Tips för det
energisnåla kontoret
På många kontor är kostnaden för att driva kontorsutrustningen
en tung utgift. Men med bra rutiner och genomtänkta strategier
går det att skruva ner förbrukningen, sänka kostnaderna och bli
mer effektiv i sin energianvändning. Sjunker energiförbrukningen
minskar dessutom verksamhetens påverkan på klimatet. Här är
några tips på vägen mot ett energisnålare kontor.
Se dig omkring
• Ta en tur runt kontoret en sen kväll och se vad som
är igång under natten. Går det att stänga av fler
maskiner, fläktar, lampor och datorer?

Dra ner på antalet servrar
• Satsa på energisnåla servrar och minimera antalet.
Placera dem i svala lokaler, helst utom räckhåll för
direkt solljus.

• G
 ör en ny tur på morgonen. När startas kontoret
upp? Slås allt på samtidigt och är det i så fall
nödvändigt?

• K
 anske kan en virtuell server eller molntjänst hjälpa
er att få ner antalet servrar.

• F
 undera igenom rutinerna. Vad har ni för vanor när
det gäller belysning, värme, ventilation, och maskiner?
Stäng av utrustningen
• Se över inställningarna på datorerna. Byt från
skärmsläckare till energisparläge.
• Stäng av datorerna helt över nätter och helger.
• S
 krivare och kopiatorer är särskilt hungriga på energi.
Ställ in dem på energisparläge och stäng av dem när
arbetsdagen är slut.
• A
 ll elektronik i stand by-läge drar el. Koppla så
många apparater som möjligt till grenuttag med
avstängningsknapp, så att det är enkelt att stänga
av dem på kvällen.
• J u färre kontorsmaskiner som är igång, desto mindre
blir behovet av komfortkyla

• A
 nvänd utomhusluft eller nattluft för att kyla
serverrummet, när det är möjligt.
Skaffa rätt utrustning
• Titta noga på energimärkningen och produktens
livscykelkostnad. Driften svarar ofta för upp till
80 procent av kostnaderna under maskinens livslängd. Därför kan låg energiförbrukning och låga
driftskostnader nästan alltid motivera ett högre
inköpspris. Kontorsutrustning som förbrukar mycket
energi avger i allmänhet också mycket värme, vilket
ökar behovet av komfortkyla.
• S
 täll krav på låg energiförbrukning. För datorer och
annan kontorselektronik finns frivilliga märkningar,
som Energy-Star, Svanen och TCO-märkning.
• Ö
 verdimensionera inte. Skaffa utrustning som passar.
Onödigt stora prylar förbrukar onödigt mycket energi.

