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Projekt Vett & Watt Idrott 
•  Minska energianvändningen i vardagen 

med beteendeförändringar 
 

•  Lär dig mer om förnybar energi 
 

•  Vett & Watt Idrott vänder sig till individer 
i föreningar, företag och förvaltningar 
inom idrottsrörelsen. 
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Vad	är	Förbundet	Agenda	21?	

•  Ideell	förening	för	hållbar	utveckling	
•  Ca	80	medlemsorganisaBoner	
•  Bildades	1994	
•  Gröna	Draken,	4	nr	per	år	i	135	000	ex/nr	
•  Sprida	informaBon	och	göra	kampanjer	för	
hållbar	utveckling	



 Förbundets ändamål 
•  Bidra till ekologisk, ekonomisk och 

social hållbar samhällsutveckling 
•  Ge ut en tidning med Agenda 21 och 

hållbar utveckling som tema 
•  Arbeta med informationsinsatser 
•  Vara nätverksbyggare, pådrivare och 

kunskapsbank 



VeP	&	WaP	
•  Folkbildning	som	genomförs	av	Förbundet	Agenda	21	

(FA21)	
•  VeP	&	WaP	startade	2012	som	eP	projekt	gentemot	

FA21s	medlemmar.	
•  2014	genomfördes	VeP	&	WaP	för	barn		

och	ungdomar	i	skolor	
•  Nu	pågår	VeP	&	WaP	IdroP		



Vett & Watt Idrott 

•  Vett & Watt för idrottsföreningar 
 

•  FA21 genomför tillsammans med 
Västmanlands Idrottsförbund. 
 



Finansiärer av  
Vett & Watt Idrott 

•  Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
med programmet Klimatklivet. 
 

•  Kommuner, medlemmar och föreningar 
medfinansierar med egen tid. 

7 



Parter för Vett & Watt Idrott 

•  Förbundet Agenda 21 som projektägare 
 

•  Västmanlands Idrottsförbund 
 

•  SISU 
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Målgrupper 

•  Fastighetsägare och hyresgäster 
•  Barn och ungdomar 
•  Föräldrar 
•  Idrottsföreningar (styrelser, stämmor, 

kansli o.s.v.) 
•  Publik 
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Syfte 

Minska energianvändningen i lokaler, 
transporter till och från träning och 
tävlingar, arbetsmaskiner m.m. Syftet är 
även att sprida kunskap om 
energieffektivisering och förnybar energi 
bland föreningar, företag, föräldrar, 
idrottsutövare samt barn och ungdomar.  
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Varför idrottsrörelsen? 

•  Alla slags människor samlas inom 
idrottsrörelsen 

•  Kunskapsspridning om energi- och 
klimatfrågor. 

•  Intresse bland fastighetsägare och 
hyresgäster att minska energikostnader.  
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Metod 
•  Utbildningar  
•  Informationsinsatser vid träning/tävling 
•  Tävlingar, Klimatmatchen 
•  Samarbete med idrottsprofiler 
•  Sociala medier, webb, filmer 
•  Shower med Gycklargruppen Trix 
•  Barnbok 
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Uppföljning 

•  Följa 40 idrottsfamiljers 
energianvändning 

•  Följa upp föreningar/lokaler 
•  Tävlingar där mätning och uppföljning 

ingår 
•  Mäta och följa upp samåkning/cykling 
•  m.m. 
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Webbsidor 
•  www.vettochwatt.se 
•  www.fa21.se 
•  http://www.energimyndigheten.se/belysningsutmaningen/lar-dig-

mer-om-belysning/ 
•  http://www.lampinfo.se/mer-information/ 
•  http://energikalkylen.energimyndigheten.se/ 
•  Skatteverket_mikroproduktion 

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarel.
4.12815e4f14a62bc048f41a7.html 

•  http://www.smhi.se/klimat 
•  http://climate.nasa.gov/ 
•  Naturvårdsverket ‒ klimat 

http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Begransad-
klimatpaverkan/ 
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Sociala medier 

•  YouTube ‒ Vett & Watt-kanalen 
 https://www.youtube.com/channel/UCCaUgtyDlALHPby1XZDm-7A 

•  Facebook, allmän Vett & Watt 
https://www.facebook.com/vettochwattFacebook 
 

•  Svett & Watt, för ledare och föräldrar, https://
www.facebook.com/svettochwatt 
 

•  Instagram ‒ Vett & Watt Idrott, för barn och ungdomar 
www.instagram.com/svettochwatt/ 
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VeP	&	WaP	
•  Studiematerialet	är	indelat	i	tre	kapitel:	
	-	Min	energianvändning	
	-	Min	verksamhet	
	-	Min	framBd	

•  Anpassa	upplägg	och	innehåll	eZer	
målgrupp	

•  SyZet:	Minska	energi!	
	



