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Energianvändning 
English version of this document. 

1. Syfte 
Syftet med dokumentet är att beskriva energianvändningen och tydliggöra rutiner för ökad 
energieffektivitet och minskad energiförbrukning.  

2. Omfattning och ansvar 
Rutinen gäller alla SLU:s verksamheter i hela landet och den gäller allt från kontorsarbete, 
laboratoriearbete och odlingsutrymmen till olika typer av byggnader som SLU äger och hyr. 
Alla medarbetare vid SLU ansvarar för att följa rutinen.  

3. Fastighetsägare 
Fastighetsavdelningen arbetar löpande för att minska energianvändningen i SLU:s egna 
fastigheter. Temperaturen i tomställda lokaler hålls till så låg underhållsvärme som möjligt 
och tomställda lokaler kyls så lite som möjligt under sommaren. Fastighetsavdelningens 
förvaltare för det aktuella området/den aktuella orten ansvarar för att detta följs. Läs mer om 
fastighetsavdelningens miljöarbete (SLU-236). 

SLU:s fastighetsavdelning samarbetar med Akademiska hus (AH) och andra hyresvärdar där 
så krävs för att nå bättre energiprestanda i de fastigheter SLU hyr. Samarbetet är ofta 
formaliserat via respektive hus/orts facility manager (FM) eller intendents möte med till 
exempel AH. På övergripande nivå finns också formaliserade arbeten mellan SLU och AH, 
bland annat via energimålsarbete och intentionsavtal.  

Energibesparande åtgärder handhas på olika sätt beroende på om det är en verksamhets- eller 
fastighetsanknuten åtgärd. Man kan få hjälp med hur man går tillväga via SLU:s 
fastighetsavdelning. 

4. Medarbetare, studenter och andra som vistas i SLU:s lokaler 
SLU arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen och att energieffektivisera i egna och 
inhyrda lokaler. Alla verksamheter, medarbetare, studenter och andra som vistas i SLU:s 

https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-236.docx
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lokaler kan bidra till att minska energiförbrukningen. Här listas några av alla de många 
åtgärder som kan vidtas: 

- Dra ur laddare när de inte används, de dra energi även när inget laddas. 

 

 

4. Felanmälan 
Om något i lokalerna inte fungerar som det ska kan detta anmälas till fastighetsägaren via 
medarbetarwebben under knappen ”när något hänt”. Välj ”felanmälan lokaler” och klicka 
sedan vidare på hus/ort beroende på vilken lokal det gäller. Detta gäller både SLU:s egna 
lokaler och de lokaler som hyrs in. 

5. Inomhusklimat (ventilation, värme, kyla) 
Bäst klimat och energieffektivitet i kontorsrum fås genom att hålla dörrar och fönster stängda. 
Detta gäller framför allt för cirkulationen av frisk luft, men även för temperaturen i rummet. 
Tänk på att stänga dörrar till lokaler som värms upp eller kyls ner och ventileras, och se till 
att temperaturen är anpassad till verksamhetens behov. 

Fönster bör egentligen inte öppnas alls, men om de måste öppnas så ska det göras under så 
kort tid som möjligt och med stängd kontorsdörr, för att inte negativt påverka kontorsklimatet 
för övriga kontor i korridoren/byggnaden. 

Beroende på byggnad finns olika typer av ventilationsreglering. I flera nyare byggnader 
aktiveras värme-/kylsystemet för närvarodrift när man kommer in i ett kontorsrum. När man 
inte vistas i rummet accepterar systemet ett större temperaturspann. Via rumsregulator kan 
man delvis påverka temperaturen i rummet. Observera att det dröjer minst 15 minuter innan 
man upplever en skillnad. Gör endast små justeringar på reglaget om det är nödvändigt med 
justering. Nattetid och då ingen vistas i rummet intar temperaturen ett neutralläge för att spara 
energi. 

I lokaler där ventilationsstyrningen inte fullt ut sker automatiskt är det bra att inför 
semester/ledighet justera ventilationen i kontoret/lokalen till neutralläge (inför 
sommarsemester bör ventilationen ställas in på något varmare än neutralläge) för att på så vis 
undvika energiåtgång till att kyla en tom lokal. Inför semester/ledighet kan det även vara bra 
att dra ner persiennerna i kontor och samlingslokaler för att minska inströmning av solljus 
som påverkar ventilationssystemet att kyla rummet. 
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5.1. Mötesrum och undervisningssalar 

I en del byggnaders mötesrum och undervisningssalar aktiveras värme-/kylsystemet för 
närvarodrift när man kommer in i rummet. När man inte vistas i rummet accepteras ett större 
temperaturspann och ett lägre luftflöde för rummet. Luftflödet för rummet styrs med hänsyn 
till antalet personer (temperatur och CO2). Nattetid och då ingen vistas i rummet intar 
temperaturen ett neutralläge för att spara energi. 

