Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet.
Tillsammans är vi cirka 35 000 anställda inom våra
organisationer. Vad vi gör på vår arbetstid har betydelse för utsläppen av klimatpåverkande gaser.
EU:s mål för klimatpolitiken är att temperaturen inte
ska öka med mer än högst två grader jämfört med
tiden före industrialiseringen. Vi har därför startat
kampanjen STOPPA ONÖDAN.NU

Stoppa onödan är ett samarbetsprojekt mellan Enköpings kommun,
Landstinget i Uppsala län, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Uppsala län,
Regionförbundet Uppsala län, Statens veterinärmedicinska anstalt SVA,
Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Uppsala klimatprotokoll, Uppsala
kommun, Uppsala universitet och Uppsala Vatten och Avfall AB.

www.stoppaonodan.nu

STOPPA
ONÖDAN
.NU

Ett samarbete för att minska energianvändning
och klimatpåverkan från våra arbetsplatser.

FÖRORD
Klimatfrågan är idag mer aktuell än någonsin. Hur klimatsmart är du på
jobbet? EU:s mål för klimatpolitiken är att jordens temperatur inte ska öka
med mer än högst två grader jämfört med tiden före industrialiseringen.
För att Sverige ska uppfylla sin del av de nödvändiga globala utsläppsminskningarna måste utsläppen minska med cirka 40 procent till år 2020
och 80–95 procent till år 2050 jämfört med år 1990.
Vi har därför tillsammans startat kampanjen STOPPA ONÖDAN.NU Kampanjen är ett samarbetsprojekt mellan ett antal myndigheter och offentliga
organisationer i Uppsala.
Stoppa onödan vill inspirera och ge tips på klimatsmarta och energieffektiva
val och nya vanor så att du och jag kan minska miljöpåverkan från våra
arbetsplatser. Utmana dig själv – hur kan du hjälpa till i arbetet för att nå
klimatmålen?
Läs mer på www.stoppaonodan.nu
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RES PÅ RÄLS OCH
FLYG KLOKT

Vad kan du göra?
1. Stanna på kontoret och träffas på nätet.
2. Välj tåget för inrikesresor.
3. Utnyttja restiden på tåget till arbete, vila
eller varför inte ha ett möte under resans
gång.
4. Måste du ändå flyga:
– välj direktlinjer utan mellanlandningar.
Start och landning drar mest bränsle.
– åk kollektivt, helst tåg, till och från flyget
och på resmålet.

Det finns inga miljövänliga flygresor. Främst för
att det inte finns något miljövänligt etablerat
flygbränsle.
Idag ökar utsläppen från flyget snabbare än i någon annan sektor. Fram till
år 2020 förväntas flygtrafiken internationellt öka med cirka 5 procent per år.
En flygresa mellan Uppsala och Göteborg släpper ut drygt 70 000 gånger
mer koldioxid per person än samma resa med tåg (beräknat med SJ:s miljökalkyl, www.sj.se).
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Inspirerande exempel!
Landstinget i Uppsala län har en resepolicy som säger att inrikesresor under 50 mil
inte får ske med flyg.
Av miljöskäl ska anställda inom Uppsala kommun i första hand välja cykel, elcykel,
buss eller tåg för tjänsteresor. Bil och flyg används när andra alternativ saknas.
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STÄLL BILEN

Vad kan du göra?
Överlåt körningen till buss- eller tågföraren
eller samåk. Då kan du:
1. Läsa, sova eller koppla av på annat
sätt under resan.
2. Förbereda eller avsluta dagens arbete.
3. Känna dig stolt över att ha gjort ett
bra miljöval.

