kvällar och helger för att det skulle
vara skadligt för datorn eller att det drar mer el. Livslängden
förlängs snarare av att man kortar drifttiden.
• För att komma undan det faktum att en dator, precis som mycket
annan teknisk utrustning drar el även när den är avstängd, kan 		
man koppla dator, skärm, högtalare, skrivare mm till ett grenuttag
med brytare. När man går hem bryter man strömmen helt. På
senare tid har det kommit speciella grenuttag som underlättar för
användaren att spara el. På dessa kopplas datorn till ett särskilt 		
uttag. När datorn stängs av, bryts strömmen till övriga apparater 		
automatiskt. (se artikeln om Fosie).
• Aktivera energisparfunktionerna i datorn som automatiskt
släcker ner skärmen efter en stunds inaktivitet. På samma sätt
kan man ställa datorn att gå ner i energisparläge efter att ha
sparat de dokument som är aktiva. Skärmsläckare och paus-		

Inköp av utrustning
Ta med energiaspekten när ni köper nytt. Vilken typ av utrustning
man väljer har störst påverkan på energibehovet. Välj bärbar dator
istället för stationär med skärm och spara 50–80 %. Med extern
skärm blir besparingen naturligtvis mindre. Att byta från de gamla
skärmarna med katodstrålerör (CRT) till platta skärmar minskar
energianvändningen med cirka 50 %. Olika processorer drar olika
mycket energi och en större skärm drar mer än en mindre. Välj rätt
utrustning för rätt ändamål.
Ersätt skrivare, skanner, fax och kopiator med en multifunktionsmaskin och låt gemensamma skrivare ersätta de personliga.
Välj datorer med lågt effektbehov i drift. För att minska stand by
förlusterna bör man också ställa krav på effekten i avstängt läge när
man köper datorer och annan utrustning.
Välj skrivare och kopiatorer som automatiskt kan printa/kopiera
dubbelsidigt och se till att de är inställda på detta. Apparaterna ska
ha bra energisparfunktioner. De ska ha låg effekt i sparläge och ska
snabbt återgå till startläge.

Välj bort sladdlösa musar så undviker du användningen av batterier,
alternativt använd laddningsbara batterier.

Energimärkning
Energy Star är en renodlad energimärkning som har tagits fram av
EPA, Environmental Protection Agency (USA: s motsvarighet till
Naturvårdsverket). Energy Star-kriterierna för datorer omfattar bl a
krav på effektbehov och energisparläge.
TCO är en svensk märkning som används internationellt. TCO har
något högre krav än Energy Star som standard för sina energikriterier,
och har därutöver krav på arbetsmiljö, ergonomi och miljökrav vid
tillverkning och återvinning.
Svanen-märkning finns också för datorer och bildskärmar. Svanenmärkningen utgår från Energy Star för sina energikriterier, men
kompletterar med krav på kvalitet och miljöbelastning under hela
produktens livscykel.

Serverrum
30–50 % av energiförbrukningen i serverrum kan sparas utan att det
påverkar säkerheten.
En enkel åtgärd är att förlägga serverrummet i en sval lokal, alltså
inte intill värmecentralen. Undvik värmeinstrålning från fönster och
se till att rummet inte är för litet. Använd inte serverrummet som
lager och se till att telefonväxel, printrar och annan utrustning som
inte kräver kyla inte står i serverrummet.
Välj energieffektiva servrar och annan utrustning och minimera
antalet genom server-konsolidering och genom att samla disk-

kapaciteten i en så kallad SAN-lösning (Storage Area Network).
Utrustning som inte används i serverrummet bör stängas av och
belysningen i rummet släckas när ingen är där.
Kyl rummet mera effektivt till exempel genom att använda frikyla
utifrån under den kalla delen av året och använd den varma luften
från serverrummet att värma upp andra lokaler. Se till att kylaggregatets utedel placeras i skugga och där luften kan cirkulera runt den.

FÖRVARING OCH TILLAGNING AV MAT OCH DRYCK
Energimärkningen av vitvaror är obligatorisk i alla EU-länder. En
skala med pilar från grönt till rött och bokstäver från A till G där A är
mest energieffektiv indikerar energieffektiviteten. Även egenskaper
som volym och buller redovisas. De flesta vitvaror som säljs idag är
A-klassade. För kylar och frysar har skalan utökats med A+ och A++.
Gamla frysar och kylar slukar mycket energi och det finns mycket
pengar att spara genom att byta ut dem mot vitvaror i bästa miljöklass. Genom att byta en 15 år gammal kyl/frys mot en av dagens
energieffektiva sänker man energibehovet med cirka 700 kWh/år och
sparar drygt 550 kr/år.
Fundera noga på arbetsplatsens behov när du köper nya vitvaror:
Hur stort kylskåp behövs? Behövs frys? Välj A+ eller A++-märkt kyl
och frys. Svanen har kriterier för miljömärkning av kylar och frysar
där förutom energianvändningen även andra miljöaspekter tas upp.
Välj rätt temperatur i kyl och frys. För hög temperatur gör att
maten blir dålig, för låg att energibehovet blir onödigt högt. Sex
grader i kylen och –18 i frysen är lämpliga temperaturer. För varje
grad temperaturen i frysen sänks, ökar energibehovet med 5 %.
Man sparar mycket energi genom att använda vattenkokare, cirka
50 % mot att koka vatten i en kastrull. Om man bara ska koka upp
en kopp vatten är mikrovågsugnen det mest energisnåla alternativet.
Spara energi och få godare kaffe genom att hälla upp det färdigbryggda kaffet på termos. Med en timer på kaffekokaren undviker
man dessutom brandrisken. Använd gärna flergångsfilter istället för
engångs, för att spara pengar och resurser. Svanen har kriterier för
miljömärkning av engångsfilter. Om du väljer engångsfilter, välj dem
som uppfyller dessa.