5.2. Övriga lokaler 

Om möjligt, håll nere uppvärmning/kylning i förrådsutrymmen, garage och andra lokaler som 
inte är kontor, mötesrum, undervisningslokaler eller laboratorier. 

6. Belysning 
Belysningen i många byggnader är närvarostyrd och sensorerna sitter i taket. I en del 
byggnader/lokaler styrs belysningen med vanliga tryckknappar (av och på). På de flesta 
platser tänds och släcks belysning i entréer och ytterbelysning via centralt 
övervakningssystem för byggnaden. 

Tänk på att alltid: 

• släcka efter dig när du lämnar rummet och när du går hem för dagen 
• hålla släckt i förråd och övriga lokaler där det sällan vistas någon 
• släcka i allmänna utrymmen som kopieringsrum och toaletter, om de inte är 

närvarostyrda, det gäller särskilt i slutet av dagen 
• släcka korridorbelysning när den inte behövs om den inte är närvaro- eller tidsstyrd  
• använd lågenergilampor där det är möjligt och välj energisnåla alternativ vid 

införskaffande av ny belysningsarmatur. 

7. Datorer, skrivare/kopiatorer m.m. 
Dator, skärm och högtalare bör stängas av helt vid längre pauser, vid arbetsdagens slut, 
tjänsteresor och semester. Om datorn av något skäl behöver stå på utanför arbetstid, stäng av 
bildskärm och högtalare. Det är generellt sett skärmen som drar mest energi. Vid behov kan 
grenuttag med på-/avknapp användas för att förenkla avstängningen.  

Tänk på att inte lämna apparater i standby läge, det drar onödig energi. 

Tänk på att dra ur laddare när de inte används, de dra energi även när inget laddas. 

Standarddatorer har förinställda energi- och strömsparlägen, vilka kan justeras. Ställ in på så 
kort tid som möjligt efter användarens behov. 
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Majoriteten av SLU:s verksamheter är anslutna till eduPrint. Det är en fördel om 
verksamheterna väljer att ansluta till eduPrint, då det minskar risken för felaktiga utskrifter 
och ger bättre uppföljningsmöjligheter. Dubbelsidig utskrift och kopiering i svart/vitt är 
förvalt för alla utskrifts- och kopieringsdrivrutiner för all personal där så är möjligt. 

Om verksamheten inte är ansluten till eduPrint. Skriv ut och kopiera dubbelsidigt så ofta det 
är möjligt. För att hålla nere energi- och pappersförbrukningen är det mycket viktigt att inte 
skriva ut i onödan.  

Om möjligt, skanna in dokument och hantera digitalt istället för att ta papperskopior.  

Vid frågor eller problem med skrivare/kopiator: skicka ett e-postmeddelande till 
support@slu.se eller registrera ärendet på webben via IT-stöds supportanmälan. För 
omedelbar hjälp: ring (018-67) 66 00. 

8. Laboratorier 
För bästa energieffektivitet ska dörrar till laboratorier med dragskåp hållas stängda. Se till att 
dragskåp/LAF-bänkar/dragbänkar samt punktutsug som inte används är stängda. Se till att 
välja bra energieffektiva modeller vid nyinköp av dragskåp/LAF-bänkar/dragbänkar. Inköp 
ska ske i enlighet med SLU:s rutin för miljöhänsyn vid inköp (SLU-97). 

9. Växthus 
För bästa energieffektivitet ska inställningar av belysning, temperatur, ventilation och vävar 
anpassas till den verksamhet som för närvarande pågår. Temperaturen får inte understiga 5°C 
på grund av risk att vattnet fryser under den kalla tiden av året. 

10. Disk 
Diska tallrikar, bestick, glas och muggar i diskmaskinerna och undvik att diska under 
rinnande vatten. Att diska i diskmaskin förbrukar mindre vatten. Diskmaskinerna ska vara 
fulla innan de sätts igång.  

