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Gasljus i Helsingborg
I år är det exakt 150 år sedan de första gatlyktorna tändes i Helsingborg. Dåvarande Gasverket
stod för leveransen och grunden lades till dagens
Öresundskraft.
1857 beslutade sockenstämman i Helsingborg
att bygga ett gasverk på Gasverksgatan, där gamla
polishuset nu ligger. Den 23 december 1859 stod
Gasverket klart och kunde börja leverera ljus till
100 nya gaslyktor i de centrala delarna av staden.
1891 började Elverket leverera elektricitet och
1964 kom fjärrvärmen till Helsingborg via Värme
verket. Samtliga energislag slogs senare ihop
till Helsingborgs Energiverk, som numera heter
Öresundskraft.
I dag förser Öresundskraft inte bara helsingborgarna utan även stor del av nordvästra Skåne
med el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Som början
på 150-årsjubileet har man tänt gamla gaslyktor
utanför företagets entré på Västra Sandgatan.

Stockholm ljussätts
På sommaren är solen uppe över Stockholm under stora delar av dygnet och
låter huvudstaden bada i ljus, men under vinterhalvåret tar mörkret över. Nu
ska det bli ändring på det, stockholmarna ska få mer ljus året runt.
Fortum och Stockholms stad har därför inlett ett långsiktigt samarbete för
att göra Stockholm ljusare och trevligare. Samarbetet inleddes 2006 och syftet
är att bidra till ny eller förbättrad belysning på ett antal platser i Stockholmsområdet. Den belysning som byts ut eller tillkommer har dessutom mindre
påverkan på miljön. Förbättringarna görs främst på de gångstråk, cykelvägar
och parker som är i störst behov av mer ljus.
En referensgrupp – med representanter från Polisen, Farsor och morsor på
stan och Alla kvinnors hus – har knutits till projektet. Ljussättningen ska inte
bara ge en vackrare huvudstad utan även öka den personliga tryggheten och
bekämpningen av brott.
Till de platser som ljussatts hör Humlegården, Stockholms näst äldsta park
som anlades redan på 1500-talet och ligger på Östermalm i Stockholm, ett
stenkast från innekrogarna på Stureplan. Parken kallades tidigare ”Kexburken” på grund av alla rån.
Under 2008 har all belysning i parken genomgått en totalrenovering för att
parken ska bli ljusare och tryggare även efter mörkrets inbrott. Gång- och
cykelvägarna har fått ny, förbättrad belysning. Dessutom har parkens ytterområden samt lekplatser, grusplan och skatearena blivit ljusare. Även statyer,
träd och buskar har lysts upp med så kallat lättnadsljus för att parken ska
upplevas ljusare under dygnets mörka timmar.
Tidigare har Lappkärrsberget, Finlandsparken och Londonviadukten fått
förbättrad belysning inom ramen för projektet. Närmast på tur står Maria
torget på Söder.
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I december invigdes den förbättrade och trygghetsskapande belysningen i tidigare brottstyngda Humlegården. Det är en del i att skapa
en ljusare och tryggare huvudstad.

Sid. 4–7	Elskrotet hamnar fel
sopsortering tydligen
inte alltid så självklar
Enligt statistiken är vi svenskar världsbäst på
sopsortering. Då ställer jag mig frågan: Hur illa
ställt är det då inte i andra länder?
Jag och familjen har flyttat från villa till
bostadsrätt. I villan var det liksom inga problem; man gjorde sina utflykter till närmaste
sopsorteringsställe och fördelade sitt noggrant
sorterade hushållsavfall. Var sak på rätt plats,
ordning och reda.
Nu är det så mycket lättare, egentligen.
Det flerfamiljshus vi flyttat in i är bara två år
gammalt och har ett stort soprum med stora
gröna plastcontainrar, soplucka för hushållssopor, speciell liten röd låda för batterier, en stor
nätkorg för elavfall och tre stora containrar för
grovsopor. Och allt är ju så nära; här behövs
minsann ingen bil.
Men vad händer då? Jo, en del grannar
struntar fullständigt i att sortera. Kartonger
hamnar bland tidningar, burkar hamnar bland
kartongerna, kartongcontainrarna blir snabbt
proppfulla för att grannen inte orkar pressa
ihop sina papplådor, färgburkar (kemikalieavfall)
hamnar i grovsoporna, folk som flyttar in eller
ute ställer sina överblivna möbler i soprummet.
Sopgubbarna klagar och sopfirman hotar med
att straffa oss genom att höja sopavgiften.
Hur svårt kan det egentligen vara att sortera
och dra ett strå till stacken för en bättre miljö?
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Sid. 8

Spara pengar på att teckna elavtal!

Över 40 procent av de svenska hushållen har inte aktivt brytt sig om att teckna el
avtal hos sitt elhandelsföretag. Sammanlagt 3,6 miljarder kronor betalas ut helt
i onödan!

Sid. 9	Mörk timme för klimatet
Den 28 mars släcker privatpersoner, organisationer, företag och städer över hela världen ljuset en timme. Då inträffar Earth Hour, årets stora klimatmanifestation, lanserad
av Världsnaturfonden.

Sid. 12–13	Fjärrvärme – fiffigt sätt att värma huset
Fyra miljoner svenskar får sin värme från miljövänlig fjärrvärme – i hemmet, på jobbet
eller i skolan. Dessutom väljer allt fler att byta uppvärmningsform till fjärrvärme. Ändå
är det en ganska anonym uppvärmningsform. Vi förklarar hur fjärrvärmen funkar.

Sid. 16	Klimatsmarta bostäder

Solceller på ambassad
Den svenska ambassaden i Kairo i Egypten har
fått solceller på taket. Där finns 250 kvadratmeter
solceller, vilket på årsbasis väntas alstra elenergi på
cirka 37 000 kWh.
Genom det nu solcellsförsedda taket räknar SFV
med att kunna spara en betydande del av den totala elkostnaden på ambassaden i Kairo. Överskottet av den elenergi som solcellerna ger kommer att
skänkas till det allmänna elnätet.
– Installationen av solceller i Kairo är ett bra
exempel på en energisparande åtgärd och kommer
att följas av många miljörelaterade aktiviteter runt
om i världen där Sverige äger fastigheter, säger
Berit Nilsson fastighetschef Utrikes på Statens
fastighetsverk.

Svenska folket är världsmästare i återvinning. Men när det gäller elavfall är vi inte
lika duktiga. Var fjärde svensk slänger glödlampor och batterier i hushållssoporna.
Varför? Vi besöker en anläggning för avfall.
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upplaga

De första så kallade passivhusen byggs nu i Stockholm. För att uppfylla kraven för att
kallas passivhus måste de utrustas med ett välisolerat och tätt klimatskal och en så
effektiv värmeåtervinning att effektbehovet minimeras.

ca 500 000 ex. Tryckt på miljövänligt papper.
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Sid. 16	Dags att energideklarera
Om du ska sälja din villa eller ditt radh us måste du se till att göra en energid eklara
tion. Lagen trädde i kraft vid årsskiftet 2008/2009 och gäller de flesta fastigheter
i Sverige.
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Svenska folket är världsmästare i återvinning. Men när det gäller elavfall är vi
inte lika duktiga. Var fjärde svensk slänger glödlampor och batterier i hushållssoporna. Varför?
TEXT: EVA-MARIA FASTH FOTO: SUNE FRIDELL

A

tt hemelektronik fått allt kortare
livslängd blir tydligt vid ett
besök på Ragn-Sells anläggning
för elektronikavfall i Lövsta i
nordvästra Stockholm. Flera stora platt-tvbildskärmar sticker upp ur ett av kärlen i
den gamla industribyggnaden.
– De här 22-tumsskärmarna är nya,
konstaterar platschefen Stefan Eklund.
Förr lagade man trasiga tv-apparater, i dag
slänger man i stället för att reparera.

i transistorn och mobilen och undersöker
motorsågen så att det inte är bensin och olja
kvar.
På andra återvinningsanläggningar för
elektronik har man löpande band för skrotet, men då är det säkert en hel del miljö
farliga batterier och värdefulla metaller som
går till förbränning.
– Här är materialet till nästa generations
elektronikprylar, säger Pavel och pekar
mot en container full med kretskort från
kasserade datorer och mobiler.