Kaffeautomater drar olika mycket el, men 1000 kWh/år är ett
riktvärde. De drar ofta mycket även i avstängt läge. Begränsa därför
antalet på kontoret. När det är dags att välja ny, be leverantören
redovisa energibehovet i drift, i viloläge och avstängd. Med en timer
kan strömmen till kaffeautomaten brytas vid tider när ingen är på
jobbet.
Undvik vattenautomater med vattenbehållare som transporterats
till kontoret. Vi har utmärkt kranvatten i Sverige som man även kan
kyla och kolsyra i automater på plats.
Det är mycket mera energieffektivt med en diskmaskin i fika/lunchrummet som fylls väl innan den sätts på, än att var och en diskar
sin disk under rinnande vatten. Det brukar räcka att köra maskinen
på sparprogrammet. Välj en A-klassad diskmaskin. Kanske räcker
det med en liten om ni är en liten arbetsplats? Svanen har kriterier
för miljömärkning av diskmaskiner.
Det är även viktigt att välja miljömärkta maskindiskmedel och att
inte överdosera. Svanen och Bra miljöval har kriterier för diskmedel.

EL
Att köpa el
För att köpa el behöver ni teckna två olika avtal: Ett nätavtal som ni
tecknar med det företag som äger ledningsnätet där ni verkar, samt
ett avtal med den ni köper el av, er elleverantör. Sedan avregleringen
av elmarknaden 1996 kan ni själva välja elleverantör, det behöver
inte längre vara nätägaren. Det innebär att du kan välja el som producerats med minsta möjliga miljöbelastning, Det är ingen skillnad
i kvalitén på elektricitet från olika energikällor. Däremot påverkas
miljön väldigt olika om elen produceras av biobränsle, kärnkraft,
vattenkraft, vindkraft eller av fossila bränslen. El från energikällor
som naturen själv återskapar kallas förnybar el, ett tydligare begrepp
än grön el.
En vanlig missuppfattning är att det skulle vara meningslöst att
välja någon särskild slags el eftersom all elektricitet ändå blandas i
elnätet. Men det fungerar som med pengar och banker: Det viktiga
är inte att vissa bestämda sedlar når olika personer eller företag,
utan att summorna stämmer.

Miljömärkt el
Svenska Naturskyddsföreningens märke Bra Miljöval omfattar även
el. Den elproduktion som uppfyller kraven för Bra Miljöval är vattenkraft utbyggd före 1996, biobränsle samt vind- och solkraft.
För Bra miljöval-el finns också särskilda krav som Naturskyddsföreningen satt upp för att skydda den biologiska mångfalden
– utöver att elproduktionen ska vara förnybar. Till exempel ska
vattenkraften avsätta pengar till åtgärder för att minska sina skador
på miljön. För vindkraft finns krav på att vindsnurrorna till exempel

inte får stå vid viktiga flyttfågelsträck. Trädbränsle måste komma
från miljöanpassat skogsbruk.
Det finns även Miljövarudeklarerad el som redovisar detaljerad
information om miljöpåverkan. Men det innebär ingen garanti för att
elen är miljövänlig. Det är upp till den som köper elen att bedöma om
den är miljövänlig, vilket är svårt om man inte har goda kunskaper.

Se över el-abonnemanget
Om ni har centralt upphandlad el, kontrollera att ni har den tariff
som gäller för upphandlingen så att ni inte betalar ett högre elpris.
I många verksamheter har man en alltför stor huvudsäkring, vilket är
en onödig kostnad. Effektbehovet kan ha beräknats för högt eller så
har verksamheten förändrats på ett sätt som påverkat effektbehovet.
Kan ett mindre säkringsabonnemang väljas kan den fasta, årliga
avgiften för nätabonnemanget sänkas. Besparingar på 10 000–
20 000 kronor är inte ovanliga. Om ingen internt i organisationen
kan göra en bedömning, kontakta först ert elbolag och vid behov en
el-konsult.

FASTIGHETENS ENERGIANVÄNDNING
Värme/kyla
Byggnaden med sitt skal och sina installationer finns för att skapa
ett gott klimat för oss att arbeta och vistas i. Vi ska inte försämra
inomhusklimatet för att spara energi utan tvärtom försöka förbättra
det i samband med att vi genomför åtgärder eller bygger om.
Att vi kan påverka elanvändningen för apparater och belysning är
lätt att förstå. Det är kanske inte lika självklart att vi genom val av
apparater, krav på inomhusklimatet och med vanor och ovanor direkt
eller indirekt påverkar behovet av energi för att värma, kyla och
ventilera byggnaden.
I en kontorsbyggnad är det vanligt att behovet av värme och el är
ungefär lika stort. Ibland köps också kyla in i form av fjärrkyla.
Energibehovet för kyla har ökat drastiskt i Sverige. Vi har mer
apparater och belysning, samtidigt som vi ställer högre krav på att
temperaturen inte är för hög inomhus. En i Sverige nyligen genomförd studie av elanvändningen på kontor visar att kylmaskiner står
för i genomsnitt 12 % av elbehovet i de byggnader som har kylanläggning.
Om vi väljer effektiva apparater och belysning och använder
dem klokt minskar vi elbehovet. Samtidigt minskar vi behovet av el
för att kyla. Andra sätt att sänka kylbehovet är genom solavskärmning, tunga byggnadsdelar som lagrar värme dagtid och avger den
nattetid och nattkyla på sommaren. Kan man dessutom acceptera
att temperaturen stiger under de varmaste dagarna på året kan en
kylanläggning kanske till och med undvikas.
När den internt genererade värmen inte räcker till för att täcka
värmeförlusterna genom byggnadsskal och genom ventilationen

måste vi tillföra värme. När det gäller värmekomforten är det
människans upplevelse som är avgörande. En standardiserad enkätundersökning kan ge en mera nyanserad bild.
21 grader är en lämplig inomhustemperatur under uppvärmningssäsongen, en för hög temperatur gör att luften känns torr. När det
är varmt ute vänjer sig kroppen vid detta och accepterar en högre
temperatur.
Drar det från otäta fönster och ventilation ska detta åtgärdas
istället för att temperaturen höjs ytterliggare. Ibland kan både kyla
och värme vara i drift samtidigt, vilket bör åtgärdas omedelbart.
Andra bra energitips är att inte ställa möbler framför element och
att vädra kort och på vid gavel istället för att ha fönster lite på glänt
under en längre period.

