
Anders Tång
Söderhamns kommun
0270-752 28,  
070-378 69 30
anders.tang@ 
soderhamn.se
Besöksadress: Västra 
Storgatan 16,  Söderhamn

www.energiochklimat.se

Har du frågor kring 
energi och klimat är du 
välkommen att kontakta 
din  kommunala energi- 
och klimatrådgivare:

Många blandar ihop dessa be-
grepp. Det finns både likheter 
och skillnader mellan sådana 
anläggningar. Likheten är att 
båda tar tillvara på gratis ener-
gi från solen Skillnaden är att 
en solfångaranläggning värmer 
vatten, och en solcellsanlägg-
ning producerar el. Det kan vara 
svårt att se skillnad ibland, men 
tittar man noga så ser man att 
det finns olikheter. 

En solfångaranläggning kopp-
las ihop med husets vattenbur-
na värmesystem, och hjälper till 

att hålla huset varmt. En solcell-
sanläggning kopplas till husets 
elcentral. Sedan klan man an-
vända elen i hemmet, eller mata 
ut den på nätet om man produ-
cerar mer än man själv ut nyttjar. 

Vilken är bäst?
Vilken teknik som är bäst be-
ror på byggnadens funktion. 
Förbrukas med mycket el eller 
varmvatten sommartid?

Den här gången skriver vi mer 
om just solceller i Energisidorna. 
Trevlig läsning!

Heter det solfångare 
eller solceller?

Har du koll på lufttrycket i dina 
bildäck? Att köra runt med för 
lite luft i däcken påverkar både 
din plånbok och miljön negativt 
på två sätt.

1. Din bil förbrukar mer 
bränsle. Rätt däcktryck 

kan minska bränsleförbruk-
ningen med 3–5 procent. Dess-
utom finns det flera sätt att spa-
ra bränsle när man kör. Ta av tak-
boxen när du inte behöver den, 
motorbromsa istället för att 
koppla ur, kör inte på tomgång, 
håll jämnt gaspådrag i motlut. 
Och framför allt, håll hastighets-
begränsningarna. Har du möjlig-
het att gå en kurs i eco-driving så 
kan du få fler råd där. 

2. Dina däck slits ut fortare. 
Enligt Trafikverket slits 

dina däck dubbelt så fort om du 
bara har 70 procent av rekom-
menderat lufttryck. Rätt tryck 
för just din bil och dina däck fin-
ner du troligen på insidan av tan-
klocksluckan, på stolpen mellan 
fram- och bakdörr eller i instruk-
tionsboken.  Upp till 10-15 % 
övertryck går bra utan att köreg-

enskaperna försämras. Läs mer 
på trafikverkets hemsida.

Det finns alltså en anledning var-
för nyare bilar har system som 
kontrollerar däcktrycket fort-
löpande – klimatpåverkan och 
driftekonomi. Dessutom för-
bättrar man bilens köregenska-
per. Kom även ihåg bilens re-
servdäck!

Det finns möjlighet att både 
kontrollera däcktryck och juste-
ra det på de flesta mackar. Det 
kan vara tio väl investerade mi-
nuter. Rekommendationen är 
att kontrollera däcktrycket en 
gång i månaden. Däcktryck av-
ser kalla däck, så se till att göra 
det när däcken är ganska kalla. 
Det innebär när bilen rullat kor-
tare än tre kilometer. 

I sommar kommer energi- och 
klimatrådgivare i hela  Sverige 
att informera bilister om det 
här. Du kanske ser oss på rast-
platsen, vid bensinmacken 
 eller kanske vid biltvätten? 
Om du inte redan gjort det då, 
kom till oss så hjälper vi dig att 
kolla ditt lufttryck!

Spara tusenlappar 
– håll koll på lufttrycket!

Information om energi och miljö från 
energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland
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