
ETT SAMARBETSPROJEKT FÖR ATT MINSKA UTSLÄPPEN AV 
KLIMATPÅVERKANDE GASER FRÅN VÅRA ARBETSPLATSER.

STOPPA ONÖDAN 2.0 °



Förord

Klimatfrågan är idag mer aktuell än någonsin. Hur klimatsmart är du på jobbet?

EU:s mål för klimatpolitiken är att temperaturen inte ska öka med mer än högst 2°C 
jämfört med förindustriell nivå. För att Sverige ska uppfylla sin del av de nödvändiga 
globala utsläppsminskningarna måste utsläppen minska med ca 20 % till år 2020 och 
75-90 % till år 2050. 

Vi har därför tillsammans startat kampanjen STOPPA ONÖDAN 2.0 
0. Kampanjen är det 

andra samarbetsprojektet mellan ett antal myndigheter och offentliga organisationer 
i Uppsala och utgör en fortsättning på energisparkampanjen STOPPA ONÖDAN från 
2004.  

STOPPA ONÖDAN 2.0 
0  vill inspirera och ge tips på klimatsmarta val och nya vanor så att 

du och jag kan minska utsläppen från våra arbetsplatser. Utmana dig själv - hur kan du 
hjälpa till i arbetet för att nå klimatmålen?

Läs mer på www.uppsala.se/stoppaonodan.

Uppsala universitet 
Landstinget i Uppsala län 

Uppsala kommun 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

Institutet för språk och folkminnen 
Livsmedelsverket 

Läkemedelsverket 
Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges Lantbruksuniversitet  
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Illustrationer Jan och Maria Berglin.  
Form Ylva Englund. Tryck Elanders Sverige AB.



Innehåll

Res på räls och flyg klokt ...............................................................4 

Ställ bilen, låt någon annan köra .............................................6

Träffas på nätet ....................................................................................8 

Cykla .......................................................................................................10

Stäng av kontoret ...........................................................................12

Ha rätt temperatur .........................................................................14

Klimatet i matlådan  ......................................................................16

Vill du veta mer? ..............................................................................18



Res pa rals och flyg klokt
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Det finns inga miljövänliga flygresor. Främst för att 
det inte finns något miljövänligt flygbränsle.

Idag ökar utsläppen från flyget snabbare än i någon 
annan sektor. Fram till år 2020 förväntas flygtrafiken 
internationellt öka med ca 5 % per år.

En flygresa mellan Uppsala och Göteborg släpper ut 
nästan 25 000 gånger mer koldioxid per person än 
samma resa med tåg1.

1Beräknat med SJ:s miljökalkyl, www.sj.se

Vad kan du göra?

Välj tåget för 1. 
inrikesresor.
Utnyttja restiden på 2. 
tåget till arbete, vila 
eller social samvaro.
Byt ut en resa mot ett 3. 
e-möte, video- eller 
telefonkonferens.
Måste du ändå flyga:4. 
- välj direktlinjer utan 
mellanlandningar, start 
och landning drar mest 
bränsle.
- åk kollektivt till och 
från flyget och på 
resmålet.

Ett inspirerande exempel!
När Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, med verksamheter på fem olika platser i 
landet, arrangerade personalkonferens anpassades start- och sluttiderna för att så många 
som möjligt skulle kunna ta tåg istället för flyg.
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Stall bilen, lat nan annan kora
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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. För resor i stråket Gävle – 
Tierp – Uppsala – Arlanda – Upplands Väsby finns 
Upptåget. Snabbt, miljövänligt och bekvämt. 

Ett enzons periodkort för 30 dagar kostar ungefär 
lika mycket som en och en halv tankning (om du 
reser med flerzonskort blir det ca två tankningar). 
Vad ska du göra med pengarna du sparar genom 
att åka kollektivt? 

Information om tidtabeller och biljetter finns på 
UL:s (Upplands Lokaltrafik) hemsida www.ul.se eller 
via Upplysningen 0771-14 14 14. 

Vill du samåka men saknar sällskap kan du söka det 
på www.pendlarservice.se.

Vad kan du göra?

Överlåt körningen till 
busschauffören, tågföraren 
eller samåk. Då kan du:

Läsa, sova eller koppla 1. 
av på annat sätt under 
resan.
Förbereda eller avsluta 2. 
dagens arbete.
Känna dig stolt över att 3. 
ha gjort ett bra miljöval.

Ett inspirerande exempel!
På Länsstyrelsen i Uppsala län har man på intranätet lagt ut direktlänkar till tidtabellerna 
för tåg- och busslinjer till de vanligaste resmålen för tjänsteresor. Man har också gjort 
beräkningar av hur lång tid det tar att åka kollektivt (inklusive gångtid) jämfört med bil 
(inklusive parkeringstid), vilket visar att det ofta inte ger någon större tidsvinst att åka bil.
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traffas pa natet
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Den miljövänligaste resan är den som aldrig görs! 
Träffa kollegor och samarbetspartners utan att 
behöva lämna arbetsrummet – använd e-möte, 
video- eller telefonkonferens. 