Ventilation
Ventilationen är nödvändig för att föra bort föroreningar och värme
ur lokalerna vi vistas i, men kräver energi. Undvik därför att ventilera
i onödan, som vid helger och nätter. Under den varma delen av året
kan det ibland vara lämpligt att utnyttja den svala nattluften till att
kyla ner byggnaden. Stäm av era verksamhetstider med drifttiderna
för till exempel ventilation och belysning med driftansvarig.
För att minimera energianvändningen och minska risken för drag
ska flödena inte vara större än nödvändigt. I många moderna kontorsbyggnader styrs ventilationen efter behovet. Temperaturen eller
CO2-halten i ett samlingsrum kan till exempel bestämma hur stort
luftflöde som ska tillföras. Med närvarogivare kan flödet öka eller

minska beroende på om någon är i ett rum. På så sätt undviker man
stora flöden i lokaler som står tomma eller där få personer vistas.
Det är viktigt med bra dialog med fastighetsägaren för att till exempel påtala brister och meddela förändringar i verksamheten som
påverkar driften.

Fönster och solavskärmning
Bra fönster med bra värmeisoleringsförmåga som samtidigt hindrar
värmeinstrålningen från solljuset är extra viktigt i dagens moderna
kontor med stora fönsterytor. När temperaturen ute är låg finns risk
för kallras framför de stora fönstren om de inte är välisolerade. Ju
högre fönster desto större risk. När solen står på är risken istället att
man får oönskat hög temperatur och kylanläggningen får jobba hårt.
Bra sätt att hålla värmen från solljuset ute är olika sorters persienner
och utvändiga solskydd.
I Malmö stad har man använt solceller som solskydd. Det är ett
sätt att ta tillvara energin i solinstrålningen för att göra el, samtidigt
som man hindrar den från att komma in i byggnaden.

Energideklarering
I Sverige har ett system för energideklarering av byggnader införts
efter ett EU-direktiv. Det innebär till exempel att lokaler som hyrs ut
ska ha en giltig energideklaration från årsskiftet 2008/2009. Energideklarationen är en beskrivning av fastighetens energianvändning
som gör det lättare att informera sig om och ställa krav på en byggnads energianvändning när man hyr lokaler. En sammanfattning av
deklarationen ska sättas upp, väl synlig i byggnaden.

MÖBLER OCH TEXTILIER
På Svanens hemsida finns listor på tillverkare som
säljer miljömärkta möbler och textilier. Man kan även
söka på andra länders hemsidor via Svanens hemsida
och på så sätt få tillgång till ett större utbud.
www.svanen.nu

Textilier
Undvik textilier som innehåller bromerade flamskyddsmedel. Om tyget inte är miljömärkt, fråga leverantören
om det innehåller flamskyddsmedel. Ull innehåller
naturligt flamskyddsmedel.
Välj miljömärkta textilier (Svanen, EU-blomman,
Öko-tex) och även gärna Rättvisemärkt-certifierade
(Fairtrade). Märkningen garanterar att hela processen
är ok och att inga skadliga ämnen ingår i tyget. Bomull
är världens mest besprutade gröda, därför kan ett
miljömärkt tyg i konstfiber vara ett bättre val än ett
omärkt bomullstyg.
Tänk på att välja slitstarkt tyg, gärna 200 000 martindale (mått på slitstyrkan på textilier) till möbelklädsel.

Mattor
Välj naturmaterial, gärna ull eller hampa. Fråga efter
miljömärkning.

Möbler
Fråga efter Svanen eller EU-blomman. Om det inte
finns en miljömärkt möbel av den typen du behöver,
kontrollera leverantörens ambitionsnivå och helhetstänk.
Återvinn gamla möbler: Lämna dina begagnade till
insamling på återvinningsstationen, köp gärna begagnat
när du behöver nytt. En gammal soffgrupp kan bli helrätt i en modern kontorsmiljö.

Lacker och färger
De flesta större färgtillverkare har numera Svanenmärkta produkter, som dock fortfarande innehåller
icke-förnyelsebara råvaror. Det finns även så kallade
naturfärger, som linoljefärger och äggoljetempera baserade på förnyelsebara råvaror, till exempel färger från
Auro och Livos. De har även lacker, lasyrer och oljor för
bänkskivor.

AVFALL OCH KÄLLSORTERING
Genom att källsortera förpackningar och kontorspapper kan du
minska avfallsmängderna med upp till en tredjedel och på så sätt
minska avfallskostnaderna. Dessutom bidrar vi till ett mera hållbart
samhälle genom återanvändning, återvinning och energiutvinning av
material. Men eftersom många tycker att källsortering är besvärligt
är det viktigt att utbilda personalen kontinuerligt och även göra det
enkelt att sortera.
Källsortering innebär att mängden avfall som hamnar på deponi
minskar. Papper blir nytt papper, metall ny metall, plast ny plast
osv. När det gäller papper är det viktigt att tänka på att det endast är
de Svanen-märkta kuverten som säkert kan återvinnas. Allt papper
med lim på, som kuvert, ska till restavfall.
Återvinningssystemen kan vara allt ifrån enkla kärl till eleganta
möbler i trä. Se till att stationen finns nära till hands så att motståndet mot att sortera inte bli för stort.
Vill man inte transportera de olika fraktionera själv till närmaste
återvinningsstation finns det företag man kan beställa hämtning av.
En del av dem hyr även ut sorteringskärl.
De fraktioner som ingår i Förpacknings- och tidningsinsamlingen,
som näringslivet står bakom – det så kallade producentansvaret,
är följande:
• Färgat glas
• Ofärgat glas
• Pappersförpackningar
(även wellpapp)