Bildskärmar är den vanligaste kategorin

av dumpad hemelektronik som kommer in
till Ragn-Sells elektronikåtervinning i Lövsta som tar emot elavfall både från företag
och från konsumenter.
– Stora företag byter ut alla sina bildskärmar på en gång. Då kan vi få in tusentals bildskärmar samtidigt, säger Stefan
Eklund och förklarar att glaset i bildskärmarna smälts ner och används bland annat
som ”konstglas” i glasbruken och att plasten
mals och återvinns till ny plast.
Pavel Kassatkine, bördig från Moskva,

står och handsorterar allsköns elektronik:
radioapparater, motorsågar och mobiltelefoner. Han kollar att det inte finns batterier
4

nummer 1:2009

nummer 1:2009

Att mobiltelefoner och datorer bokstav
ligt talat innehåller guld är det få som
känner till. Än mindre att 50 procent av
världens guld är återvunnet. Från Ragn-Sells
i Lövsta skickas kretskorten till Boliden i
Västerbotten som kan utvinna guldet.
På den amerikanska marknaden kan man
i dag när man köper en ny mobiltelefon
sälja ”återvinningsrätten” till samma telefon
när den ska kasseras.
Men allt är inte guld som glimmar. Det
finns en hel del miljöfarliga och cancerframkallande ämnen i elavfall, däribland
det giftiga grundämnet beryllium. De flesta
av de 12 anställda i anläggningen använder
andningsskydd och skyddsglasögon.

På Lövsta-anläggningen sorteras elektroniken i tre fraktioner:
• bildskärmar
• dammsugare och annat som kan malas
sönder för att bli returplast
• elektronik som ska saneras och som innehåller till exempel kretskort, batterier och
kvicksilverhaltiga lysrör.
Det som ska malas sönder transporteras
till Ragn-Sells fragmenteringsanläggning i
Västerås där skrotet mals ner i en jättekvarn,
därefter utvinns järn och metaller som rostfritt, aluminium, mässing och koppar med
hjälp av olika tekniker.
– Vi förädlar elektronikavfallet och ur
skiljer alla värdefulla metaller, säger Hans
Wester och pekar på den guldgruva som
bokstavligt talat finns i mobiltelefonernas
och datorernas kretskort.
– Ena dagen är ädelmetallen på mobilens
kretskort, nästa dag finns den på ett örhänge
eller på något annat smycke.
Men det är sannolikt inte på grund av guldet

i kretskortet som svenska folket hamstrar
gamla mobiltelefoner. Förra året såldes tre
miljoner mobiler i Sverige, medan bara en
miljon mobiler lämnades in till återvinning.
Snarare handlar det om ett ”bra-att-ha5

Elåret 2008: Viktig milstolpe för vindkraften
För andra året i rad ökade vindkraften med
cirka 40 procent. Det konstaterar bransch
organisationen Svensk Energi i sin preliminära
summering av elåret 2008.

Svenskarna är världsmästare på sopsortering, ändå slängs omkring 12 000 ton kasserad elektronik
i hushållssoporna varje år. Men här har elskrotet hamnat på rätt ställe. Pavel Kassatkine jobbar med
att sortera elavfall på Ragn-Sells anläggning för elektronikavfall i Lövsta, Stockholm.

Total återvinning av
elavfall i Sverige 2007
(160 000 ton)
• Stora vitvaror (spis, disk- och tvättmaskin
m m): 28,4 procent
• IT, kontorsutrustning: 19,2 procent
• Kyl och frys: 19 procent
• TV, video, audio: 19 procent
• Övriga hushållsprodukter: 7,9 procent
• Ljuskällor: 4,9 procent
• Diverse: 1,4 procent
• Kameror, klockor, leksaker: 0,2 procent
Källa: El-kretsen

Svenska folkets
sortering av elskrot
Inte så bra
• 10 procent av alla förbrukade glödlampor hamnar i hushållssoporna.
• 6 procent av alla gamla leksaker
(elektriska eller batteridrivna) slängs i
hushållssoporna.
• 19 procent av svenskarna ”lagrar” sin gamla
mobiltelefon hemma.
• 1 procent kastar kvicksilverhaltiga lågenergi
lampor och lysrör i vanliga soporna och ytter
ligare 1 procent lagrar de giftiga elprodukt
erna hemma.
Jättebra
• 87 procent av svenska folket kastar
aldrig sina förbrukade batterier i det
vanliga sopkärlet.
• 81 procent kastar aldrig övrigt förbrukat smått elavfall i hushållssoporna.
• 8 av 10 svenskar har lämnat in smått elavfall
minst en gång under det senaste halvåret.
• 9 av 10 svenskar känner sig mycket väl eller
tillräckligt informerade om hur hanteringen av
smått elavfall ska gå till.
6

Än så länge rullar långtradare med elskrot till Ragn-Sells anläggning för elavfall i Lövsta i nordvästra
Stockholm. Här sorteras allt elskrot för hand. Men snart flyttar verksamheten till modernare lokaler
med löpande band.

tänk” och så länge som de ligger kvar i
byrålådan hemma så utgör mobilerna i
varje fall inget miljöproblem. Men det är
givetvis inte bra ur resurssynpunkt med
tanke på att det inte går att återvinna
materialet.

att landa på taket. Nödsändaren hade satt
igång en militärutryckning, säger platschefen Stefan Eklund och nämner också
att man fått in en mulltoa.
– Nu väntar vi bara på sexleksakerna
från Apotekets nya drive …

En annan trend på återvinningsmarknaden är informationssanering.
– Det finns information i datorer. När
din pc går sönder kanske det finns saker
på din hårddisk som du inte vill att vem
som helst ska kunna ta del av. Det kan
vara allt från foton som du inte vill ska
spridas på marknaden till deklarationer.
Oftast blir det billigare att köpa en ny pc
än att laga den trasiga, så därför dumpar
folk en dator som inte funkar.
– Vi har avtal med flera stora datorföretag att se till att hårddiskarna förstörs
genom att klippa itu minneskorten.
Att elektronikåtervinning är big business råder det ingen tvekan om, även om
priset på återvunnen metall störtdykt på
grund av finanskrisen. Mycket av metallerna och plasten från återvunnet elskrot
exporteras från Sverige till utlandet.
Det handlar om en i hög grad global
handel där en processor från en svensk
dator kan återfinnas i en talande docka
”Made in China”. Vissa kinesiska leksaksfabriker tillverkar sina leksaker helt
och hållet från importerat återvunnet
elektronikskrot.

Elektronikåtervinning brukar delas in

Ibland kommer det in udda saker till

elektronikåtervinningen.
– Det konstigaste vi har fått in är utan
tvekan en nödsändare. Plötsligt skakade
hela huset av en helikopter som höll på

i tre kategorier:
• Deponi, elskrot som inte går att återvinna på något sätt.
• Energi, elavfall som kan förbrännas i
värmeverk.
• Kretslopp, elskrot som går att återvinna
och blir nytt material.
Även om allt elektroniskt avfall klassas
som farligt avfall så har skrotet blivit mindre miljöfarligt, enligt Hans Wester:
– Det kommer fortfarande in gamla
freonhaltiga kylskåp och kvicksilverhaltiga
spisar, men i övrigt har hemelektronik
blivit renare och miljövänligare. Livscykeln för elektronik är så mycket kortare i
dag och den innehåller färre miljöfarliga
komponenter nu jämfört med bara för
fem år sedan.
Återvinningsbranschen satsar nu mer
på att återvinna plast som nästan helt har
ersatt stål och metall i hemelektroniken. I
Asien är plaståtervinning en stor industri
dit råvaran, plastskrotet, exporteras från
bland annat Sverige.
De snart utslocknade glödlamporna
är ett problem både för branschen och
för konsumenterna. Bara en fjärdedel av
de förbrukade glödlamporna kommer
till återvinningen. 60 miljoner lampor
”försvinner” varje år, det vill säga kastas i
hushållssoporna och förbränns.
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Men med tanke på att glödlamporna
ska fasas ut från marknaden med start redan i år försvinner problemet av sig självt.
Värre är det i så fall med lampan som ska
ersätta glödlampan, den kvicksilverhaltiga
lågenergilampan.
– Lågenergilamporna och lysrören är
betydligt farligare för miljön än glöd
lamporna, menar Stefan Eklund.
Vad beror det då på att svenskarna,