Vid ett e-möte sitter man vid sin egen dator. Det 
kan liknas vid en telefonkonferens, men du är 
synlig för mötesdeltagarna och kan arbeta med 
gemensamma bilder och texter via datorn. Allt du 
behöver är en dator med programvaran, ett par 
hörlurar och en webbkamera. 

En videokonferens fungerar ungefär som 
ett e-möte och passar bra när många från en 
arbetsplats ska delta. En videokonferens kräver att 
alla deltagande organisationer har rätt utrustning. 

Ett telefonmöte fungerar precis som ett vanligt 
telefonsamtal, men fler personer kan kopplas in och 
delta i samtalet. 

Vad kan du göra?

Fråga IT-ansvarige 1. 
vilka möjligheter som 
finns för e-möte och 
videokonferens på just 
din arbetsplats.
Öva att ha e-möte med 2. 
kollegan i rummet 
bredvid. 
Utmana dig själv – ersätt 3. 
en resa med ett e-möte. 

Ett inspirerande exempel!
Ett samarbete mellan Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och andra universitet 
i landet bedrivs genom regelbundna arbetsgruppsmöten. Tidigare träffades gruppen relativt 
sällan eftersom tidskrävande, kostsamma resor var nödvändigt. Nu träffas gruppen oftare, 
genom ett e-mötesverktyg. Mötena fungerar precis som vilket annat möte som helst. 
Skillnaden ligger i att ingen av mötesdeltagarna behöver lämna sitt eget arbetsrum.

9



Cykla
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De första 5 kilometerna förbrukar medelbilen 
hela 1,4 liter per mil. Om du cyklar 2 x 5 km till 
jobbet istället för att köra bil sparar du ca 350 
kronor i månaden, eller 4 000 kronor per år, bara i 
bensinkostnader! 

Väljer du oftare cykeln kan också din hälsa 
förbättras. Studier visar att cykling ger förbättrad 
kondition, minskad sjukfrånvaro och bättre sömn. 

Börjar du cykla till jobbet och har ca en timmes 
cykling om dagen, innebär det att du varje dag 
förbränner lika mycket extra kalorier som det finns i 
en 100 grams chokladkaka1.

1Om du väger 70 kg och cyklar 15-20 km/tim förbränner du ca 500 
kcal på en timmes cykling. 100 gram choklad eller chokladpraliner 
innehåller ca 550 kcal. Mer information på Livsmedelsverkets 
hemsida www.slv.se.

Vad kan du göra?

Hitta en cykelkompis 1. 
som bor nära. Sällskap 
en bit på vägen gör 
resan roligare! 
Börja ta cykeln en gång i 2. 
veckan. Utöka cyklingen 
allt eftersom. 
Ta cykeln till 3. 
busshållplatsen. Åk 
buss resten av vägen till 
jobbet. 
Använd tjänstecykeln. 4. 
Saknar ni tjänstecykel, 
föreslå chefen att ni ska 
skaffa en.

Ett inspirerande exempel!
Landstinget i Uppsala län har drivit projektet Hälsocyklare 2003-2007. Detta har inneburit 
att bil- och bussåkare förbundit sig att cykla minst tre dagar i veckan i ett helt år förutom 
vid snö och halka. De har fått regnställ, hjälm, cykeldator och konditionstest om de klarat av 
prestationen. Resultatet är att ca 350 bil- och bussåkare fått bättre kondition, bidragit till 
bättre miljö och sparat pengar till landstinget genom minskad sjukfrånvaro.
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Stang av kontoret
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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 stängs av 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 inte energi. 

Glödlampor, lysrör och lågenergilampor 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. Ska du lämna 
rummet i 2-3 minuter eller mer lönar det sig alltid 
att släcka lampan.

Vad kan du göra?

Stäng av skärm, 1. 
högtalare och belysning 
när du fikar, har lunch 
eller möte.
Stäng av hela ditt kontor 2. 
när du går hem. 
Stäng av den 3. 
gemensamma kopiatorn 
vid arbetsdagens slut. 
Be IT-ansvarige: 4. 
- installera 
energisparläge på 
skärmen. 
- installera dubbelsidig 
utskrift som standard. 
Byt till lågenergilampor 5. 
där det är möjligt.

Två inspirerande exempel!
Vid arbetsplatserna på Stadsbyggnadskontoret i Uppsala kommun har dator, skärm och 
högtalare kopplats till ett gemensamt grenuttag med strömbrytare. Efter utloggning stängs 
all utrustning av på strömbrytaren. Enkelt och praktiskt för att inte glömma någon utrustning 
i stand-by-läge.
All el som används på Läkemedelsverket i Uppsala är ”Bra Miljöval”-märkt, det vill säga 
förnybar och producerad från sol, vind, vatten och biobränsle.
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Ha ratt temperatur
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Arbetsplatsens trivsel kan bero av 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.