• Tidningar
(även reklamblad, kataloger, datautskrifter)
• Metallförpackningar
• Förpackningar av hårdplast
• Mjuka plastförpackningar
(finns inte på alla stationer)
Man kan välja att sortera i olika antal fraktioner, främst beroende på
om man lämnar avfallet själv och vilka fraktioner som då tas emot,
eller om ett företag hämtar. Företag hämtar i regel fler fraktioner än
vad som finns i det kommunala återvinningssystemet, till exempel
frigolit och mjukplast. Tonerkassetter räknas som farligt avfall, men
återförsäljare tar ofta tillbaka kassetterna för påfyllning. Sortera ut
matavfall om det finns insamling för det. I vissa kommuner rötas det
och blir till biogas, på andra håll komposteras det.
Så här bör vi hantera avfallet:
1. Minimera avfallet genom att inte handla
onödiga saker. Välj produkter som håller länge.
2. Återanvänd så mycket som möjligt; pärmar,
möbler etc.
3. Återvinn glas, metall, papper och hårdplast
som är material som kan användas igen.
4. Energiutvinn: Det som finns kvar i soppåsen
förbränns och ger värme.
5. Deponera: sista lösningen för avfall som inte
kan utnyttjas på annat sätt.

Farligt avfall och elavfall får aldrig hamna i soppåsen, avloppet eller
naturen. Det ska alltid sorteras och lämnas in till den entreprenör
som är upphandlad för att hämta det eller lämnas in på återvinningscentralen. Exempel på farligt avfall och elavfall:
• Kadmium-, nickel- och blybatterier
• Datorer och kontorsmaskiner
• Kvicksilvertermometrar och medicin
(lämnas alltid tillbaka till Apoteket)
• Glödlampor, lågenergilampor och lysrör
• Mobiltelefoner, laddare
• Alkaliska batterier
• Färg och limrester, överbliven lacknafta
och andra lösningsmedel
• Motorolja

KONTORSMATERIAL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR
Kontorsmaterial
Tänk efter före när det gäller kontorsmaterial och förbrukningsvaror
så kan du minska förbrukningen. Reflektera redan när varorna köps
in om de verkligen behövs och vad de är tillverkade av. Välj varor av
hög kvalitet även om inköpspriset kan avskräcka. Undvik att beställa
varor slentrianmässigt. Kanske finns det en miljömärkt variant av
produkten? Det finns till exempel Svanen-märkta whiteboard-pennor.
Välj bort engångsprodukter i så stor utsträckning som möjligt och
återanvänd material som till exempel mappar och pärmar.
Om produkten är av plast, se till att den inte innehåller PVC, klor
eller mjukgörande ftalater. Välj hellre polyeten (PE) och polypropylen
(PP) i tejp, mappar och plastfickor.
Dela ut blyertspennor i olackerat trä istället för de vanliga engångspennorna i plast i samband med konferenser. Satsa på en bra vässare
i konferensrummen. Köp in hållbara stift- och bläckpennor med
utbytbara stift och patroner.
Köp in vattenbaserat kontorslim utan lösningsmedel och tejp i
polypropylen (PP) med vattenbaserat häftämne.

Papper
Kontorens största avfallsmängder kommer från papper. Vi gör av med
50 % mer papper på kontoren 2005 jämfört med 1995. Med tanke
på att miljöpåverkan från papper är stor under hela livscykeln är det
mycket angeläget att minska förbrukningen och dessutom se till att
det papper som används återvinns. Kontorspapper, tidningar, papp
och kartong ska naturligtvis återvinnas.

Det gäller att använda rätt papper för rätt syfte. I skrivare bör man
undvika papper med returfiber. Papper för kopiering och anteckningar
kan däremot innehålla returfiber. Till toalett- och hushållspapper går
det utmärkt med 100 % returpapper. Undvik papper som bleks med
klor och överväg att använda kuvert och anteckningsblock av oblekt
papper. Välj genomgående papper som klarar miljömärkningarnas
kriterier, Svanen för till exempel kontorspapper och Bra Miljöval för
mjukpapper. Miljömärkningar ställer krav på skogsbruk, användning
av returfiber, användning av kemikalier och energi vid tillverkningen,
utsläpp vid tillverkningen, avfall från tillverkningen, möjligheten till
återvinning av pappret.

Skriv ut och kopiera dubbelsidigt i så stor utsträckning som möjligt.
Ställ in dubbelsidig utskrift som standardinställning på datorn. Gå
igenom med de anställda hur man gör inställningar för olika typer
av utskrift i datorn och på kopiatorn och sätt upp en instruktion på
väggen vid kopiatorn.
Korrekturläs så långt möjligt på skärmen och använd papper med
text på bara en sida som kladdpapper eller ta med hem till barnen
som ritpapper.
Använd e-post så mycket som möjligt och undvik att skriva ut
e-postmeddelande. Spara de meddelande du vill ha kvar
elektroniskt i mappar i e-postsystemet eller spara ner dem bland
andra dokument. Undvik på samma sätt att skriva ut hemsidor
och spara dem istället bland ”favoriter” på datorn.
En anslagstavla för allmänna meddelanden istället för att
lägga information i varje postfack sparar mycket papper.

Hygien och städning
Installera tyghandduksrullar på toaletterna så sparas massor
med papper och sophanteringen minimeras.
Köp miljömärkta rengöringsmedel och tvål så minskar ni
utsläpp av miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen i naturen.
Städa med trasor och moppar av mikrofiber så behövs inga
rengöringsmedel alls. Ställ krav på miljömärkta produkter och
städmetoder redan vid upphandlingen.

