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Justering av inomhustemperaturen 
En sänkning av temperaturen inomhus med 2 grader medför ca 10% i energibesparing, sänkning med 1 
grad ger ca 5% i energibesparing. 
 
Nya tätlister i dörrar och fönster 
Gamla tätlister i fönster och dörrar blir torra och tappar sin isolerande förmåga med stigande ålder. Byt 
tätlister efter max 10 år och använd lister av silikon eller EPDM-gummi. Stora besparingar går att göra 
till en låg kostnad. 
 
Belysning 
Vid lampbyten skall lampor och lysrör om möjligt bytas till lampa eller lysrör med LED-belysning, där 
brinntiden är ca 6 timmar/dygn eller mer. I övrigt används vanliga lågenergilampor eller lysrör.  Att 
styra ytterbelysningen med ljus- och/eller tidsautomatik ger bra besparingar. 
I kommersiella byggnader och hyreshus är det en bra besparingsåtgärd att installerad närvaroautomatik 
för belysning i allmänna utrymmen i kombination med lågenergi- eller LED-belysning. 
 
Installation av vattenbesparing 
Snålspolande munstycken och ettgreppsblandare sänker vattenförbrukningen med ca 15%, utan att 
minska komforten. Vatten kräver mycket energi för uppvärmning, 35- 40% av allt vatten som förbrukas i 
en byggnad blir varmvatten och en mycket liten del av detta kommer byggnaden tillgodo för 
uppvärmning. 3-5 tappställen finns normalt att åtgärda per lägenhet/villa. Att minska 
vattenförbrukningen är kostnadseffektivt och ger en mycket snabb återbetalning. 
 
Vitvaror 
När vitvaror behöver bytas se till att byta till energisnåla alternativ. En besparing på 300-600 kWh per 
enhet och år uppnår man normalt när man byter en 10-15 år gammal vitvara mot en ny energisnål sådan. 
 
Elektronik 
Undvik -
strömbrytare för att enkelt kunna stänga av och sätta på elektronik. Stora besparingar finns att hämta på 
detta. 
 
 
 
 
 
 
  
      