Att åka buss, tåg eller samåka med bil är ett bra sätt
att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.
I Uppsala län finns många busslinjer i glesbygd, mellan och inom kommunernas
huvudorter. Flera busslinjer kör också över länsgränsen till större orter i grannlänen.
Man kan även åka Upptåget från Uppsala till Gävle i norr och Sala i väster samt
SL-pendel från Uppsala till Arlanda och Stockholm samt vidare till Älvsjö/Tumba.
Snabbt, miljövänligt och bekvämt.
Du reser billigt med reskassa men allra billigast med periodbiljetter om du reser
lite oftare. En 30-dagarsbiljett kostar ungefär som en tankning. Väljer du en årsbiljett sparar du ännu mer pengar. Vad ska du göra med pengarna du sparar
genom att åka kollektivt?

Inspirerande exempel!
Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA beställer biljetter och
företagskort via faktura så att det ska vara enkelt för de anställda att resa med buss
och tåg i tjänsten.
Genom att beställa i förväg och betala via faktura så slipper man reseräkningar
och de administrativa kostnader som uppstår när man redovisar kvitton i efterhand.

Information om tidtabeller och biljetter finns på UL:s webbplats, ul.se, eller via UL
Kundtjänst på 0771-14 14 14. Har du en smartmobil kan du kostnadsfritt ladda
hem vår UL-app från App Store eller Google Play. Med hjälp av appen kan du
bland annat söka din resa i realtid, köpa biljetter och se eventuella trafikstörningar.
Vill du samåka men saknar sällskap kan du söka på ”samåkning” på www.gronabilister.se. Där kan du även söka efter bilpooler för att låna bil när du verkligen
behöver, så slipper du ha en egen bil. Ett annat miljövänligt alternativ är att
använda elcykel.
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CYKLA MER

Vad kan du göra?
1. Hitta en cykelkompis som bor nära. Sällskap en bit på vägen gör resan roligare!
2. Börja ta cykeln en gång i veckan. Utöka
cyklingen allt eftersom.
3. Ta cykeln till busshållplatsen. Åk buss
resten av vägen till jobbet.
http://www.ul.se/Resa/Praktisk-information

4. Använd tjänstecykeln. Saknar ni tjänstecykel, föreslå chefen att ni ska skaffa en.
5. Har du långt till ditt jobb så kan elcykel
vara ett bra alternativ.
Väljer du cykeln kan din hälsa förbättras. Studier
visar att cykling ger förbättrad kondition, minskad
sjukfrånvaro och bättre sömn.
Under de första kilometerna av en bilresa är utsläppen av miljö- och hälsofarliga
ämnen stora eftersom katalysatorn inte hunnit bli varm. Varannan bilresa är under
5 km och var fjärde under 2 km lång. Att cykla 2 km tar max 10 min. 5 km hinner
du på 15–20 min. Snabbt, punkligt, inga utsläpp och du slipper bekymmer med
parkering. Du sparar nästan 5 000 kr om året genom att cykla till och från arbetet
(2x5 km) istället för att ta bilen.
Om du cyklar till och från jobbet en timme varje dag innebär det att du varje dag
förbränner lika många extra kalorier som det finns i en 100 g chokladkaka. Om
du väger 70 kg och cyklar 15–20 km/tim förbränner du cirka 500 kcal på en
timmes cykling. 100 g choklad eller chokladpraliner innehåller cirka 550 kcal.
Mer information på Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se.
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Inspirerande exempel!
Landstinget i Uppsala län genomförde under 2012 Hälso- och miljöresan. Personalen på Akademiska sjukhuset tävlade i lag om fyra till sju personer (totalt deltog
1465 personer) och förband sig att cykla och gå till arbetet. Det lag
som hade flest cyklande/promenerande kilometer fick pris och deltagarna
kunde också vinna priser i ett lotteri.
Landstinget i Uppsala län har genomfört ett flertal projekt för att uppmuntra de
anställda att cykla till arbetet. Utvärderingar visar att de som deltagit fått bättre
kondition, bidragit till bättre miljö och sparat pengar till landstinget genom minskad
sjukfrånvaro.
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TRÄFFAS PÅ NÄTET

Vad kan du göra?
1. Utmana dig själv och andra – ersätt en
resa med att träffas på nätet.
2. Känner du dig osäker? Prata med
IT-ansvarige och testa tekniken innan.