som är världsmästare i återvinning, ändå
slänger 12 000 ton elskrot varje år i hushållssoporna?
– Först och främst handlar det om
bekvämlighet. Det visar en nyligen gjord
studie baserad på plockanalyser som Avfall
Sverige låtit göra. Man har informationen
om vad man ska göra med kasserade elprodukter, men orkar inte sortera batterier
och glödlampor utan kastar det i hushållssoporna, säger Ulrika Eliasson, informationsansvarig på El-kretsen, näringslivets
servicebolag för insamling och återvinning
av elprodukter.
– Många resonerar att man kan kas
ta elavfall som batterier som är litet.
Däremot åker man i väg med tv:n till
återvinningscentralen. Tidigare fanns det
en rekommendation att man skulle slänga
glödlamporna och den lever tyvärr kvar
hos många.
Kan det inte också bero på bristande
tillgänglighet, att det saknas återvinningsstationer för elavfall där man bor?
– Det är just det som är problemet. Man
tar bilen till återvinningscentralen med
stora produkter eftersom det inte finns
plats hemma att förvara dem. Tillgängligheten varierar i de olika kommunerna
nummer 1:2009

runt om i landet, vissa kommuner använder sig av en rullande miljöbil och andra
kommuner erbjuder kommuninvånarna
en ”röd låda” där de kan spara smått elavfall och sedan ringa på hämtning, säger
Ulrika Eliasson och pekar på att insamlingssystemet för elavfall, som startade
2001, hela tiden måste förnyas i takt med
att marknaden förändras.
– Ett exempel är i-poden som ersatt
stereoanläggningen. I-poden är inte bara
väsentligt mindre utan också smartare
med fler funktioner än att spela musik,
tillägger hon.
I Göteborg pågår sedan ett år tillbaka ett
projekt med återvinning av elprodukter i
vanliga livsmedelsaffärer. Och i Solna har
företagen återvinning för smått elavfall,
exempelvis batterier och mobiltelefoner,
för sina anställda.
– Det man får plats med i handväskan
eller portföljen tar man med sig till jobbet, säger Ulrika Eliasson och tillägger att
syftet med bägge projekten är att insamlingen ska öka. Men än är det för tidigt
att dra några slutsatser.
Varför är då vi svenskar bäst i världen på
att sortera elavfall?
Ulrika Eliasson har flera förklaringar,
inte minst att infrastrukturen och logistiken fungerar i Sverige, till skillnad mot
vissa andra EU-länder.
– Vi har sedan barnsben fått lära oss
att man inte kastar skräp i naturen och
att man pantar burkar och flaskor. Sedan
generationer tillbaka är vi ett miljömedvetet och ansvarstagande folk.

Fler fakta om elåret 2008:
• Elkonsumtionen i Sverige 2008 blev 143,8
TWh, en minskning med knappt 2 procent
jämfört med 2007.
• Elproduktionen ökade med en halv procent
till 145,8 TWh. Främst var det vattenkraften
som bidrog till den ökade produktionen.
• Sverige nettoexporterade 2 TWh.
• Vindkraftens starka utveckling fortsatte och
närmade sig milstolpen 2 TWh i årsproduktion. Vindkraftens bidrag till den svenska eltillförseln är dock fortfarande mycket blygsam.
• De överlägset två största producenterna av el
är vattenkraft (68,3 TWh) och kärnkraft (61,3
TWh).
Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger i en
kommentar:
– I dessa tider, då allt mer fokus riktas på
klimatproblemen, är det viktigt att framhålla att
Sverige har en elproduktion som till 97 procent
kommer från vatten-, vind- och kärnkraft samt
bioeldade verk och som därmed i princip inte
belastar atmosfären med växthusgaser.

Kina nr 1 vad gäller
laddhybridbilar
I december lanserade kinesiska elbils
tillverkaren Byd världens första serieproducer
ade laddhybridbil – före både GM och
Toyota. Modellen F3DM, som lanseras på den
kinesiska marknaden, sägs kunna gå tio mil
på enbart batterikraft och laddas på sju timmar med en sladd i väggen. Med en enliters
bensinmotor som reservkraft blir totala räckvidden 48 mil. Därmed har BYD gått om de stora
tillverkarna i laddhybrids-racet.
BYD är inte speciellt känt i Sverige, men de
flesta av oss har förmodligen använt deras produkter. Företaget är nämligen världens största
tillverkare av batterier till mobiltelefoner. Så
sent som 2003 gav BYD sig in i bilbranschen
och nu satsar man på att bli världens största
bilmärke till 2025.
Källa: Teknikens värld
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Spara pengar på
att teckna elavtal!
Hej då, glödlampan!
Nu fasas glödlamporna ut inom EU och
elbesparingen blir 2 TWh, eller 10 procent av
användningen av hushållsel i Sverige. Inom
hela EU är besparingen cirka 40 TWh.
EU har beslutat att på sikt få bort alla glödlampor. Fullt genomfört kommer åtgärden att
halvera användningen av el för hembelysning
i Sverige.
Hembelysning står i Sverige för en av
de största posterna i hushållselen. Nära en
fjärdedel av den el svenska hushåll gör av med
går till belysning.
Varje år säljs 80 miljoner glödlampor i Sverige. Men de är ineffektiva eftersom knappt
10 procent av inmatad energi blir synligt ljus.
Resten blir värme som endast till begränsad del
ger ett nettobidrag till hemmens uppvärmning.
Enbart i Sverige bör det gå att halvera den
el som används till belysning, vilket motsvarar
driften av cirka 80 000 eluppvärmda villor på
ett år.
– Den stora poängen på EU-nivå är att
minska d elanvändning för hembelysning inne
bär minskad efterfrågan på el producerad
med fossila bränslen, säger Peter Bennich på
Energimyndigheten. Till skillnad från Sverige
är elproduktionen inom EU till största delen
(cirka 80 procent) baserad på fossila bränslen.
Därför är detta ett av de tydligare exemplen på
effektiva åtgärder som kan genomföras för att
minska klimatpåverkan. Samma bedömning
görs även i andra länder runt om i världen,
däribland i Australien, som väljer att fasa ut
glödlamporna inom några år.
Följande tidtabell gäller inom EU för att
få bort glödlamporna:
2009 Förbud mot alla matta glödlampor +
klara 100 watts glödlampor.
2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor.
2011 Förbud mot 60 watts glödlampor.
2012 Förbud mot 40 och 25 watts glödlampor.
2013 Skärpta krav på lågenergilampor och
LED-lampor.
2016 Skärpta krav på halogenlampor.
Huvudalternativet till glödlamporna, framför
allt för högre effekter, är lågenergilampor. LEDalternativ finns tillgängliga för lampor med låg
effekt men spås inom en nära framtid ta över
marknaden även för lampor med högre effekt.
Källa: Energimyndigheten
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Över 40 procent av de svenska hushållen har inte aktivt brytt sig om att
teckna elavtal hos sitt elhandelsföretag. Sammanlagt 3,6 miljarder kronor
betalas helt i onödan!

Om man inte aktivt väljer att teckna
elavtal så sitter man i stället med dyra
tillsvidarepriser. I vintras betydde detta
att en villaägare betalade cirka 20 öre mer
för sin el om man jämför med exempelvis
snittpriset på ett 1-årigt avtal. Det blir en
extra kostnad på totalt 4 000 kronor räknat på ett år för en svensk genomsnitts
familj i eluppvärmd villa.
Ett tillsvidarepris är nästan alltid dyrare
än ett avtal, oavsett om du som kund väljer ett rörligt eller fast avtal. De 43 procent
av Sveriges hushåll som inte tecknat något
elavtal gör tillsammans av med 18 tera
wattimmar per år, enligt branschorganisationen Svensk Energi.
Många elkunder förväxlar begreppet
tillsvidarepris med avtalsformen rörligt
pris. Det finns dock en stor skillnad mel-

lan dessa två betalningsformer. Rörligt
pris innebär att elpriset hela tiden följer
utvecklingen på Nord Pool, den nordiska
elbörsen. Ett tillsvidarepris är visserligen
en form av rörligt elpris men är betydligt
mer trögrörligt än ett avtal om rörligt pris.
Tillsvidarepriset ändras normalt bara två
till tre gånger per år.