Din egen lunchlåda eller annat du har med dig hemifrån, bör tas hem i befintligt skick och 
diskas hemma. Om du måste diska för hand, tänk på att använda så lite vatten och diskmedel 
som möjligt. Låt om möjligt disken lufttorka och undvik att använda torkpapper.  

11. Kylar, frysar och värmeskåp 
Ansvarig verksamhet ska minst en gång per år kontrollera att samtliga frysar är avfrostade, 
vissa institutioner/avdelningar har avtalat denna tjänst med SLU Service. Stäng helt av de 
kylar/frysar som inte behöver vara i drift för stunden. Vid nyinköp av kyl/frys väljs minst 

mailto:support@slu.se
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/it/IT-support/mera-support/supportanmalan/
https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-97.docx&action=default
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energieffektivitet A+ och vid nyinköp av värmeskåp väljs bra energieffektiva modeller. Inköp 
ska ske i enlighet med SLU:s rutin för miljöhänsyn vid inköp (SLU-97). Planera arbete med 
prover i kyl- och frysrum noga för att minimera tid som dörr är öppen.  

Information om hantering av köldmedia i lågtemperaturfrysar finns i rutinen för 
kemikaliehantering vid SLU (SLU-196). 

  

https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-97.docx&action=default
https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-96.docx&action=default
https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-96.docx&action=default
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Energy Use Procedure 

12. Purpose 
The purpose of this document is to describe the university’s energy use and to clarify 
procedures for increasing energy efficiency and reducing energy consumption.  

13. Scope and responsibility 
The procedures described herein apply to all operations conducted by the Swedish University 
of Agricultural Sciences (SLU) nationwide, from office and laboratory work to cultivation 
spaces and properties. All staff at SLU have a responsibility to comply with this procedure.  

14. Property owner 
The Division of Real Estate Management works on an ongoing basis to reduce energy use in 
properties owned by SLU. In empty premises, temperatures are kept at the lowest possible 
maintenance heating levels with the minimum of cooling during the summer. The Division of 
Real Estate Management’s administrator for each area/locality is responsible for ensuring that 
this procedure is followed. You can learn more about the Division of Real Estate 
Management’s environmental work in SLU-236. 

Where necessary, SLU’s Division of Real Estate Management collaborates with Akademiska 
Hus and other landlords to achieve improved energy performance in the premises leased by 
SLU. Generally speaking, this collaboration is formalised in meetings between the facility 
manager or intendant and, for example, Akademiska Hus. SLU and Akademiska Hus also 
work together on a formal basis via energy targets and memoranda of understanding.  

Energy-saving measures are dealt with in various ways depending on whether they are related 
to operations or property. The Division of Real Estate Management will be happy to answer 
any questions in this regard. 

15. Fault reports 
If anything on the premises is out of order or not functioning as it should, you can submit a 
fault report to the property owner via the Staff Web by clicking on the Emergency or 
incident button. Select Fault report – premises and then navigate to the relevant 
building/location. This applies to both SLU’s property and leased premises. 

https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-236.docx
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16. Indoor climate (ventilation, heating and cooling) 
The best way to maintain the optimal climate and energy efficiency in offices is to keep doors 
and windows closed. This is especially true of fresh air circulation but also applies to room 
temperature. Remember to close doors to any premises that are heated or air conditioned and 
make sure that the temperature is adjusted to meet operational needs. 

There should be no need whatsoever to open windows; however, if this is unavoidable, it 
should be for the shortest possible time and with office doors closed to avoid negative impact 
on the climate in other offices along the corridor. 

Depending on the building in question, there will be various types of ventilation controls. In 
several newer buildings, the heating/cooling system is activated by occupancy sensors when 
someone enters an office. When the office is unoccupied, the system accepts a wider range of 
temperatures. Room controls permit the occupant to partially influence room temperature; 
however, it should be noted that it will take at least 15 minutes before there is any appreciable 
difference. Make only small adjustments to controls. In order to save energy, the temperature 
will return to a neutral position during the night or when the room is unoccupied. 

In buildings that do not have fully automated ventilation control, it is a good idea to adjust 
ventilation in the office/premises to the neutral position prior to holidays/leave in order to 
avoid wasting energy on cooling empty premises. Prior to the summer holidays, the 
ventilation should be set slightly higher than the neutral position. It is also a good idea to pull 
down blinds in offices and meeting rooms before going on holiday/leave, as this reduces 
sunlight that will otherwise cause the ventilation system to cool the room. 