Det är många frågor att tänka på när det 
gäller energihushållning. 



Energi = 

tid x effekt

Solenergi

 kWh/år

Hushållsel 
Vattenförbrukning

ÅtervinningKoldioxid

Växthusverkan

Olja

U-värde Energideklaration

Vad är det för samband mellan 
växthuseffekten och energi? 



Min energianvändning

•  Vad	är	energi?	
•  Energiprincipen:	Energi	kan	varken	skapas	
eller	förstöras	–	bara	omvandlas!	

•  Skillnad	på	effekt	och	energi:	
	 	Effekt:	W	(waP)	
	 	Energi:	kWh	(kilowaammar)	
	 	Energi	=	Bd	x	effekt	



Hur mycket drar TV’n?
•  Kurt	har	sin	TV	på	cirka	3	Bmmar	varje	dag	året	om	
(förutom	5	dagar	när	han	åker	Bll	kusinerna	i	
Kiruna).	Han	vet	aP	TV’n	har	effekten	135	W	men	
hur	mycket	energi	drar	TV’n	på	eP	år?	



Hur mycket drar TV’n?
•  Kurt	har	sin	TV	på	cirka	3	Bmmar	varje	dag	året	
om	(förutom	5	dagar	när	han	åker	Bll	kusinerna	
i	Kiruna).	Han	vet	aP	TV’n	har	effekten	135	W	
men	hur	mycket	energi	drar	TV’n	på	eP	år?	

•  Effekt:	135	W	
•  Tid:	365	dagar	–	5	dagar	=	360	dagar		
	360	dagar	á	3	h=	1	080	h/år	
	Energi	=	135	W	x	1	080	h/år	=	145	800	Wh/år	

	 	145	800/1000	=	145,8	kWh/år	



Diskutera	
1.	Vad	är	skillnaden	mellan	effekt	och	energi?		
2.	Omvandla	nedanstående	tal	Bll	kWh:	
	a)	60	000	Wh	
	b)	40	Wh	
	c)	3,6	Wh	
	d)	0,65	Wh	
	e)	780	260	Wh	
	f)	80	MWh	
	g)	0,451	MWh	

3.	Hur	stor	effekt	har	en	lampa	om	den	drar	40	Wh	varje	Bmme?	
4.	Klas	har	en	radio	som	han	använder	3	Bmmar	varje	dag.	Hur	mycket	

energi	drar	radion	på	en	dag	om	radions	effekt	är	25	W?	Svara	i	
kWh.	

	



Energianvändning	i	eP	hushåll	



Nu	kommer	bilder	med	senaste	energistaBsBk	

Det	tar	e'	tag	för	Energimyndigheten	a'	samla	in	
sta4s4k,	därav	fördröjningen.	



Sveriges elproduktion per kraftslag och total 
elanvändning 1971 – 2013, TWh 
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Installerad elproduktionskapacitet i Sverige per kraftslag,  
1996 – 2014, MW  
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Global tillförsel av energi, 1990 – 2012, TWh 
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Global slutlig energianvändning fördelad på användarsektorer 
inklusive förluster och annan användning, 1971 – 2013, TWh 
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Energianvändning i bostads- och servicesektorn 1971 – 2013, TWh 
Sverige  
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Elanvändning i bostads- och servicesektorn 
1971 – 2013, TWh, Sverige 



Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus, 
flerbostadshus och lokaler 2013, TWh, Sverige  

	



Energianvändning i transportsektorn, inrikes i Sverige, 
1971 – 2013, TWh 



Användning av biodrivmedel i transportsektorn 
1995 – 2013, TWh, Sverige 



Drivmedelspriser, 1980 – 2014, 
2014 års prisnivå, kr/liter, Sverige 
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Uppmätt el i lokaler som ägs av Västerås Stad 
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Värme

•  Värmen	är	största	delen	av		
	energianvändningen!	

•  EP	svenskt	genomsniPshus:	
	Boyta:	152	m2	
	Total	energianvändning:	22	700	kWh/år	
	Hushållsel:	6	000	kWh/år	
	VarmvaPen:	4	500	kWh/år	
	Uppvärmning:	12	200	kWh/år	à	ca	54	%	
		

		



Värme i huset



Boverket

Gamla modellen för 
energideklaration- syns ofta i 
trappuppgångar 

Nya modellen för 
energideklaration ‒ har ersatt 
den till vänster. 



Elräkning	



Vad	används	elen	+ll?	
Mät	upp	vad	saker	och	Bng	drar	

	med	en	energimätare!	



Elinventering	
Pryl Effekt W Tid h/dygn Tid h/år Energi kWh 
TV 150 5 5x300=1500 h (150x1500)/

1000=225 

Summ x kWh 



Hur långt räcker en kWh?