Inspirerande exempel!
Vid Uppsala universitet har webbmöten använts för att genomföra en första omgång av anställningsintervjuer. Då kan långväga kandidater intervjuas utan att
behöva resa.

Den miljövänligaste resan är den som aldrig görs!
Träffa kollegor och samarbetspartners utan att
lämna arbetsplatsen. Då sparar du tid, energi och
pengar.

Videomöten används flitigt mellan Sveriges lantbruksuniversitets, SLUs verksamheter
på olika orter. Vid miljösamordnarträffar finns möjlighet att vara med på videolänk
om man inte kan vara på plats och den centrala miljöenheten är ibland med på
videolänk vid miljörevisioner.
Många internationella möten på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA hålls via
webben. Bland annat har många vetenskapliga artiklar skrivits tillsammans med
samarbetspartners i andra länder utan fysiska möten.

Telefonkonferens är det enklaste sättet att träffas utan att resa. Vid ett webbmöte
använder man sin egen dator, en kamera och ett headset. Man syns för mötesdeltagarna och kan arbeta med gemensamma dokument på datorn. Man kan
också samlas flera deltagare runt en bordskamera. Det finns system för webbmöten
där en organisatör skickar ut en inbjudan och deltagarna ansluter till mötet bara
genom att klicka på en länk.
En videokonferens fungerar ungefär som ett webbmöte och håller högre kvalitet
på ljud och bild. Videokonferenser passar bra när många personer ska delta.
Videokonferenser kräver att alla deltagare har rätt utrustning. Både webbmöten
och videokonferenser kan spelas in.
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STÄNG AV KONTORET

Vad kan du göra?
1. Stäng av skärm, högtalare och belysning
när du fikar, lunchar eller har möte. Stäng
av hela ditt kontor när du går hem för
dagen. Koppla alla dina sladdar till ett
grenuttag så krävs bara ett knapptryck
för att stänga av.
2. Be IT-ansvarig installera dubbelsidig utskrift
som standard.
3. Byt till energisnåla lampor där det är
möjligt.

Av årets alla timmar spenderar vi i genomsnitt
en fjärdedel på jobbet. Mycket energi kan sparas
om alla energikrävande apparater är avstängda
under de timmar vi inte arbetar.
Kopiatorn slukar mest energi av alla kontorsmaskiner. En bra kopiator går ner
i energisparläge, har kort uppvärmningstid, kopierar dubbelsidigt och går ner i
viloläge vid arbetsdagens slut.
Datorns energianvändning kan minskas betydligt om energisparläge är installerat
på dator och skärm. Skärmsläckaren (olika bilder som rör sig på skärmen) sparar
ingen energi.
Glödlampor, lysrör och lågenergi- och ledlampor är konstruerade för att kunna
tändas och släckas ofta. Brinntiden påverkar hållbarheten mer än att tända och
släcka. Det är en myt att belysning drar mycket energi när den tänds eller släcks.
Det lönar sig alltid att släcka lampan.
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Inspirerande exempel!
Deltagarna i Stoppa onödan-projektet och länets kommuner har bytt ut över
60 000 lampor i sina adventljusstakar till LED-lampor. Under LED-lampornas
livstid kommer vi då att förbruka omkring 1 700 000 kWh mindre el än om vi
skulle använt gammeldags glödlampor. Den besparade energimängden räcker
till att förse en normalstor lägenhet med hushållsel fram till år 2686 eller för att
köra hela Uppsala kommuns befolkning i elbil tur och retur till Stockholm.
Länsstyrelsernas medarbetare hämtar sina utskrifter i skrivaren med en tag/
personlig kod, vilket innebär att färre papper skrivs ut i onödan. Det har under
ett års tid sparat närmare 100 träd.
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HA RÄTT TEMPERATUR