LIVSMEDEL

RESOR

Att erbjuda schysst producerat kaffe och te på arbetsplatsen är
numera inte svårt. Alla stora kaffeleverantörer har både KRAV- och
Rättvisemärkt kaffe. Även de som levererar kaffe till automater kan
man kräva dessa märkningar av, eftersom produkterna finns på
marknaden. Bra produkter finns att beställa via:
www.housefairtrade.se och www.sackeus.se.
Se fler företag på: www.rattvisemarkt.se
När det gäller andra livsmedel i lunchrummet är det enklaste
förhållningssättet att välja KRAV-märkta produkter, som ekologisk
mjölk, ost, marmelad och ekologiskt och Rättvisemärkt socker. På
flera orter i Sverige finns det möjlighet att prenumerera på ekologisk
frukt, som levereras till kontoret. Några exempel är:
www.mossagarden.se, www.arstiderna.com och www.ekoladan.se.
Vid beställningar till luncher och fika vid möten kan man välja
en cateringfirma som erbjuder ekologisk och gärna lokalproducerad
mat. Välj gärna vegetariska alternativ, eftersom de i genomsnitt
bidrar med hälften så mycket koldioxidutsläpp som ett köttalternativ.
Köp några vackra glaskaraffer och servera kranvatten, kanske med
gurkskivor i. Bjud på ekologisk frukt och ekologisk och Rättvisemärkt
choklad istället till fikat: Bättre för miljön och för hälsan.
Vi slänger cirka 25 % av de livsmedel vi köper. Att ansvaret för att
det köps in rätt mängder varor är tydligt fördelat minskar risken för
att behöva slänga mat som blivit gammal.

Resor i tjänsten och även till och från arbetet står för en stor andel
av företagens C02-utsläpp. Här kan man göra stora besparingar.
Anställda kan få lokaltrafikkort subventionerade och tjänstecyklar
kan köpas in för kortare resor inom staden. De anställda kan uppmuntras att samåka till och från arbetet och teknik kan anpassas
så att man kan arbeta hemma vid behov.
Möten kan göras per telefon eller via webben (se artikel om Telia)
i större utsträckning och företaget kan fastställa policy när fysiska
möten ska äga rum kontra virtuella.
Vid längre resor kan företaget ta fram en policy där tågresor
ska väljas istället för flyg, och vid kortare resor kommunala transportmedel eller cykel istället för bil. De flygresor som måste göras
kan klimatkompenseras via inköp av utsläppsrätter eller genom
till exempel trädplanteringar via olika organisationer.

LCC – ”LIVSCYKELKOSTNAD” (LIFE CYCLE COST)

MILJÖMÄRKNING

OFFENTLIG UPPHANDLING

LCC innebär totalkostnaden för en viss utrustning under hela dess
livslängd, från att den installeras till att den slutligt tas ur bruk
eller man gör sig av med den. I kostnaden är det viktigt att ta med
investeringskostnaden, och löpande kostnader som energi- och
underhållskostnader. I vissa fall kan det vara aktuellt att ha med
kostnader för avfallshantering av den uttjänta produkten och eventuella miljöskatter.
När du köper energikrävande produkter är det viktigt att du ser
till hela produktens livslängd för att kunna bedöma investeringens
lönsamhet. I en äldre belysningsanläggning kan till exempel energin
stå för så mycket som 70 % av kostnaderna under dess livslängd
(ca 20 år). Investeringen kan vara en så liten del som 10 %.
LCC-tankesättet bör finnas med vid såväl stora upphandlingar
som vid mindre inköp – allt ifrån glödlampor/lågenergilampor till
ventilationsaggregat. Produkten som är dyrast i inköp kan vara
billigast i längden. Dessutom förbättras marginalerna med ökande
energipriser.
Det finns verktyg för LCC-beräkning som används till exempel
när man köper in ventilationsanläggningar, pumpar och belysningssystem till fastigheten. En beräkning behöver inte vara så komplicerad.

Att en vara är miljömärkt behöver inte betyda att den är bra för
miljön. Märkningen innebär att varan uppfyller vissa kriterier som
den granskande organisationen satt upp och att den är mindre
miljöbelastande än andra produkter inom samma område.
Miljömärkningen är till för att underlätta för oss konsumenter
att göra val som belastar miljön så lite som möjligt. De driver även
på utvecklingen för att ta fram mer miljöanpassade varor eftersom
kraven på märkningen ständigt skärps.
I Sverige finns det fyra etablerade miljömärken: Bra Miljöval
(Naturskyddsföreningens märkning, en falk), Svanen, EU-blomman (båda kontrolleras av SIS Miljömärkning) samt KRAV. TCO:s
märkning av datorer och bildskärmar – TCO Development – är också
viktig och så även FSC – Forest Stewardship Council – som omfattar
skogsprodukter och märker till exempel trämöbler.
Märken som företag själva sätter på sina produkter bör man
förhålla sig kritisk till, eftersom de inte bygger på kontroll av en
oberoende organisation.

Vid offentlig upphandling går det inte att ställa krav på en specifik
märkning. Detta då det kan finnas omärkta produkter på marknaden
som ändå uppfyller kriterierna för miljömärket. Det går däremot
bra att använda miljömärkningarnas kriterier som hjälp för att ställa
krav vid upphandlingen. Hänvisa till kriterierna, helt eller vissa
delar. Märkningen kan då vara ett bevismedel för att uppsatta krav
uppfylls, men andra likvärdiga bevis måste också godkännas. Det
är dock möjligt att välja en miljömärkt produkt om det finns som
alternativ inom de ramavtal som slutits centralt för organisationen.
En hjälp för upphandlare att ställa miljökrav är Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier, som består av förslag till miljökrav som
kan användas vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader.
Intressenter från både privat och offentlig sektor har varit med och
tagit fram kriterierna. Miljökriterier finns för närvarande inom nio
kriterieområden, som i sin tur omfattar ett antal produktgrupper.
Kriterier finns eller är på väg för till exempel vitvaror, belysningsprodukter, möbler, IT-produkter, tonerkasetter, pappersprodukter,
kaffe, frukt och grönt, mjölk och textilier.
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier har i viss utsträckning samma eller i väsentlighet liknande krav som bland annat
miljömärkningen Svanen.

Enkel LCC-analys för glödlampa/lågenergilampa
			

glödlampa

lågenergilampa

effekt			

60 W		

12 W

livslängd			

1000 h		

7000 h

energianv. för 7000 h

420 kWh		

84 kWh

elpris			

0,8 kr/kWh

0,8 kr/kWh

energikostnad 7000 h

336 kr		

67 kr

inköpspris, lampa		

2 kr/st		

80 kr/st

kostnad el och inköp
under 7000 h		

350 kr		

147 kr

Kostnaden för att någon byter lampan kan också tas med och då blir
kalkylen ännu mer till lågenergilampans fördel.