Solvattendunk vann
skapapriset 2008

Det finns en mängd olika avtalstyper på

elmarknaden. De tre vanligaste är fastprisavtal, rörligt prisavtal och tillsvidarepris.
Även så kallade mix-avtal börjar bli vanliga, där en del av förbrukningen binds till
ett fast pris och resten till rörligt pris.
Vilket avtal som passar dig bäst beror på
flera faktorer, som till exempel hur risk
benägen du är och hur stor din årsförbrukning av el är. Men det viktiga är i alla
fall att du aktivt väljer att skriva avtal och
inte sitter kvar med tillsvidarepris.
Du har också förstås möjlighet att välja
elhandelsföretag och jämföra deras priser
och avtal. Det enda du inte kan påverka är
nätavgiften, som betalas till nätföretaget i
ditt område.
Städer över hela världen kommer att släcka ned under Earth Hour den 28 mars.

Bli en Planeträddare!

Mörk timme för klimatet

On-line-spelet Planeträddarna ska få
barn i mellanstadieåldern intresserade av energi- och klimatfrågor.

Den 28 mars släcker privatpersoner,
organisationer, företag och städer
över hela världen ljuset en timme.
Då inträffar Earth Hour, årets stora
klimatmanifestation, lanserad av
Världsnaturfonden.

Allt startade som en idé om hur barn
i mellanstadieåldern skulle kunna lära
sig mer om energifrågor och natur på
ett roligt och modernt sätt. Spelidén
togs fram av Madeleine Engfeldt-Julin,
informationschef på Söderenergi. Med
stöd av Världsnaturfonden WWF togs så
spelet fram.
Planeträddarna kan spelas on-line
själv eller tillsammans med kompisar.
Det kan också användas som ett komplement till undervisningen i skolan.
Spelets grafik är gjord i den populära
manga-stilen från Japan.

Med Earth Hour hoppas Världsnaturfonden WWF att med folkets hjälp kunna
trycka på världens politiker så att de förhandlar fram ett riktigt starkt klimatavtal
på FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i
december 2009. Tanken är att världen ska
förenas i en enkel handling – att släcka
ljuset under en timme.
Det första initiativet till Earth Hour
togs 2007. Förra året följde 50 miljoner
människor i 35 länder uppmaningen att
släcka ned. Målet i år är att nå en miljard

Gå direkt till spelsatjen:
www.planetraddarna.se
nummer 1:2009

nummer 1:2009

människor i tusen städer över hela världen.
Över 240 städer i mer än 60 länder har
hittills anmält sig till Earth Hour 2009.
Några av de städer som anslutit sig är Sydney, Mexiko City, Kapstaden, Las Vegas,
Toronto, Rom, Manilla, Nairobi och
Köpenhamn.
I Sverige blir släckningen mellan 20.30

och 21.30. Bland de städer som deltar finns
Göteborg och Malmö. Deltar gör också
Ikea och flera andra stora företag, Svenska
kyrkan, skolor, kung Carl XVI Gustaf
samt miljörörelsen.
Mer info och senaste nytt finns på
www.wwf.se. Du kan följa Earth Hour den
28 mars över hela världen på den officiella
sajten www.earthhour.org.

Petra Wadströms solvattendunk tog hem
Skapapriset 2008. Uppfinningen Solvatten
renar vatten och kan underlätta livet för hundratals miljoner människor.
Solvatten är en enkel, portabel vattenrenings
apparat som drivs av solenergi. Behållaren är
tvådelad och kan vikas upp mot solen som
en bok. Solenergin höjer temperaturen till
55° Celsius, vilket gör att sjukdomsalstrande
mikroorganismer, bakterier och virus dör.
Det ultravioletta ljuset hjälper också till. Det
behandlade vattnet uppfyller WHO:s normer för
”safe water”.
Apparaten kan också användas för att producera varmt vatten, vilket är av stor betydelse
i områden där det är brist på brännved och
den personliga hygienen kan vara svår att upp
rätthålla.
Solvattendunken fungerar inte bara i tropiska
områden utan i de flesta områden på jorden.
Den är enkel att tillverka och blir därmed överkomlig för människor i jordens fattigare delar.
Uppfinnaren Petra Wadström samarbetar
med FN-organ och biståndsorganisationer för
att få ut sin vattenrenare till dem som bäst
behöver den. Världsbanken är med och
finansierar test i Nepal och Indien.
Skapapriset ger Petra Wadström 400 000
kronor för fortsatt utveckling av sin produkt.
Stiftelsen Skapa ger årligen ut pris till uppfinn
are och är instiftat till minne av Alfred Nobel.

100 gånger sol
Solenergin går en strålande
framtid till mötes, menar IEA
(International Energy
Agency). Enligt en ny prognos bedömer byrån att
energiproduktionen
av solkraft
2030 kommer att vara
100 gånger större
än den är i dag.
Källa: Dagens Industri
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Foto: Cederroths

Bokgodis för ljusälskare
I den 285-sidiga An Encyclopedia – Studio
Olafur Eliasson presenteras den dansk
isländske konstnärens verk i både text och
bild.
Olafur Eliasson använder ofta naturelement i sina verk. Hans förmåga att fånga
ljuset är vida känt.
Några av konstnärens verk är den
enorma, konstgjorda solen på Tate Modern
i London och de fyra gigantiska vattenfallen
på olika platser i New Yorks hamnområde.
Omslaget på boken (se bilden) är ett verk
som heter ”Glaciäreffektens effekt kontra
växthuseffekten”.

... det finns 177 företag som äger elnäten i
Sverige? Varje företag har inom sitt geografiska område ensamrätt att tillhandahålla
elnätet till kunderna.
... belysningen i en genomsnittlig villa drar ca
1 350 kWh per år? Det är 20 procent av det
totala behovet av hushållsel för en familj med
två vuxna och två barn.
Det kända landmärket tändes för första gången 1909.

Stomatolreklam 100 år!
Den välkända Stomatolskylten vid
Slussen i Stockholm fyller 100 år. Den
var då, 1909, Sveriges första rörliga
ljusreklam.

Källa: Ny Teknik

Varannan har dåligt
klimatsamvete
Nio av tio svenskar anser sig vara klimatmedvetna, varannan kan få dåligt samvete när han
eller hon gör något som kan påverka klimatet
negativt och fler än åtta av tio har gjort något i
sitt vardagsliv för att minska sin klimatpåverkan.
Det framgår av en undersökning från Naturvårdsverket.
Nio av tio svenskar (91 procent) säger att de
”ser sig själv som en person som är klimatmedveten”. 26 procent svarar ”ja, absolut” och 65
procent svarar ”ja, i viss mån”.
– Att klimatfrågan blivit en livsstils- och
identitetsfråga återspeglas också i att sju av tio
svenskar anser att det är viktigt i deras egen
umgängeskrets att man är medveten om och
tänker på sin klimatpåverkan, säger Jessica
Cederberg Wodmar, projektledare klimatkommunikation på Naturvårdsverket.
Fler fakta från undersökningen:
• Hälften av svenskarna svarar att de ofta (10
procent) eller ibland (42 procent) kan få
dåligt samvete när de gör saker som de tror
påverkar klimatet negativt.
• Fler än åtta av tio svenskar har under de
senaste två åren gjort något i sitt vardagsliv
för att minska sin klimatpåverkan.
• 84 procent källsorterar mer.
• 78 procent svarar att de har gjort något åt
sin energiförbrukning i hemmet.
• 62 procent har gjort något vad gäller de dagliga transporterna.
• 62 procent har gjort något när det gäller att
återanvända saker.
• 43 procent har förändrat sin köttkonsumtion.
• 33 procent har förändrat sina semesterresor.
Undersökningen omfattade 1 000 telefonintervjuer och genomfördes i november 2008.
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Det kända landmärket var nedsläckt
efter ett elhaveri under några år i början
av 1980-talet. Sedan 1985 ägs skylten av
företaget Cederroth, som i sin tur äger
tandkrämsmärket Stomatol. Företaget
finansierade en renovering av skylten som
började lysa igen i december 1986.
Stomatolskylten är inte av neon utan
består av närmare 1 400 25 W glödlampor.

Elprodukter lockar till lek

Ursprungligen satt skylten på norrsidan
av den då ångdrivna Katarinahissen. 1933
flyttades den till taket på Klevgränd, där
den finns ännu i dag.

Marknaden är full med elektriska
produkter där målgruppen är barn.
Det kan vara nattlampor med roliga
motiv, bords- och taklampor som ser
ut som djur eller andra artiklar som
främst hör hemma i ett kök.