Vad kan du göra?
1. Upplevs arbetsplatsen för varm, kall, dragig
eller instängd – kontakta fastighetsägaren
eller din chef.
2. Om du vill vädra, gör det ordentligt och
bara en kort stund.
3. Justera termostaten i små steg. System för
värme och kyla är tröga.
4. Undvik extra el-element och fläktar. Stå
upp och arbeta så blir du naturligt uppvärmd samtidigt som det har en positiv
hälsoeffekt.

Arbetsplatsens trivsel kan bero på hur väl systemen
för värme, ventilation och kyla fungerar.
För hög temperatur ger torr luft och kan göra att det känns instängt, även om luften
egentligen är fräsch. Drag gör att rummet känns kallt även om temperaturen är tillräckligt hög. Styrningen av dagens avancerade värme-, kyl- och ventilationssystem
fungerar bäst med fönstren stängda.
Information till fastighetsägaren om hur inomhusklimatet upplevs är aldrig ett klagomål utan en förutsättning för att kunna trimma in systemen.
Oftast arbetar vi bättre vid lite lägre temperatur med en varm tröja på än i högre
temperatur med en tunn tröja.
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5. Använd persienner och solskydd för att
avskärma solvärme.

Inspirerande exempel!
Uppsala kommun Industrihus AB har en fastighet där Uppsala konsert och kongress
bedriver sin verksamhet. Fastigheten har en behovsstyrd ventilation. Det innebär att
systemet anpassar sig efter antal personer, ute- och rumstemperatur samt koldioxidhalten i rummen. Ventilationen går ner när rummen inte används och sedan upp
igen till normal drift och god luftkvalitet när rummen behöver användas igen.
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ÄT MILJÖSMART

Vad kan du göra?
1. Minska på mängden kött, ät istället mer
vegetabilier. Pröva att byta ut några rätter
av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan
mot vegetariska rätter, eller minska på
köttportionen.
2. Välj fisk som är fiskad eller odlad på ett
hållbart sätt, till exempel miljömärkt fisk.
3. Välj frukt och grönt som tål att lagras, till
exempel grova grönsaker, och välj känsliga
frukter och grönsaker efter säsong.

Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som
svenska hushåll orsakar kommer från maten vi äter.
Genom att ändra på hur vi äter skulle vi kunna
halvera utsläppen av växthusgaser och samtidigt
få ett bättre näringsintag.
Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest. Djurproduktionen står för nästan
15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Därför kan det få stor effekt
om man minskar på köttportionerna eller byter ut några rätter av nöt, lamm, gris
eller kyckling i veckan mot vegetariska alternativ. När du köper kött kan du som
konsument välja sådant som kommer från djur som fötts upp under djurskyddsmässigt bra förhållande och med en ansvarsfull användning av antibiotika.

4. Dra ner på godis, läsk, bakverk och snacks
– de påverkar miljön men utan att bidra
med så mycket näring.

Inspirerande exempel!
Uppsala universitet har en policy som säger att den som bokar konferenser
alltid ska efterfråga vegetarisk mat och ekologiskt kaffe till alla och be om att
få dricka kranvatten.

Livsmedelsverket har information om matens miljöpåverkan (miljösmarta matval) på
sin hemsida, och väger in både miljö och hälsa i verkets kostråd.
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KASTA INTE MATEN

Vad kan du göra?
1. Planera dina inköp och köp inte mer än
du gör av med.
2. Släng inte mat bara för att den passerat
bäst före-datum – ofta håller den mycket
längre. Titta, lukta och smaka och våga
lita på dina sinnen. För riskgrupper finns
särskilda kostråd vad gäller matens säkerhet.
3. Ta med resterna som matlåda till jobbet.
Värm maten i/på mikroanpassade kärl.