HELIX – INSPIRATION FÖR ETT HÅLLBART KONTOR
Helix är ett centrum för arbete med hållbar utveckling som ligger i
Västra hamnen i Malmö. I huset är ett tiotal företag och organisationer som alla har fokus på hållbar utveckling verksamma. Helix är
renoverat och inrett med ekologisk hållbarhet i fokus och fungerar
som ett gott exempel där besökare kan få inspiration och goda råd
när de vill göra sina arbetsplatser mera miljövänliga.
Helix ligger snett emot Orkanen, Malmös nya lärarhögskola.
Lokalerna, som invigdes i oktober 2006, är varsamt renoverade,
givetvis med hållbara förtecken. Sunda material har använts, väggar
har återanvänts och taket har solfångare och solceller. Anläggningen
på taket är en pedagogisk demonstrationsanläggning.
Kontorsinredningen är Svanen-märkt i så stor utsträckning som
möjligt, belysningen är energieffektiv. Ett kontor är inrett som
”Klimatanpassat” visningskontor, där de olika möblerna och apparaterna har pedagogiska skyltar som kan förklara när inte någon
ansvarig är på plats.
Stefan Thörnkvist har varit ansvarig för inköpen av möbler,
maskiner, textilier och förbrukningsmaterial. Ett år efter det att han
började undersöka vad som fanns på marknaden är allt på plats.
– Det har varit ganska svårt, eftersom utbudet är begränsat. Men
jag är övertygad om att det blir lättare och lättare. Fler och fler
företag kommer att miljömärka sina produkter och då blir det lättare
för konsumenterna, säger Stefan, som är arkitekt och arbetar på
Miljöförvaltningen i Malmö.
Hans strategi för att hitta den minst miljöbelastande produkten
har varit att först och främst söka på Svanens webbsida. Om han
inte hittat produkter där har han gått vidare via länkar på Svanens

Stefan Thörnkvist
Ansvarig för inköp av möbler och annan utrustning till Helix

sida till till exempel EU-blommans internationella sida. Via den
har han hittat textilier till konferens- och kontorsstolarna och en
komposterbar matta.
De flesta produkterna kommer från Sverige, Danmark eller Norge,
några från Tyskland. I vissa fall har han valt second hand, som i en
soffgrupp. Även rumsavdelarna klädda i tyg är begagnade.
– Belysningen är närvarostyrda armaturer med T5-lysrör med
högfrekvensdrift på arbetsplatserna. I visningskontoret ska vi ha en
ljusdiodsbelysning i mötesdelen och över arbetsplatsen är belysningen
dessutom dagsljusstyrd, säger Stefan och visar oss in på demonstrationskontoret.
Här kan besökare få se och prova allt som Stefan valt ut utan att
störa någon i arbetet. Allt är så miljörätt som det bara går:
Belysningen från bland annat Fagerhult, Svanen-märkt skrivbord och
skåp från Edsbyn, gardiner av ekologisk bomull och hampa, Svanenmärkt dator från Fujitsu-Siemens och Svanen-märkt skrivare från
Kyocera. Undertaket är också Svanen-märkt, producerat av Ecophon.
– Vi kunde inte hitta miljömärkta skrivbordsstolar, men fann att
tillverkaren Håg hade en mycket konsekvent miljösyn i sin produktion. När det inte finns miljömärkta alternativ får man undersöka
företagens miljöpolicy och välja det som verkar arbeta mest seriöst,
menar Stefan.

UTBILDNING NYCKELORD NÄR FOSIE VALDE HÅLLBARHET

”TA EN SAK I TAGET”
Tor Fossum har varit koordinator på Helix under startfasen. Han är
nöjd med att huset får så många studiebesök och att det blir så
mycket synergieffekter när så många som arbetar med hållbar utveckling sitter tillsammans.
Hyresgästerna på Helix har tillgång till flera gemensamma funktioner, som kök, referensbibliotek och utrymme för seminarier och
utställningar. Det EU-finansierade projektet SmartLIFE har varit med
och finansierat ombyggnationen. Hyresvärd och koordinator för Helix
är Miljöförvaltningen. Region Skåne, Malmö högskola och Malmö
stad delfinansierar Helix. Här är allt hållbart in i minsta detalj;
Kaffet och teet är både ekologiskt och Rättvisemärkt, all catering är
ekologisk, tvålen på toaletten ekologisk och så vidare.
– Hela Helix är ett gott exempel, från renovering, solcellerna på
taket till inredningen och det är ett utmärkt sätt att visa upp vad
man kan göra, berättar Tor Fossum.
Tor Fossum och Stefan Thörnkvist har gjort ett pionjärarbete som
kommer många till gagn. Men det har inte alltid varit så enkelt.
– Det svåraste med arbetet fram tills nu har varit att hitta
miljömärkta produkter. I vissa fall, som när vi skulle köpa in en LCDskärm till videokonferensavdelningen, fick vi tipsa leverantören om
var den fanns att beställa, berättar Tor.
Om Tor Fossum får ge ett gott råd till dem som vill miljöanpassa sitt
kontor så är det att ta en sak i taget.
– Det viktigaste är att energieffektivisera belysningen. Sedan
kommer själva arbetsplatsen med möbler som givetvis även måste
vara ergonomiskt korrekta, inte bara miljövänligt producerade.

Att skaffa en videokonferensanläggning på varje enskild arbetsplats
menar han är ett bra sätt att begränsa resandet i en organisation och
minska tiden som går åt för transporter till och från möten.