Skansen satsar på energi

Leksaksliknande nattlampor som sitter
i eluttaget lockar barnen till uttaget. En
nattlampa som är formad med en uppstickande del kan också under ogynnsamma förhållanden ge efter när ett barn
använder denna för att resa sig. Det har
faktiskt hänt att barn utsatts för elchock
då lampan delat på sig.
– Det finns ingen orsak att nattlampor
na ska se ut som en leksak när en enkel,
rund ljusplugg ger det trygga sken som
en förälder är ute efter, säger Susanne
Sundström vid Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket arbetar tillsammans
med andra EU-länder för att förhindra
att elprodukter som riktar sig till barn
och som lockar till lek ska förbjudas. Alla
dekorativa eller leksaksliknande produkter behöver dock inte vara farliga för
barn. Många kan vara konstruerade så
att barnet inte kan komma i kontakt med
beröringsbar spänning.

Skansen har tecknat ett treårigt
samarbetsavtal med sponsorn Fortum
med syfte att skapa folkbildande aktiviteter kring klimatarbete och
energifrågor.

Varje år kontrollerar Elsäkerhetsverket

drygt 6 000 elprodukter, varav cirka 350
provas. Av dessa bedöms cirka en tredjedel vara så farliga att de inte får säljas på
marknaden. Läs mer om försäljningsförbud på www.elsakerhetsverket.se.
Källa: Elsäkerhetsverket

Det finns även andra produkter där målgruppen är barn och där det visat sig
att produkterna inte uppfyller
gällande regler. I vissa fall har
de visat sig vara så farliga att de
inte längre får säljas.
– Vi har exempel på brödrostar
där barnen med hjälp av insticksdelar av metall ska göra figurer på
brödet, säger Susanne Sundström.
Insticksdelarna förs ner i brödrosten,
som är strömförande, och detta är
direkt livsfarligt för små barn.

Sponsorskapet innebär ett samarbete
kring flera områden, som belysning, ut
bildning och energibesiktning. Exempel
vis har parterna inlett ett gemensamt
belysningsprojekt i syfte att projektera
och installera energisnåla och högpresterande armaturer i bland annat varghägnet,
stadskvarteren och andra i dag mörka och
otillgängliga områden på Skansen.

Hazelius och är världens äldsta frilufts
museum. Målet var att visa hur männi
skor bott och verkat i olika delar av Sverige under äldre tid. Under åren har cirka
150 kulturhistoriska byggnader flyttats hit
från hela Sverige.

bär också att parken minskar
sina koldioxidutsläpp med 80
procent. Det gör man genom
att komma ifrån sitt olje
beroende och i stället övergå
till fjärr- och bergvärme.

nummer 1:2009

nummer 1:2009

... landets kommunala energirådgivare kostnadsfritt svarar på frågor om uppvärmningssystem, fjärrvärme, biobränslen, energikostnader, statliga bidrag på energiområdet och
mycket annat? Rådgivningen vänder sig till
både allmänhet, småföretag och organisationer.

Skansen grundades redan 1891 av Artur

Skansens satsning på miljön inne-

Den skygga järven kommer att
leva i en mer miljövänlig miljö.

... energieffektiva fönster har två- eller treglas
hopsatta i en isolerruta? Mellanrummet i
isolerrutan är hermetiskt tillslutet och ofta fyllt
med ädelgas för att minska värmeförlusten.
Fönstret släpper in solvärmen och rums
värmen får svårare att tränga ut.

I en av fjärrvärmecentralerna vid
huvudentrén kommer det att bli ett showroom, med mål att på ett lustfyllt och annorlunda tillvägagångssätt göra kunskapsfrågor om energi och miljö tillgängliga för
Skansens besökare.

Foto: Anna Yu

Upp på dansgolvet och förena nytta med
nöje. Det är tanken bakom klubben Surya, där
energin från de dansande tas tillvara. En bra
diskjockey ser till att 60 procent av klubbens
energibehov alstras på dansgolvet. Surya ligger
vid King´s Cross i London och invigdes av Mick
Jaggers dotter Jade.
Diskotekets dansgolv är byggt av piezo‑
elektriska element och av kvartskristall, material
som när de utsätts för ett yttre tryck fångar
upp den energi som skapas av de dansande.
Ungefär hälften av diskotekets energibehov
kommer från de danslystna besökarna, resten
från solfångare och ett vindkraftverk.
En morot för dem som gillar att spara energi
är att de kommer in gratis om de tar sig till
diskot cyklande.

... vattenkraften dominerar i Sverige och
Norden? Hur mycket el som kan produceras
beror på nederbörden i form av regn och
snö. År med lite nederbörd, så kallat torrår,
kan produktionen bli 50 TWh, medan våtår
kan ge över 75 TWh.

Foto: Studio Olafur Eliasson

Dans skapar energi

Är du exceptionellt intresserad av ljus
– och av konst – så har det dykt upp en
bok i form av en tegelsten som kan vara
något för dig.

Visste du att ...

Män gör av med
mer energi än kvinnor
Mäns totala energiförbrukning är 20 pro
cent högre än kvinnors. Det visar en rapport
från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).
Singelkvinnor och singelmän förbrukar energi
på olika sätt. Kvinnor gör av med mer energi
på förbrukningsvaror och kläder, medan män
förbrukar mer energi när det gäller bilkörning.
Rapporten visar att män är mindre benägna
än kvinnor att klimatanpassa sin bilkörning.
Kvinnor däremot vill gärna se mer av miljö
relaterad produktinformation.
– Om man vill hjälpa kvinnor att leva mer
energieffektivt bör man hitta ett sätt som gör
det lättare att bedöma varors och tjänsters
energibelastning, säger Annika CarlssonKanyama, en av författarna bakom rapporten.
Männen behöver framförallt styrmedel som kan
minska deras energianvändning inom kategorin
transporter.
11

Fjärrvärme
– fiffigt sätt värma huset

Fyra miljoner svenskar får sin värme från miljövänlig fjärrvärme – i hemmet,
på jobbet eller i skolan. Dessutom väljer allt fler att byta uppvärmningsform
till fjärrvärme. Ändå är det en ganska anonym uppvärmningsform.
Tidningen El förklarar hur fjärrvärmen funkar.
TExt: Ann-Sofie Borglund

Fjärrvärme är en uppvärmningsform där
hetvatten distribueras i välisolerade rör ut till
många fastigheter. Genom en värmeväxlare
förs värmen över till fastighetens eget rörsystem med hetvatten. Där används det till
uppvärmning i eller för att värma varmvatten. Fjärrvärmeverksamhet omfattar även
produktion och försäljning av den värme
som distribueras i rörledningarna.
Småskalig fjärrvärme/Närvärme är ett
fjärrv ärmesystem i liten skala för exempel
vis en by eller ett bostadsområde som
ligger långt ifrån det centrala fjärrvärmerör
systemet.
Kraftvärme är en produktionsform där
både fjärrvärme och el produceras samtidigt. Vid produktion av el blir det värme
över och den kan då användas i fjärrvärme
nätet. Kraftvärmeverk är väldigt effektiva
och kan utnyttja elen och värmen på ett väldigt bra sätt. Kraftvärme har en verkningsgrad på cirka 90 procent, det vill säga att
av det bränsle som läggs i pannorna kan
man använda 90 procent av energin. Det är
en väldigt hög andel.
Spillvärme är värmeenergi som bildas
vid olika industriprocesser, exempelvis
stålindustri och pappers- och massabruk.
För industrin är det ett slags överskottsvärme som de inte har någon användning
av. Den kan däremot användas i fjärrvärmenätet; i vissa fall matas spillvärmen direkt i
fjärrvärmenätet, medan man i andra fall kan
behöva höja temperaturen med hjälp av en
värmepump.
Fjärrvärmen började byggas ut i Karlstad 1948. I dag finns fjärrvärme i 270 av
landets 290 kommuner. Totalt levereras 50
TWh, vilket innebär att fjärrvärme värmer
upp omkring hälften av alla bostäder och
lokaler i Sverige.
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järrvärme är, precis som namnet antyder, värme som kommer en bit från
det egna hemmet. Värmen kommer i
form av hetvatten, som pumpas runt
i välisolerade rör i marken. I fjärrvärmevärmda hus finns det en fjärrvärmecentral
med en värmeväxlare som överför värmen
till fastighetens varmvattensystem. Det heta
vattnet värmer upp husets element och även
varmvattnet i kranarna. Det är alltså inte
samma vatten som strömmar genom de
olika systemen utan det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till fjärrvärmevärmeverket för att värmas upp på nytt.