Vad kan du göra?

Upplevs arbetsplatsen 1. 
för varm, kall, dragig 
eller instängd –kontakta 
fastighetsägaren eller 
din chef.
Om du vill vädra, gör det 2. 
ordentligt och bara en 
kort stund. 
Justera termostaten i 3. 
små steg. System för 
värme och kyla är tröga. 
Undvik extra el-element.4. 
Använd persienner 5. 
och solskydd för att 
avskärma solvärme. 

Ett inspirerande exempel!
I Arkivcentrums kontorslokaler i Uppsala blev det sommartid så varmt i tjänsterummen 
mot söder att personalen klagade på arbetsmiljön. Istället för att installera en kostsam och 
energikrävande luftkonditionering monterades fast solavskärmning på södra fasaden vilket 
löste problemet.
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Klimatet i matladan
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Produktion och transport av mat står för nästan en 
tredjedel av alla våra klimatpåverkande utsläpp. Ur 
klimatsynpunkt är vissa val av mat bättre än andra. 

Djurhållning står för nästan en femtedel av 
världens klimatpåverkande utsläpp. Baljväxter som 
ärtor, linser och bönor innehåller precis som kött 
proteiner och viktiga näringsämnen, men ger bara 
bråkdelen så mycket utsläpp.

Frukt och grönsaker ger upphov till utsläpp av 
växthusgaser beroende på odlingssätt och hur de 
transporterats. För att minska utsläppen kan man 
välja årstidens frukt och grönt och mat som inte 
transporterats så långt. 

Livsmedelsverket i Uppsala kommer att ta 
fram miljösmarta matval utifrån sina kostråd. 
Det kommer att underlätta för dig som vill äta 
hälsosamt och samtidigt ta miljöhänsyn.

Vad kan du göra?

Välj mat efter säsong.1. 
Ät mer vegetariskt - byt 2. 
ut en del av köttet mot 
baljväxter.
Om du vill äta nötkött, 3. 
välj lokalproducerat 
naturbeteskött. Det 
gynnar också växter och 
djur i betesmarkerna.
Välj fisk som inte hotas 4. 
av utfiskning. En enkel 
fiskguide finns på www.
wwf.se/fiskguide.
Kasta inte mat. 5. 
Drick kranvatten.  6. 

Ett inspirerande exempel!
Vid upphandling av färsk frukt till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala  
ställdes krav på att fruktleveransen ska vara anpassad efter säsong och att svensk, 
närproducerad frukt ska väljas när det är möjligt. Anbudsgivarna utvärderades också med 
hänsyn till att transporterna till SVA utförs på ett sätt som minimerar miljöbelastningen.
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Vill du veta mer...
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Uppsala universitet
Karolina Andersson, miljösamordnare
karolina.andersson@uadm.uu.se
018-471 00 00 

Landstinget i Uppsala län
Jan Wikström, projektledare
jan.wikstrom@lul.se
018-611 00 00

Uppsala kommun
Jan Lemming, energi- och klimatrådgivare
jan.lemming@uppsala.se
018-727 00 00

Länsstyrelsen i Uppsala län
Camilla Andersson, miljösamordnare
camilla.andersson@lansstyrelsen.se
018-19 50 00

Institutet för språk och folkminnen 
William Nisser, verksamhetssamordnare
william.nisser@sofi.se
018-65 21 60

Livsmedelsverket
Per Ola Darnerud, miljösamordnare
per.ola.darnerud@slv.se
018-17 55 00

Läkemedelsverket 
Anna-Karin Johansson, miljösamordnare
anna-karin.johansson@mpa.se
018-17 46 00

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Carl-Magnus Backman, laborator
carl-magnus.backman@sgu.se
018-17 90 00

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Inger Bertilsson, miljöchef
inger.bertilsson@adm.slu.se
018-67 10 00

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
Eva Jansson, forskare
eva.jansson@sva.se
018-67 40 00

...kontakta oss.

SJ www.sj.se  
Upplands lokaltrafik www.ul.se  
Stadsbuss Enköping www.enkoping.se (sök på ”stadsbuss”) 
Pendlarservice www.pendlarservice.se  
Energimyndigheten www.energimyndigheten.se  
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se  
Konsumentverket Miljömätaren www.miljomataren.konsumentverket.se

www.uppsala.se/stoppaonodan
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Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på arbetet. Tillsammans är vi  
ca 30 000 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 2°C jämfört med förindustriell nivå. Vi har därför startat kampanjen 

STOPPA ONÖDAN 2.0°, som en fortsättning på energisparkampanjen 
STOPPA ONÖDAN från 2004.

STOPPA ONÖDAN 2.0° är det andra samarbetsprojektet mellan Uppsala universitet, 
Landstinget i Uppsala län, Uppsala kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län, Institutet 
för språk och folkminnen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Sveriges geologiska 

undersökning, Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt. 

www.uppsala.se/stoppaonodan