Varje år slänger vi per person 28 kilo fullt ätbar
mat i soporna och 26 kilo hälls ut i slasken. Det
motsvarar minst en månads matkostnad – rakt i soporna. Förutom att det är dumt att slänga pengar
är svinnet dåligt för miljön.
Maten står för en fjärdedel av en privatpersons växthusgasutsläpp. Att producera
mat som slängs är inte hållbart, eftersom både klimat och miljö belastas när mat
framställs. Maten som kastas i soporna motsvarar utsläppen under ett år från
200 000 bilar. Då är inte det flytande avfallet medräknat.

4. Lägg salladen direkt på mattallriken när du
äter ute. Undersökningar visar att svinnet
minskar om du inte tar en separat tallrik för
salladen.
5. Ställ fram fika som blivit över från mötet så
att andra medarbetare på kontoret kan få
njuta av det.

Inspirerande exempel!
2013–2015 satsar Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket särskilt
på att minska matsvinnet i Sverige. Läs mer och testa dina kunskaper med Livsmedelsverkets webbtest ”Matsvinnskollen” på www.slv.se/matomiljo.
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SORTERA RÄTT

Vad kan du göra?
1. Finns det väl uppmärkta och lättillgängliga
avfallskärl på din arbetsplats? För att kunna
återvinna så måste det finnas möjligheter till
att lätt göra rätt.
2. Inför tag eller personlig kod till skrivaren.
Skriv ut och kopiera dubbelsidigt i så stor
utsträckning som möjligt. Ställ in dubbelsidig
utskrift som standardinställning på datorn.
3. Korrekturläs så långt som möjligt på skärmen.

Under 2013 samlades 35 000 ton brännbart avfall
och 9 000 ton matavfall in från företag och hushåll
i Uppsala.

4. Köp inte nytt i onödan! Se över vad som
finns på din arbetsplats innan du köper nytt
kontorsmaterial/möbler.
5. Skippa engångsmuggen, låt diskmaskinen
sköta jobbet.

Ett första steg i att minska mängden avfall är att inte konsumera i onödan och att
återbruka det som redan finns. Om du inte längre har användning av din datorväska kanske någon kollega vill ha den?
När din produkt är uttjänt se till att sortera avfall i rätt uppsamlingskärl på din
arbetsplats. Att källsortera sitt avfall sparar på jordens resurser. Visste du att ditt
matavfall blir biogas? Biogas från 367 bananskal tar en buss så långt som från
city till Sävja.
Det avfall som är brännbart och inte kan materialåtervinnas bränns upp och bidrar
till energiåtervinning. Ditt avfall har med andra ord många användningsområden
bara det sorteras rätt.
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Inspirerande exempel!
Vid kopiatorn är det vanligt att ha ett kärl för pappersåtervinning. På Uppsala
Vatten och Avfall AB finns det också tydligt uppmärkta kärl för elavfall, batterier,
glas, pappers-, plast- och metallförpackningar för att underlätta sorteringen och
minimera mängden avfall som inte kan återvinnas.
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VILL DU VETA MER…

KONTAKTA OSS!
Enköpings kommun
0171-62 50 00, www.enkoping.se

Landstinget i Uppsala län
018-611 00 00, www.lul.se

Livsmedelsverket
018-17 55 00, www.slv.se

Länsstyrelsen i Uppsala län
010-223 30 00, www.lansstyrelsen.se

Regionförbundet Uppsala län
018-18 21 00, www.regionuppsala.se

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
018-67 40 00, www.sva.se

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
018-67 10 00, www.slu.se

Uppsala klimatprotokoll
018-727 00 00, www.klimatprotokollet.uppsala.se

Uppsala kommun
018-727 18 10, www.uppsala.se

Uppsala universitet
018-471 00 00, www.uu.se

Uppsala Vatten och Avfall AB
018-727 93 00, www.uppsalavatten.se
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