I Sverige har fjärrvärme funnits sedan

1948 och i dag finns fjärrvärme i 270 av
landets 290 kommuner. När fjärrvärmen
började byggas ut ersattes många små
ved- och oljepannor med ett gemensamt
värmeverk.
Poängen var att skapa ett effektivt och
bekvämt uppvärmningssystem för många
fastigheter, men fjärrvärmen var också ett
miljöprojekt. Luftkvaliteten i svenska städer
förbättrades radikalt när röken från tusentals små skorstenar försvann och ersattes av
en enda med god reningsutrustning.
Bränslen som användes i värmeverken
var från början oftast olja, men sedan 1982
har andelen olja i svensk fjärrvärmeproduktion minskat från 80 procent till 5 procent.
I stället för olja, som släpper ut stora
mängder koldioxid, används numera i stor
utsträckning biobränslen men även avfall
och spillvärme.
Den här omställningen från fossilt till
förnybart i fjärrvärmen har haft stor betydelse för klimatet. Sedan 1990 har utsläppen

av koldioxid i Sverige minskat med 9 pro‑
cent. Den viktigaste orsaken till denna stora
nedgång är just övergången från olja till
biobränslen i värmeverken.
En viktig poäng med fjärrvärme är att den

i stor utsträckning görs av resurser som
annars hade gått förlorade. Det kan röra sig
om biobränsle som grenar och toppar som
blir över vid skogsavverkning eller sorterat
avfall som inte kan återvinnas. Genom att
producera el och värme samtidigt utnyttjas
energiinnehållet i bränslet maximalt.
Fjärrvärme kan också göras av spillvärme som blir över vid viss produktion i
industrin. I exempelvis Lindesberg värms
nästan hela staden med fjärrvärme som
kommer från pappersbruket Korsnäs Frövis
spillvärme. Miljömässigt
har det här stora fördelar.
Fjärrvärmen bidrar till att
hela samhället blir mer
energieffektivt.
Lena Sommestad var

miljöminister under åren
Lena Sommestad
2002–2006 och numera
arbetar hon som vd för
fjärrvärmeföretagens branschorganisation
Svensk Fjärrvärme.
– Som miljöminister fick jag ofta frågan
hur Sverige hade lyckats så väl med att
minska sina utsläpp av växthusgaser och
svaret är att den gröna fjärrvärmen har varit
avgörande för de svenska klimatframgångarna, säger Lena Sommestad.
– De svenska värmeverken använder i
stor utsträckning förnybara bränslen, som
till exempel biobränslen. De är dessutom

nummer 1:2009

Fjärrvärme
och miljö
80 procent av den värme
som används i de svenska
fjärrvärmenäten är baserad
på energi som annars inte
hade kommit till nytta. Det
är exempelvis skogsrester
från skogsavverkning (grenar
och toppar), sorterat avfall
och spillvärme från ind ustrin.
Genom att använda dessa
bränslen minskas användningen av olja, som är ett
fossilt bränsle. Att elda
miljöriktiga bränslen i en stor
panna med effektiv rening
bidrar till minskade utsläpp av
växthusgaser och är därmed
bra för klimatet. Det leder
också till mindre utsläpp av
partiklar, vilket ger bättre luft.

duktiga på att på ett smart sätt utnyttja
överskottsenergi som annars går förlorad.
Genom att på det här sättet kombinera
förnybara bränslen med effektiv energihushållning har fjärrvärmen bidragit till
att radikalt minska klimatpåverkan från
uppvärmning.
Det fiffiga med fjärrvärme är alltså att
man genom vidsträckta rörsystem kan ta

nummer 1:2009

Grafik: Svenska grafikbyrån

Fakta om fjärrvärme

hand om energiresurser som annars går till
spillo och leverera miljövänlig värme till
många hushåll samtidigt. Både klimatet
och luftkvaliteten främjas. I Sverige är fjärrvärmen väl utbyggd och allt fler väljer att
värma sina hus med fjärrvärme.
Lena Sommestad hoppas att fjärrvärmen
ska få samma utveckling i Europa. Där finns
det fortfarande många länder som har väldigt låg andel fjärrvärme och i stället värms

husen med enskilda värmesystem, ofta med
stora utsläpp av växthusgaser.
– Allt fler förstår att en utbyggnad av
fjärrvärme kan bidra till en radikalt minskad klimatpåverkan, säger Lena Somme
stad. Jag hoppas att intresset för det svenska
klimatexemplet kan väcka intresse även för
de svenska lösningarna som bland annat
satsningen på fjärrvärme.
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Illustration: Sweco

Energilexikon
1 kWh (kilowattimme,
1000 Wh) kostar ungefär
1,30 kr och räcker för att
driva en TV i 10 timmar eller
en brödrost i 1 timme.

Akvifären kan beskrivas som en stor grundvattenbehållare med samma funktion som en termos. Kallt
vatten pumpas upp ur akvifären på sommaren för att användas i flygplatsens fjärrkylnät. Det uppvärmda returvattnet pumpas sedan tillbaka under jorden och lagras till vintern då det används för att
smälta snö på flygplanens uppställningsplatser och förvärma ventilationsluft.

BMW laddad med grön el
Vattenfall står för strömmen i form av ett
nät av elstationer och BMW för bilarna. Tillsammans ska bolagen driva ett projekt i Berlin med
50 elbilar av modellen Mini E, en bil med 204
hästkrafter, maxfart på 152 km/tim och med en
räckvidd på max 25 mil.
Laddningsbara elbilar ger vid körningen inga
utsläpp av koldioxid till atmosfären. För att
även den bakomliggande elproduktionen ska
vara utsläppsfri bidrar Vattenfall med certifierad
”grön” el via offentliga laddstationer eller via
elledningarna hemma hos förarna. Laddstationerna ska utformas så att även andra
tillverkares elbilar kan laddas upp där och att
även andra elleverantörers kunder kan använda
denna infrastruktur.
Projektet startar nu i vår och är det första i sitt
slag i Berlin. Avsikten är att lansera utsläppsfri
bilkörning i den tyska huvudstaden och börja
utveckla den infrastruktur som krävs. Projektet
stöds av det tyska miljödepartementet.

1 MWh (megawattimme)
Motsvarar den energi som en
familj på fyra personer använder
för matlagning under ett år.
1 MWh = 1 000 kWh.

Jättetermos värmer Arlanda
Arlanda flygplats ska bygga världens
största energilager. Det är en så kallad
akvifär som ska byggas i Brunkebergs
åsen, intill flygplatsen.

Arlanda förbrukar energi som en stad
med 25 000 invånare. Ytor stora som
hundra fotbollsplaner behöver kylas på
sommaren och värmas på vintern. Det är
här akvifären kommer in, det miljövänliga energisystemet som påminner om en
jättetermos. Eftersom varmvattnets energi
lagras i marken kommer anläggningen att
bli världens största lagringsplats av energi.
När akvifären är färdig minskar flygplatsens årliga elförbrukning med 4 GWh

och fjärrvärmeförbrukningen med omkring 15 GWh. Det motsvarar sammanlagt
årsförbrukningen av energi för
1 000 villor.
Sedan 2005 använder Arlanda enbart grön el och sedan 2006 fjärrvärme
från biobränsle. Akvifären gör att dessa
volymer av grön el och fjärrvärme av biobränsle nu frigörs för andra att köpa.  
– Det blir alltså en dubbel miljöeffekt,
säger Kenth Arvidsson, chef Arlanda
Energi.
Arlanda har som mål att vara en koldioxidneutral flygplats 2012. De senaste
fyra åren har man halverat sina koldioxid
utsläpp.

1 GWh (gigawattimme)
Elåtgången för 40 normal
villor under ett år.
1 GWh = 1 000 000 kWh.
1 TWh (terawattimme)
Den genomsnittliga energimängd
som Sverige använder under ett
dygn. 1 TWh = 1 000 000 000 kWh.
Ampere
Enhet för strömstyrka.
Har beteckningen A.

Elever från NTI-gymnasiet har tävlat i
att designa och konstruera framtidens
elbil. Vann gjorde Pimp my elbil.