Kyl & frys
•  Cirka	1/5	av	din	hushållsel	
•  Kyl:		+	5-7	°C	
•  Frys:	-	18	°C	
•  Varje	extra	minusgrad	ökar		
	energianvändningen	med	ca	5	%	

•  Frosta	av	regelbundet	och	damma	bakom	
skåpen!	

•  Kontrollera	aP	listen	håller	täP	
	



Matlagning
•  Cirka	1/4	av	din	hushållsel	
•  Koka	med	locket	på	och		
	du	spar	30	%	

•  Tina	mat	i	kylskåpet	
•  Använd	vaPenkokare	
•  Se	över	kastruller	och	stekpannor	aP	de	är	
plana	i	boPen.	

•  UtnyPja	eZervärme	i	ugnen	och	på	
spisplaPan	



Hemelektronik
•  Cirka	1/4	av	din	hushållsel	
•  Undvik	standby	på	din	hemelektronik	
•  Olika	energianvändning	för	olika		
	TV-apparater,	jämförelse:	

	 	-	Plasma	50”:	ca	190	W	
	-	LED	50	”:	ca	75	W	

	



Belysning
•  Finns	många	olika	alternaBv	idag:	halogen,	
lågenergi,	LED	à	BPa	hur	många	lumen	lampan	
ger!	

•  Glödlampor:	1	000	Bmmar	(10	%	av	energin	blir	
ljus)	

•  Halogenlampor:	2	000	–	3	000	Bmmar	
•  Lågenergilampor:	10	000	Bmmar	
•  LED	(light	emiang	diode):	25	000	Bmmar	

•  Kvicksilver	i	lågenergilampor	
	



Lunch-
stängt

Släck lyset   



Belysning

•  Cirka	1/4	av	din		
	hushållsel	

•  Uqasning	av	
	glödlampor	i	EU	
	

hPp://www.lampinfo.se/glodlampan-uqasas/	

	



Genomför	energikalkyl	
Bllsammans	av	en	deltagare	

•  hPp://energikalkylen.energimyndigheten.se/	
	



Vad	är	Lumen?	

Den	totala	mängd	ljus	som	lampan	ger,	
ljusflödet	





Vad	är	Ra-index?	

Färgåtergivning	Ra-index	0-100	där	glödlampa	
återger	färger	opBmalt	och	har	Ra-index	100	



Vad	är	Kelvin?	
Kelvin (K) mäter färgtemperatur. 
Över 2 700 Kelvin ett kallt ljus och 
under 2 700 Kelvin är ett varmt ljus. 
Ju lägre Kelvin desto varmare ljus! 



Enhet	för	illuminans,	belysningsstyrka,	är	eP	
måP	på	hur	stort	ljusflöde	som	träffar	en	viss	
yta.	

Vad	är	lux?	



Grupparbete	eller	diskussion	
•  Fredrik	BPar	på	TV	varje	kväll.	Han	siPer	ca	2	Bmmar	varje	kväll	

året	om	framför	sin	TV.	Fredriks	TV	har	effekten	140	W	när	den	
används.	Hur	mycket	energi	drar	TV:n	på	eP	år?	Svara	i	kWh/år.	

	
•  Vilket	drar	mest	energi	på	eP	år?	EP	bastuaggregat	på	3	000	W	

som	körs	två	Bmmar	varje	vecka	året	om	eller	en	lampa	på	40	
W	som	är	tänd	dygnet	runt	året	om?	

	
•  Kalle	har	en	fin	kökslampa	som	han	använder	ungefär	30	

Bmmar	varje	vecka.	Hur	mycket	spar	Kalle	om	han	byter	ut	sin	
60	W	glödlampa	Bll	en	lågenergilampa	på	14	W?	Svara	i	kWh/
år.	



Min förening - fastighet

•  Vad	kan	man	göra	för	aP	minska	
energianvändningen	på	arbetet,	föreningen	
eller	annan	verksamhet?	

•  Energikartläggning	
•  NaPvandring	
•  ”Istappsvandring”	



Ventilation
•  Finns	Bll	för	aP	skapa	en	hälsosam	och	
behaglig	inomhusmiljö.		

•  Finns	många	olika	system:	självdrag,		
	frånluZ,	Bll-	och	frånluZ.	

•  Återvinning	spar	energi!	
•  Se	över	driZBder,	luZflöden	och	
fläktmotorer	

•  UtnyPja	spillvärme	
•  TiPa	eZer	OVK-	ska	ha	förbäPringsförslag	



It-utrustning

•  Hur	många	stänger	av	datorn	och	
datorskärmen?	

•  Kopiator,	skrivare,	högtalare,	
räknemaskiner,	mobilladdare,	bärbara	
datorer,	paddor...	

•  Transformatorer	kan	bli	överhePade!	Risk	
för	inklämda	mobilladdare,	värmen	kan	ej	
avledas.	



