
Små förändringar som kan leda till stora förbättringar.



Alla vinner på minskad energiförbrukning

Idag står kontorsfastigheter för ca 5 % av växthusgasutsläppen
i Sverige. Om alla kontor skulle minska sin elanvändning 
med 20-25 % under ett år, vilket är fullt möjligt, så skulle det 
spara cirka 3,5 TWh. Det motsvarar produktionen vid ett större
kraftverk under ett år.
 Green Fingerprint är en viktig del i Humlegårdens satsning 
på hållbarhet, service och innovation. 
 Vi vill skapa medvetenhet kring hållbarhet och hjälpa våra  
kunder att minska sin miljöpåverkan.
 Med Green Fingerprint vill vi inspirera våra kunder att göra 
små förändringar som kan bli stora förbättringar.



Användarvänligt gränssnitt 

Lätt att se förbrukning för alla
 
Lätt att jämföra över tid
 
Lätt att se förändringar
 
Energirapport enligt lag 2014:266

Se filmen! www.humlegarden.se/greenfingerprint
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En viktig del i Humlegårdens satsning på
teknik och egna servrar.

I linje med vår affärsidé där hållbarhet, 
service och innovation är fokusområden.

Skapa medvetenhet kring hållbarhet  
och inspirera till en beteendeförändring  
ochökad medvetenhet.

Logga in enkelt. Lösenord får ni av oss på Humlegården.
Kontakta kundservice vid frågor.

Logga in



Förbrukning  
visas direkt

Förbrukningen visas i realtid. Den siffra som anges avser
elförbrukningen i era lokaler per kvadratmeter.



Läs mer

Om du klickar på läs mer får du exempel på vad förbrukningen motsvarar.



Förbrukning 
under 

ett dygn

Tjänsten visar även hur elen förbrukas över dygnet. Här kan ni enkelt anpassa 
tiderna så det stämmer överens med när ni bedriver verksamhet i era lokaler. 

Klicka på klockslagen för att ändra inställningarna.



Förbrukning 
över tid

Även förbrukningen under ett helt år, en månad eller en 
vecka visas på ett överskådligt sätt.



Förbrukning 
över tid

Jämför er förbrukning tidigare år för att se om ni förbättrat er.



Ni kan även jämföra er med andra företag som använder Green Fingerprint 
(även oss på Humlegården såklart).

Jämför!



Det är enkelt att skapa en energirapport som kan laddas hem som PDF:
klicka bara på menyn i övre högra hörnet. Där kan du även ange en start- och sluttid. 

Energi-
 rapport



I energirapporten syns värme, kyla, verksamhetsel och lokalens fastighetsel.

Energi-
 rapport

Vill du veta mer om lagen 
om energikartläggning?

Läs mer på
www.energimyndigheten.se/

energieffektivisering



Klimatsmarta tips

Närvarostyrd belysning
Med närvarostyrd belysning används bara lamporna när de behövs.

Håll distansen
Byter du ut var tredje tjänsteresa mot resfria möten så motsvarar 
det många ton koldioxid per år.

Skippa standby
Skärmar, skrivare och andra apparater drar el även när de inte 
används. Stäng av standby-läget.

Klimat - 
smarta

tips



Slut för idag, tack för idag
Stäng av datorn när du går för dagen. Du sparar mycket el
genom att låta den sova på natten.

Sänk värmen
Bara en grads skillnad betyder mycket i elförbrukning.

Ur med sladden
Laddare till mobil och iPad drar ström även när du inte laddar
någonting. Låt inte laddaren sitta kvar i vägguttaget när de
inte används.

Klimat - 
smarta

tips



Byt till LED
När det är dags att byta lampa, byt till LED. Men bli inte så
ivrig att du byter ut fungerande lampor…

Låt datorn vila
Se till att din dator går in i energisparläge när den inte används. 
Den får ta lunch, precis som du.

Sortera mera!
Kastas allt i papperskorgen? Säkerställ att ni anpassat er sortering
på kontoret med den återvinning som erbjuds i fastigheten.

Klimat - 
smarta

tips



Klimat - 
smarta

tips

Du hittar alla tips i menyn längst upp till höger.



Ge bort det ni sparar! Alla användare har möjlighet att donera sin besparing till en 
       miljöorganisation. Titta i menyn längst upp till höger.

Varje år röstas 
ett projekt eller en 
miljöorganisation 

fram av 
användarna.

En god  
gärning



Atemp. Den yta i en fastighet som används vid beräkning
av energiintensiteten. 

Effekt. Hastigheten på energi. Finns i olika enheter
(storhet), och vanligast är watt eller kilowatt. 
1000 W är samma som 1 kW. 

Energi. Finns i flera olika former. El är en form av
energi, precis som ljus, värme eller kyla är energi.

Energi/m2. Det vanligaste måttet på energiintensitet i
fastigheter är kWh/m2. Det används i energideklarationer
och i andra typer av rapportering till myndigheter.

Energileverantör. Företag som säljer energi i form av el,
värme eller kyla. Våra samarbetspartners är Vattenfall för
el, och för värme och kyla är det Norrenergi och Fortum. 

Energirapport. Energirapporten som vi tillhandahåller
kan användas för större företag som behöver rapportera
enligt EKL (2014:266) där en energikartläggare 
behöver anlitas. Det går även bra att använda den för 
ditt företags miljörapportering.

EPD (Environmental declaration). Ett oberoende
verifierat och registrerat dokument som ger transparent
och jämförbar information om produkters miljöpåverkan
i ett livscykelperspektiv.

Fastighetsel. Den el som går åt för ventilation, hissar, 
belysning i trapphus, pumpar etc.

Förnybar energi. Vattenkraft, vindkraft, solenergi och 
bioenergi (ex. flis, bark eller spån).

Koldioxidutsläpp (CO2). Mängden koldioxid som släpps 
ut i atmosfären vid en omvandling av en energiform 
till en annan, t ex när kol bränns för att få el.

Verksamhetsel. Den el som går åt för datorer, kaffemaskiner, 
diskmaskiner, belysning i lokalen etc. 

Växthusgasutsläpp (CO2e). Växthusgaser är en mängd
olika typer av gaser som har olika stor påverkan på
klimatet. Vid rapportering av utsläpp tas alla former av 
växthusgaser in i beräkning och det benämns som 
koldioxidekvivalenter.

Ordlista



Har du frågor om Green Fingerprint
eller behöver teknisk support?
Kontakta vår kundservice.

Telefon: 08-678 92 00
E-post: info@humlegarden.se