Stockholm får laddstolpar för elbil
Stockholms stad och Fortum satsar på att
göra Stockholm till världens ledande elbilstad.
I december invigdes de första av de laddstolp
ar för elbilar som ska sättas upp på Lidingö
vägen och Norr Mälarstrand.
Man planerar att få fram omkring 100 laddbilsstolpar under 2009 och sedan successivt
bygga ut nätet. Målet är att citytrafiken ska vara
i det närmaste utsläpps- och bullerfri till 2030.
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20 tävlingsbidrag hade lämnats in, enligt
kraven:
• Bilarna ska vara byggda av en ståltrådskonstruktion med papier-maché och
målarfärg.
• Motorerna ska vara eldrivna.
• Storleken på bilarna ska vara mellan
20 och 50 centimter.
• Budgeten är max 400 kronor.
Tävlingen har hållit på hela hösten och
avgjordes på Tekniska museet i Stockholm. Pimp my elbil vann med juryns
motivering att hänsyn tagits till miljön
och den tänkta målgruppen, nämligen
förstagångsköpare.
Bilarnas duglighet testades också i ett

race i maskinhallen på museet. Där var det
Dion Design som tog hem priset.
– Eleverna är framtidens ingenjörer och
det var riktigt spännande att se deras vision av morgondagens elbilar, säger Paula
Starbäck, gruppchef för den pedagogiska
verksamheten på Tekniska museet.
Priset till gruppen bakom den vinnande
elbilen var en dag på en gokartbana och
till vinnaren i racet en pokal med bilgodis.
foto: Anna Gerdén

Photo: Stefan Sjödin Fortum

Elbilsrace på Tekniska

Laddade ungdomar inför elbilsracet.
nummer 1:2009

Världens största ångturbin ska hamna i Mojaveöknen i södra Kalifornien.

Finspång levererar
rekordturbin
Siemens i Finspång har fått i uppdrag att leverera världens största
helt soldrivna ångturbin till USA. I
slutet av 2011 väntas fler än 35 000
amerikanska hushåll förses med
ren solenergi från det nya solkraft
verket.

Köparen är BrightSource Energy Inc., en
amerikansk utvecklare av solkraftverk.
nummer 1:2009

Ångturbinen kommer att installeras
på en av BrightSources anläggningar i
Mojaveöknen i södra Kalifornien.
Konstruktionen har tre höga torn
omgivna av tusentals 75 kvadratmeter
stora heliostatspeglar i asymmetriska
halvcirklar. Siemensturbinen är på
135 MW och blir den största ångtur
binen för solkraftverk i världen.

Energi
Effekt x tid. Energi kan varken
produceras eller konsumeras,
utan endast övergå från en form
till en annan. Exempel på energi
varor är el, olja, kol, gas, bio
bränslen med mera.
Effekt
Den mängd arbete som kan
utföras tillfälligt, till exempel under
en sekund. Effekt brukar definieras
som arbete per tidsenhet.
W (Watt)
Enhet för effekt. Den internationella standardenheten
är uppkallad efter James Watt
(1783–1819), brittisk instrumentmakare och uppfinnare.
Wh (Wattimme)
Den energi som förbrukas
då effekten 1 watt utvecklas
under 1 timme.
Källa: Svensk Energi
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Ultrasilencer Green är Electrolux mest miljövänliga dammsugare. Mer än hälften av plasten
i dammsugarkroppen, 55 procent, kommer från
återvunna bildelar. Och med 33 procent lägre
energiförbrukning är den trendiga, blankt svarta
dammsugaren med klorofyllgröna detaljer ett
bra val för miljömedvetna konsumenter.
Skrotade hjulhus, innertak, batteriskydd,
och delar av bilsäten är exempel
på bildelar som används för
att tillverka nya Ultrasilencer Green. 55 procent av
dammsugarkroppen är
tillverkad av återvunnet
plastmaterial och hela 93
procent av dammsugaren
kan återvinnas.

Kolla elen när
du köper hus!

Mer info: www.elsakerhetsverket.se

Byt fönster
och spara energi
Om alla tvåglasfönster byttes ut mot nyproducerade standardfönster skulle Sverige spara
energi som årligen motsvarar en kärnkrafts
reaktor. Det hävdar TMF (Trä- och Möbel
industriförbundet) i rapporten ”Träfönster – rätt
val för klimatet och miljön”, som framförallt
pekar ut att det fortfarande finns många tvåglasfönster i miljonprogramhusen.
16

Hitta på nätet:
www.tretti.se
Passivhus byggs i Blå Jungfrun. De boende får också en smart
box där de kan följa och påverka sin klimatförbrukning.

Klimatsmarta bostäder
De första så kallade passivhusen byggs

nu i Stockholm. Fyra hus med 97 lägenheter uppförs i förorten Hökarängen.
För att uppfylla kraven för att kallas
passivhus måste husen utrustas med ett
välisolerat och tätt klimatskal och ha en
så effektiv värmeåtervinning som möjligt.
Det ska räcka med värmen från de boende
själva och hushållet. Undantaget är köldknäppar och längre frånvaro då tillskottsvärme kan behövas.
Svenska Bostäder är först ut i Stock-

holm med detta klimatsmarta boende, i
kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen.
Husens lägenheter utrustas också med
den smarta SBox, som ger de boende
information om den egna förbrukningen
av el och vatten. På så sätt kan man själv
påverka sin energiförbrukning och spara
både pengar och miljö. Boxen har också
tjänster som porttelefon med kamera,
tvättstugebokning, felanmälan, trafik
information och digital direktreklam.

I en energideklaration redovisas bland annat husets energianvändning och förslag
på hur du kan göra för att sänka dina
energikostnader. Deklarationen kan också
bidra till en bättre inomhusmiljö och till
minskade utsläpp av växthusgaser.
Energideklarationen utförs av en
energiexpert, men en hel del arbete och
förberedelser kan du som villaägare göra
själv. För mer information, kontakta din
kommun eller gå in på Boverkets hemsida
www.boverket.se där det finns detaljerad
rådgivning och även en lista på godkända
besiktningsföretag.

När lagen om energideklarationer
trädde i kraft den 1 januari 2009 hade endast cirka 50 000 godkända energideklarationer kommit in till Boverket, vilket är en
bråkdel av de cirka 350 000 deklarationer
som enligt lagen skulle varit inlämnade.
De byggnader som ska energideklareras
är:
• Specialbyggnader över 1 000 kvm, som
exempelvis simhallar, bibliotek, skolor och
vårdbyggnader.
• Byggnader med nyttjanderätt, som
hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som
hyrs ut.
• Nya byggnader (2 år efter bruktagandet,
dock inte senare än 2 år efter slutbevis).
• Byggnader som säljs, exempelvis villor
och radhus.

nummer 1:2009

Foto: Flux

Täby har fått fyra, nya, färgstarka rondeller.  Konceptet heter ”Från
landsbygd till stad” och belysningen följer upp det med jordnära färger ut
mot landsbygden och kallare färger in mot staden.
Belysningslösningarna togs fram av Flux i samarbete med Atkins Sverige och integrerades i utsmyckningen för att ge optimal effekt. Basen är
strålkastare för metallhalogen i olika utföranden, som bakbelyser färgade
filter i de skulpturer som finns i rondellernas mitt.

Här är en cool pryl som inte bara är snygg utan
även berättar hur mycket el olika apparater förbrukar. Effektmätaren Wattson visar förbrukningen i
samma ögonblick som den används. På så sätt
får du en direkt återkoppling på hur mycket el olika
saker drar.
När Wattsons LED-lampor lyser blått är du
snäll mot miljön, visar den rött betyder det att du
använder för mycket energi. Förhoppningsvis leder
Wattson till att användaren blir mer medveten om
vad som helt i onödan slukar för mycket energi och
kan ändra sin energianvändning.
Wattson kostar drygt 2 000 kronor och kan köpas på varuhuset.etc.se (sök på elmätare). För mer
info: www.diykyoto.com.

Hög tid att energideklarera
Om du ska sälja din villa eller ditt
radhus måste du se till att göra en
energideklaration. Lagen trädde i
kraft vid årsskiftet 2008/2009 och
gäller de flesta fastigheter i Sverige.