Transporter
•  Transporterna	står	för	43	%	av	de	svenska	
utsläppen.	Stor	utmaning!	

•  De	flesta	resorna	är	under	3	km…	
•  Kan	man	resa	på	andra	säP?		
•  Läs	vidare	om	sparsam	körning	



Samåk, cykla och gå 
•  Diskutera hur ni kan få medlemmarna att 

samåka till och från träningar och tävlingar. 
•  Låt barnen hämta upp varandra på vägen 

med cykel. 
•  Ta fram en policy för föreningen. 
•  Uppmana till samåkning innan terminens 

start. 
•  Informera gärna om vilka som bor nära 

varandra så att de hittar varandra för 
samåkning. 
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Vad är fossil och förnybar energi? 



Skillnad	mellan	energikällorna	

•  Ved/flis	
•  Pellets	
•  Vind	
•  VaPen	
•  Spannmål	
•  Biogas	
•  Mat	

•  Olja	
•  Kol	
•  Naturgas	
•  Uran	
(kärnkraZ)	

•  Torv	

Förnybara	 Icke	förnybara	

Solen	



Diskutera fördel och nackdelar med 

•  Solenergi 
•  Vindkraft 
•  Vattenkraft 
•  Fjärrvärme 
•  Egen ved-, flis eller pelletspanna 
•  Kärnkraft 
•  Olja 
•  Kol 
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Solenergi	
•  Används	sedan	1950-talet	
•  Skillnad	solfångare	och	solceller	
•  Tyskland,	Japan	och	USA	är	
framgångsländer		

•  Solel	i	Sala	och	Heby	
•  Heby:	550	m2,	70	000	kWh/år	
•  KraZpojkarna:	6652	m2,		ger	1,2	MWh/år	



Skillnad	på	solpaneler	och	
solfångare	

•  Solpanel har solceller som 
genererar elektricitet 
 

•  Solfångare har rör med 
glykolblandat vatten som ger 
värme  
 

•  Diskutera vad som är bäst 
för vår förening eller hushåll. 
 

•  Boka gärna in ett 
studiebesök till en 
solenergianläggning! 



Solinstrålningen	‒		
Sverige	har	mycket	sol	från	mars	t.o.m.	oktober	



Solelpark	i	Heby	

Heby	Arnebo	ger	310	000	kWh/år	med	toppeffekt	312	kW	och	
solcellsyta	på	2	200	m2.		



Växthuseffekten	

För	mycket	koldioxid	i	atmosfären	ökar	jordens	
medeltemperatur	



Växthusgaser	



Hitta seriös information om 
klimatpåverkan 

•  SMHI: www.smhi.se/klimat 
 

•  FN:s klimatpanel: http://www.ipcc.ch/ 
 

•  Nasas klimatforskning  
http://climate.nasa.gov/ 
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Hur	mår	jorden	idag?	

•  Medeltemperaturen	har	globalt	seP	sBgit	0,7	°C		
•  Utsläpp	av	växthusgaser	har	ökat	atmosfärens	
växthuseffekt	

•  Även	om	utsläppen	hejdas	kommer	temperaturen	
aP	sBga	långsamt	

•  Jordens	medeltemperatur	kommer	aP	öka		
	med	1,1-6,4	°C	de	närmaste	100	åren	



Vett & Vatten ‒ hushåll med vattnet 



Fördelning	av	vaPnets	användning		
Dryck	och	
mat	10	L	

WC-spolning			
30	L	

Disk	30	L	

TväP	20	L	

Personlig	
hygien	60	L	

	Övrig	
användning					

10	L	



VaPen	
•  Snåla	på	vaPnet	–	uppvärmningen	använder	energi!	
•  Den	genomsniPliga	användningen	av	vaPen	per	person	

och	dag	i	eP	hushåll	är	ca	160	liter.	
•  För	en	5	min	lång	dusch	går	det	åt		
	ca	60	liter	vaPen	–	2,2	kWh	
	 		à	Byte	Bll	sparmunstycke	minskar		
	 	åtgången	vaPen	Bll	40	liter	–	1,5	kWh	

•  EP	bad	använder	ca	150	liter	–	5,6	kWh	
•  Kan	spara	upp	Bll	40	%	med	snålspolande	blandare	

	



Hur går jag vidare efter Vett & Watt?

Vill jag bli utförare?

Vill jag lära mig ännu mer?

Vill jag spara energi?

Hur sätter jag igång?

Vad vill jag göra?

Hur kan jag följa upp mitt arbete?

Studiecirkel/nätverk

Vad för typ av hjälp behöver jag 
för att nå detta?



Alla	kan	göra	någonBng!	
Kontakta	vePochwaP@fa21	för	
frågor	och	mer	informaBon.	


