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Motion av Raymond Wigg m. fl. (MP) om att permanenta Earth
Hour arbetet i Stockholms läns landsting

Det blev nytt globalt rekord för världens största klimatmanifestation Earth Hour
2010. Totalt deltog 128 länder och 4 616 städer i alla världsdelar. Varannan svensk
släckte ljuset, visar en Sifoundersökning, skriver Världsnaturfonden WWF i ett
pressmeddelande. Syftet bakom manifestationen är att så många som möjligt ska
släcka ljuset under en timme som en signal till världens ledare att ta klimatfrågan på
allvar.
I Sverige deltog 209 kommuner och städer
I Sverige deltog 209 städer och kommuner, vilket är en ökning med 40 procent
sedan förra året. Enligt Sifo släckte 53 procent av befolkningen (från 15 år och
uppåt) ljuset en timme under Earth Hour och 97 procent kände till att den skulle äga
rum. En stor framgång var att 209 svenska städer och kommuner deltog, vilket är en
ökning med 40 procent sedan förra året.
Förutom att släcka ljuset stängde var fjärde person av teven, standby funktionen och
annan elektronisk utrustning under Earth Hour. 18 procent av de som deltog uppger
att de också diskuterar klimatfrågan med vänner, 18 procent sopsorterar och 17
procent har bytt till lågenergilampor i samband med Earth Hour, enligt SIFOundersökningen.
Stora åldersskillnader i Earth Hour deltagandet 2010
SIFOs undersökning ägde rum veckan efter Earth Hour. Jämfört med många andra
länder deltog en hög procentuell andel av Sveriges invånare i Earth hour. 71
procent av ungdomarna (15-29 år) kände till kampanjen jämfört med 16 procent
bland pensionärerna.
Landstingets Earth Hour deltagande märktes
Landstingets deltagande gav direkt mätbart resultat. Elanvändningen sänktes med
1400 kWh på tio av Locums fastigheter under ”Earth Hour-timmen” jämfört med
samma tid tidigare lördagar. Totalt var elanvändningen för dessa tio fastigheter
under hela helgen 38,5 MWh lägre än helgerna innan. Om landstinget släckte och
stängde av utrustningen i samma utsträckning alla helger, så skulle närmare 1,9
miljoner kronor sparas på ett år.
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Erfarenheten visar att det spelar roll och att det nu gäller att fortsätta arbetet för att
spara och minska energiförbrukningen för miljön, klimatet och ekonomin.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att med ansvariga förvaltningar och bolag
intensifiera arbetet med målet att sänka energiförbrukningen med 30 procent
jämfört med 2009
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