Tor Fossum
Koordinator på Helix

Fosie stadsdelsförvaltning har i samband med flytt till nya lokaler
storsatsat på klimatsmarta och hållbara lösningar. Med målmedvetet
arbete och gott samarbete med olika leverantörer har en arbetsplats
som inspirerar andra skapats.
Bodil Johansson är miljösamordnare på Fosie stadsdelsförvaltning
och en riktig eldsjäl. Det är hon som med gott stöd från chefer och
medarbetare drivit arbetet med att miljöanpassa verksamheten.
De första stegen togs redan före flytten när de anställda gick en
utbildning. Lokalerna, som tidigare hyste Lärarhögskolan, blåstes
helt tomma och kunde därför anpassas helt efter behov och önskemål. Det innebar att fastigheten, med 220 arbetsplatser, fick en
unik lösning med en cirka en meter bred gång mellan ytterväggar
och det nya kontoret längs med ena fasaden. Ett hus i huset
byggdes, vilket innebär bättre isolering och även bättre ljudmiljö.
Alla rum är nu utrustade med intelligenta ventilationsdon.
Närvarogivare i donen känner av om någon är på plats och anpassar
belysning och ventilation. Även temperaturen styrs via donet.
De anställda har fått fortlöpande utbildning, bland annat i hur
man installerar skärmsläckare på sin dator. De har fått ett speciellt
grenuttag med namnen ”Slave Control” och ”Slave Master” som
styr all elektronik. När man sätter på respektive stänger av datorn
regleras all annan elektronik samtidigt, även telefonen.
– Det är en mycket praktisk apparat eftersom man inte behöver
komma ihåg att stänga av den, säger Bodil Johansson. Vi har även
köpt in så kallade ”Sparometrar”, som testar hur mycket de olika
apparaterna drar och vad det kostar. Vi har lånat ut ett femtiotal till

olika arbetsplatser så att de kan mäta sin förbrukning.
Bodil visar oss in på sitt kontor, som är ett av två visningskontor.
Här är kontorsmöblerna Svanen-märkta från Edsbyn, pennor och
annat förbrukningsmaterial så miljöanpassat som möjligt. Belysningen här och på alla de andra kontoren består av lågenergilampor
och energisnåla T5-lysrör. Fönsterna är ljudanpassade, och golvet av
linoleum. Gardinerna är av miljömärkt tyg.
Under skrivbordet finns sortering för restavfall och papper. De som
arbetar med sekretessärenden har ytterliggare ett kärl, där pappret
går till strimling innan det går till återvinning.
– Det vi gör ger ringar på vattnet. Vi vill visa att man kan byta till
miljövänliga alternativ efter hand, säger Bodil Johansson.
Utbildning har varit centralt i omställning till en hållbar arbetsplats
och har genomförts dels av Bodil, dels av externa krafter som
VA-verket och representanter från SITA.
– Man skall veta varför man gör förändringar. Miljömedvetenhet
är vårt honnörsord, säger Bodil med eftertryck.
De anställdas datorskärmar har bytts ut till tunna plasmaskärmar,
vilket gett en energibesparing på cirka 60 %. Bläckstråleskrivare på
varje rum är ett minne blott. De centrala skrivarna är inställda på
dubbelutskrift, vitvarorna är av bästa möjliga energiklass.
Flaskvattnet är utbytt mot kranvatten, som hämtas i en speciell
kran i köket där man även kan välja kolsyrat. Kaffet i automaterna
är Rättvisemärkt, teet ekologiskt och Rättvisemärkt.
Källsorteringen är mycket väl utbyggd och utvecklad i
samarbete med SITA. Första stationen är sorteringen under

FLER VIRTUELLA MÖTEN MINSKAR CO2-UTSLÄPPEN
skrivborden på rummen, andra är sorteringen i femton
fraktioner i korridorerna och utsorteringen av matavfall
i köket. Sista stationen är vaktmästarnas sortering i
ytterliggare några fraktioner i källaren.
För att minska de stora mängderna restavfall från de 32
toaletterna har handdukshållare från Berendsen installerats.
Det ger även en ekonomisk besparing på längre sikt.
Tjänsteresor ger upphov till stora koldioxidutsläpp.
Bodil Johansson har börjat undersöka hur man kan göra
tjänsteresorna mera klimatsmarta till exempel genom att
inte tillåta taxiresor vid resor som är kortare än tre kilometer.
Fosie stadsdelsförvaltning har visat att det finns mycket
man kan göra för att skapa en mera hållbar arbetsplats,
utan att göra avkall på estetik och funktion. Tvärtom.

Telia Sonera har minskat sina CO2-utsläpp med 70 % sedan 2001,
främst genom att minska resandet och istället använda sig av tele-,
webb- och videomöten. Upplägget sparar både pengar och ger enligt
de anställda bättre livskvalitet.
Kristina Dahlquist är miljösamordnare för infrastrukturverksamheten hos Telia Sonera i Sverige. Det är inte utan stolthet hon presenterar hur de gått till väga för att minska utsläppen så dramatiskt.
75 % av Telia Soneras verksamhet i Sverige är kvalitets- och
miljöcertifierad och de anställda har gått igenom den webb-baserade
grundutbildningen ”Miljöfokus”. Från och med 2007 köper företaget
grön el och kontorsytan har minskats med 50 % per anställd genom
att fler sitter i kontorslandskap.
– År 2001 gjorde vi en analys av varifrån våra koldioxidutsläpp
kom. Den absolut största posten kom från resor och transporter
medan energianvändning i nät och kontorsfastigheter utgjorde en
mindre del. Därefter prioriterade vi att minska våra anställdas resor,
berättar Kristina Dahlquist.
Det är företagets egna tjänster som möjliggjort minskningen.
Tjänsteresorna har minskat med mer än 30 % under perioden
2001–2007, användningen av teletjänster har ökat med 15–20 %
per år. Detta har inneburit minskade resekostnader motsvarande
130 miljoner kronor per år. Företagets mötespolicy innebär att man
inte bör resa till möten som tar mindre än tre timmar om det inte
finns särskilda skäl.
– En intern enkät visar att de anställda upplever det som en fördel
att resa mindre, berättar Kristina.