Färgglada rondeller i Täby

Koll på energin med Wattson

foto: Jonas Lindström

Du som går i husköpartankar: Glöm inte att
elbesikta huset, annars kan du råka ut för både
olyckor och oväntade kostnader.
Vid husköp gör de flesta en grundlig
byggbesiktning. Den utförs med hjälp av en
besiktningsman men handlar i regel bara om
kontroll av fastighetens byggkonstruktion och
eventuella fuktskador. De flesta glömmer bort
att kontrollera elen.
En besiktning av en behörig elektriker kostar
cirka 4 000 kronor, men det kan vara en billig
försäkring om det visar sig att elanläggningen
inte motsvarar de krav som finns och måste
åtgärdas. Kostnader för att åtgärda brister kan
ibland bli höga. Framförallt är en besiktning en
billig och ovärderlig försäkring för att minska
risken för elolyckor eller brand. Sådana olyckor
kan inte mätas i pengar för dem som drabbas.
– Jag har varit i kontakt med flera personer som drabbats och som menar att det är
svårt att hävda att bristfälliga elinstallationer är
ett dolt fel, säger Lars Hansson. Kontroll av
elinstallationer faller under köparens undersökningsplikt eftersom fel kan upptäckas vid
besiktning.
De större försäkringsbolagen uppger att 20
till 30 procent av alla bränder i Sverige orsakas
av elfel. Som fastighetsägare riskerar du också
nedsatt försäkringsbelopp om orsakerna till
brand eller annan olycka berott på bristfälliga
elinstallationer.
– Elsäkerhetsverket får många samtal från
privatpersoner som råkat ut för att deras nyinköpta fastighet har bristfälliga elinstallationer,
säger överinspektör Lars Hansson vid Elsäkerhetsverket. Som ägare och innehavare av en
fastighet är du ansvarig för att elanläggningen
uppfyller gällande lagstiftning.

ny ljusdesign

Dammsugare gjord
av återvunna bilar

Humörhöjare i taket

Ljussatt design
Med Designgalleriet har Stockholm fått en ny arena
för spännande design med svenska och internationella
utställningar. Att ljus berättar om arkitektur och tvärtom är
något som projektgruppen (bland annat Philips) bakom
Designgalleriets miljö har tagit fasta på. Lokalen har belysningslösningar med syfte att förbättra, överraska och ge
upplevelser.
Designgalleriet ligger på Odengatan i Vasastan.

nummer 1:2009

Taklampan Maskros ingår
i årets nya Ikea-kollektion PS.
Ikea PS innehåller många
produkter som är rotade i den
svenska traditionen och den
omgivande naturen. Det handlar mer om genuina material
än om stil, ett arv där hållbarheten blivit en central del av
de mänskliga värderingarna.
Ikea PS Maskros, 80 cm i
diameter, är med sitt utseende
en riktig humörhöjare och
fascinerande även när den är
släckt. Cirkapris 799 kronor.
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Krysset 1:2009

nyttiga länkar
Vill du veta mer om din el och om
energi? Det finns flera myndigheter
och organisationer du kan vända dig
till. Här får du några användbara tips:

frågor
& svar

Frågorna besvaras av Konsumenternas elrådgivningsbyrå, som är en självständig byrå som
kostnadsfritt informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Elrådgivningsbyråns svar gäller energibranschen i stort, utbud och service kan variera hos enskilda
elföretag. I konsumenternas elrådgivningsbyrås styrelse finns representanter från Konsumentverket, Energimyndigheten och branschorganisationen Svensk Energi.

• Svensk Energi
	Energiportal med fakta om el och
elmarknaden.
www.svenskenergi.se

• Konsumentverket
	Fakta om alla slags uppvärmnings
system och hur du med enkla
åtgärder spar energi.
www.energi.konsumentverket.se

• Konsumenternas elrådgivningsbyrå
Vägledning i frågor som rör elmarknaden, kostnadsfri information och
rådgivning.
www.konsumenternas.se

• Elsäkerhetsverket
	Lär dig undvika elolyckor och
elbränder. Tips och information.
www.elsakerhetsverket.se

• Energimyndigheten
	Tips om hur du kan påverka din
energikonsumtion och sänka energi
kostnaderna. Här finns också en
lista som kommunvis presenterar din
energirådgivare.
www.energimyndigheten.se

• Energilexikon
	En skattkista fylld med energi
relaterade ord. Här kan du söka
på ord och begrepp.
www.energilexikon.nu

Min elmätare har blivit utbytt mot mätare som kan
fjärravläsas. Nu har jag fått en elräkning med beräknad förbrukning igen – kan det verkligen stämma?
Flertalet elnätsföretag väljer att fortsätta med preliminär debitering en tid efter
bytet till fjärravlästa mätare. Ibland kan det dröja upp till ett halvår efter mätarbytet innan fakturering sker efter faktisk förbrukning. En orsak till dröjsmålet kan
vara att företaget vill säkerställa att de får in mätvärden. Från den 1 juli 2009 är
dock månadsavläsning obligatorisk.

Jag tror att mitt elavtal går ut snart – men jag har inte
hört något ifrån min elhandlare. Ska jag inte få ett
avtalsförslag?
En elhandlare måste i förväg informera sina kunder om när tidsbestämda avtal
löper ut. Du ska få information om vilket datum avtalet upphör och vad konsekvenserna blir av att avtalet upphör. Det vill säga – vad som gäller om du inte
säger upp ditt avtal, eller träffar ett nytt avtal som tar vid när det gamla upphör.
Enligt ellagen måste en elhandlare informera de kunder som har ett tidsbestämt
elavtal tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före det att avtalet löper ut. Detta
gäller dock inte information om vilka priser som erbjuds, den informationen kan
ges senare än 60 dagar i förväg.

?

Jag har fått högre elpris. Kan elföretaget bara höja priset hur som helst, ska man inte få någon information?
Enligt avtalsvillkor överenskomna mellan Konsumentverket och elbranschen ska
kunder som inte har ett särskilt avtalat elpris, utan ett så kallat tillsvidarepris, informeras om prisändring minst 15 dagar i förväg. Informationen ska ges genom
särskilt meddelande till kunden eller i dagstidningsannons och på elhandels
företagets webbplats. Information ska också ges på efterföljande faktura.

• Nord Pool
Vill du få mer information om hur den
nordiska elbörsen fungerar, så kan du
läsa här.
www.nordpool.com

kupong Lösningen sänds senast den 4 april 2009 till:
Elkrysset nr 1–09, Tidningen EL, 101 53 Stockholm.

Företaget har rätt till ersättning för inkassokostnader om kravet har skickats
innan företaget vet om att inbetalningen är gjord.

Pristagare & lösning

Krysset 3:2008
2:a–10:e pris
1 st lågenergilampa

Postadress
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Om du tecknar ett elnätsabonnemang men inte väljer elhandelsföretag blir du
automatiskt även kund hos den elhandlare som nätföretaget samarbetar med.
Den anvisade elhandlaren ska omedelbart informera dig om pris och andra
villkor. Oftast kan du få ett lägre elpris genom att teckna ett prisavtal. Du har
möjlighet att göra det med den anvisade elhandlaren eller genom att byta till
någon annan elhandlare. Du kan jämföra elhandlarnas avtalserbjudanden på
www.elpriskollen.se.

Inga Fredriksson, Sävsjö

Adress

Priser:
1:a pris Spotlight
2:a–10:e pris 1 st lågenergilampa

Vad menas med anvisat elhandelsföretag?

1:a pris Kolsyreapparat

Namn

Azimut spotlight med
sladdställ från Flux

Jag har betalat min elräkning för sent. Måste jag betala
kostnaden för ett inkassokrav då jag redan betalat
själva elskulden?

Ingegerd Mårdh, Siljansnäs
Berit Strelert Persson, Ystad
Bertil Bergqvist, Säter
Gunilla Olsson, Ånge
A-L Landén, Rimbo
Gun Swedlund, Falun
Christina Betz, Floda
Carl Sandberg, Piteå
Jeanette Pärsson, Landskrona

Om du har frågor kring el, ring Elrådgivningsbyrån,
tel 08-522 789 50 mån–fre 9–12, eller skicka din
fråga via hemsidan www.konsumenternas.se

nummer 1:2009

nummer 1:2009
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Gruppförsändelse till hushåll

El gör skillnad.
skillnad.
Telefon växel: 0501-637 00 Telefon kundtjänst: 0501-637 50
Postadress: Box 102, 542 21 Mariestad Besöksadress: Strandvägen 22
E-post: info@mteab.net Hemsida: www.mteab.net