16.1. Meeting rooms and classrooms 

In some buildings, the heating/cooling system in meeting rooms and classrooms is activated 
by occupancy sensors whenever someone enters the room. When the room is unoccupied, the 
system accepts a wider range of temperatures and lower airflow. Airflow to rooms is 
controlled by the number of people inside (temperature and CO2). In order to save energy, the 
temperature will return to a neutral position during the night or when the room is unoccupied. 

16.2. Other premises 

Wherever possible, temperatures in storage areas, garages and any other premises not used as 
offices, meeting rooms, classrooms or laboratories should be kept lower. 

17. Lighting 
The lighting in many buildings is controlled by occupancy sensors installed in ceilings. In 
some buildings, lighting is controlled by standard on/off switches. In most locations, foyer 
and exterior lighting is turned on and off via the building management system. 
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Keep in mind that you should always: 

• turn off lights whenever you leave a room for any length of time and when you leave 
at the end of the day; 

• turn off lights in storage rooms and other premises that are seldom occupied; 
• when they are not controlled by occupancy sensors, turn off lights in common areas 

such as copying rooms and toilets, especially at the end of the day; 
• when they are not controlled by occupancy sensors, turn off corridor lighting; and  
• wherever possible, use low-energy bulbs and choose energy-efficient alternatives 

when purchasing lighting armatures. 

18. Computers, printers, copiers, etc. 
Computers, screens and speakers should be switched off when you go home, travel on 
business or go on holiday/leave. If, for some reason, your computer needs to remain running 
outside working hours, turn off the screen and speakers. Generally speaking, the screen 
consumes the most electricity. If necessary, use an extension block with an on/off switch to 
simplify this process. 

Standard computers come with preinstalled energy-saving and sleep modes. The power 
settings on computers and screens are adjustable. Set the shortest possible times based on the 
user’s needs. 

The majority of SLU’s organisation is connected to eduPrint. This system has the advantage 
of reducing the risk of incorrect printouts and offering improved monitoring possibilities. 
Wherever possible, double-sided printing and greyscale are preselected in all printing and 
copying drivers for all staff. 

If your organisation is not connected to eduPrint, print and copy double-sided wherever 
possible. It is vital that we avoid unnecessary printing in order to keep paper consumption to 
a minimum.  

If possible, scan documents and manage them digitally rather than making hardcopies.  

If you have any questions or problems with printers/copiers, please email it-stod@slu.se or 
submit a support request online to IT Support. For immediate support, please telephone the 
Service Desk on (018 67) 66 00. 

19. Laboratories 
To achieve optimal energy efficiency, doors to laboratories with fume cupboards should be 
kept closed at all times. Ensure that fume cupboards/laminar flow cabinets/ventilated benches 
and extractors are switched off when not in use. Choose energy-efficient models when 

mailto:it-stod@slu.se
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/it/IT-support/mera-support/supportanmalan/
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purchasing fume cupboards/laminar flow cabinets/ventilated benches. See SLU’s document 
Environmental Considerations when Purchasing (SLU-97). 

20. Greenhouses 
In order to ensure optimal energy efficiency, lighting, temperature, ventilation and meshes 
should be specifically adapted to current operations. Temperatures must not be less than 5°C 
in order to avoid the risk of frozen pipes during the winter months. 

21. Washing-up 
Clean all plates, cutlery, glasses and mugs in dishwashers – avoid washing-up under running 
water. Washing-up in a dishwasher uses less water. If you must wash-up by hand, be mindful 
of using as little water and washing-up liquid as possible. Wherever possible allow dishes to 
air-dry and avoid using paper towels.  

22. Refrigerators, freezers and drying/warming cabinets 
At least once a year, the responsible organisation shall ensure that all freezers are defrosted. 
Certain departments/divisions have contracted this service to SLU Service. Switch off all 
refrigerators/freezers that are not currently in use. When purchasing new 
refrigerators/freezers, the minimum requirement for energy efficiency is energy label A+. 
When purchasing drying/warming cabinets, select an energy-efficient model. See SLU’s 
document Environmental Considerations when Purchasing (SLU-97). Plan carefully when 
working with samples in cold stores in order to minimise the time that doors are open. 

Information regarding handling refrigerants in low-temperature freezers is available in the 
document Chemicals Management at SLU (SLU-196). 

 

https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-97.docx&action=default
https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-97.docx&action=default
https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-96.docx&action=default
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