Bodil Johansson
Miljösamordnare, Fosie stadsdelsförvaltning

Kristina Dahlquist
Miljösamordnare,
Telia Sonera

Kristina kopplar upp sig och visar hur ett virtuellt möte kan gå till.
Upp till 30 personer kan delta utan att man behöver förbereda
tjänsten, vilket betyder att man ringer in och knappar in en kod.
Hon påpekar att det är viktigt att utse en mötesledare och att hålla
sig till agendan. På en duk syns nu hennes kollega i Stockholm,
som för dagen arbetar hemifrån. Kristina påpekar att det oftast inte
känns nödvändigt med bild, inte när man väl har träffats.
Skillnaden mellan ett webbmöte och ett telemöte är att man vid
ett webbmöte kan chatta, visa och dela dokument. Man kan alltså
gå in och ändra i en kollegas dokument efter att ha fått tillåtelse till
det. För att få tillgång till tjänsterna måste den som håller i mötet
vara Telia-kund. Man går in och beställer tjänsten på Telias hemsida.
Telia Sonera är med i IT-företagens miljöråd och medverkar till
att sprida sitt goda exempel vidare. Kristina Dahlquist menar att
företaget ligger i framkant även globalt.
– Den stora miljövinsten ligger ju i att fler företag applicerar vårt
koncept och vi tror på en dialog om detta med de miljöansvariga hos
våra större kunder. Sverige släpper ut totalt cirka 66 miljoner ton
koldioxid per år. 18 av dem kommer från resor och transporter. Vi
bedömer att den finns en potential att minska resandet med 20 %
och ersätta dem med virtuella möten, vilket då innebär att Sveriges
utsläpp skulle minska med 5 %.

LYCKAD ENERGISATSNING I GLASKONTORSHUS
I WSP:s nya kontor i Västra hamnen i Malmö är utsikten hänförande.
Öresund och Bron på ena hållet, Turning Torso på det andra. Så
mycket som möjligt har gjorts för att göra glaskontorsbyggnaden
klimatvänlig och rimligt energisnål.
Åke Blomsterberg har varit drivande i arbetet med klimat- och
energikontrollen vid byggnationen och projekteringen av WSP:s nya
kontor. Han är väl medveten om att ett hus med mindre yta glas
hade varit bättre ur energisynpunkt och är nöjd med att andelen
glasyta minskat från ursprungliga närmare 100 % till slutliga 50 %.
Huset är på fem plan om totalt 5 780 m2 LOA (lokalarea). Plan 1
och 2 innehåller reception, möteslokaler med mera och plan 3–5
kontor. Här arbetar 133 personer från WSP på 3 340 m2.
Byggherren Midroc är även förvaltare av huset, vilket har underlättat arbetet. Projekteringen har WSP stått för.
– Om man jämför med byggnormen beräknas kontorets energiåtgång ligga 15 % lägre än energikravet enligt nuvarande byggnorm
för lokaler, vilket innebär totalt 120 kWh/m2 LOA, berättar Åke
Blomsterberg.
WSP har arbetat enligt den så kallade Kyoto-pyramiden, där det
viktigaste är att minimera värmebehovet, därefter elbehovet, utnyttja
solenergin, visa och reglera energianvändningen och till sist på toppen
av pyramiden välja rätt värmekälla.
Värmebehovet har minimerats genom god isolering och lufttäthet.
Alla ytor som inte är transparanta är fullisolerade, fönsterna har
låga U-värden och låg solenergitransmittans inklusive persienner.
Konvektorer vid fönsterna har installerats för att minska kallraset
och ventilationen är behovsstyrd. Fem minuter efter att ett rum är

Tekn. Dr Åke Blomsterberg
WSP Environmental

tomt minskar flödet av luft. Ventilationen är helt avstängd under
kvällar och nätter.
– Men man får inte isolera för bra. Då kan man få ett alltför
stort kylbehov på grund av att all kontorsutrustning alstrar så
mycket värme, påpekar Åke Blomsterberg.
För att skapa en kontorsbyggnad med låg energianvändning
måste all kontorsutrustning vara energieffektiv och användas på
ett energieffektivt sätt. Då kan man isolera bra och få en kontorsbyggnad med låg energianvändning för värme och kyla, samt låg
elanvändning.
WSP har satsat på att effektivt utnyttja den större tillgången
på dagsljus som glaspartierna ger för att sänka elanvändningen

för belysning. Men ljusinsläppet måste regleras.
– Det har vi gjort genom att dels ha solskyddsglas och
dels installera rörliga persienner i luftspalten mellan
glasytorna på söder-, öster och västerfasaden, som är
en så kallad dubbelskalsfasad. Persienner är bättre
än rörlig yttre solavskärmning med aluminumlameller
eftersom de går att ta bort helt så att man kan få in
ljus de dagar man inte behöver persiennerna. De styrs
av ljusgivare. För mycket dagsljus gör det svårt att se
på dataskärmarna och ger för mycket kontraster.
Belysningen är konstantljusreglerad dvs. ju mer
dagsljus som kommer in desto mindre belysning,
samt släcks 20 minuter efter att ett rum är tomt.
Elanvändningen har minskats genom att välja bärbara
datorer, vilka är mera energisnåla än stationära. Åke
Blomsterberg har även försökt påverka teknikinköpen
i serverrummet, där upp till 10 % av ett genomsnittligt
kontors el förbrukas.
Huset värms upp av fjärrvärme. Den planerade
fjärrkylan valdes bort eftersom den inte möjliggör kyla
med uteluft (frikyla), vilket spar energi. Byggnaden kyls
med luft från det behovsstyrda ventilationssystemet.
Vid behov går ett kylaggregat in och kyler tilluften.
– Vi kommer att initiera en internutbildning på de
40 kontor vi har i Sverige för att se över energiförbrukningen där vi ska använda CAT – Carbon Assessment
Tool för att mäta våra CO2-utsläpp, avslutar Åke.

www.damanco.se

LÄS MER
Mer information och material från projektet Klimatanpassade kontor finns att hämta på:
www.malmo.se/miljö (sök på klimatanpassat kontor) och www.ek-skane.se. Här hittar du
till exempel en checklista och förteckningar över inredning och utrustning på Helix och
Fosie stadsdelsförvaltning, två goda exempel på arbetsplatser som har ingått i projektet.
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