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کیلووات

کارهای امروز ما بر وضعیت فردایمان تأثیر می گذارند.

ساعت 



هر کیلووات ساعت مهم است 
وضعیت فعلی انرژی در سوئد و بقیه اروپا وخیم است. تعرفه های برق باالست و می تواند از این هم باالتر برود. همچنین خطر کمبود برق در 

ساعات خاصی از زمستان امسال وجود دارد.
تالش مشترک برای کاهش مصرف برق می تواند وضعیت را بهتر کند. در این کتابچه در مورد اینکه چرا باید مصرف برق را کاهش دهیم و 

چگونه می توانید مشارکت کنید، اطالعاتی دریافت می کنید.

چرا باید برق کمتری استفاده کنیم؟
جنگ در اوکراین پیامدهایی بر تأمین برق در سوئد داشته است. این جنگ به افزایش قیمت برق و کاهش فرصت واردات برق در 

هنگام نیاز منجر شده است. برای بهبود وضعیت، همه ما باید در کاهش مصرف برق سهیم باشیم. در زیر سه دلیل فهرست شده است:

کاهش هزینه برق
قیمت باالی برق برای اکثر مردم چالش برانگیز است. با کاهش مصرف برق می توانید هزینه های خود را کاهش دهید و در نتیجه 

در هزینه های خود صرفه جویی کنید. کاهش تقاضای برق می تواند به طور کلی بر قیمت نیز تأثیر مثبت بگذارد. وقتی تقاضای برق 
کاهش می یابد، قیمت برق نیز کاهش می یابد.

برای کاهش خطر کمبود برق در فصل زمستان
وقتی برق کمتری مصرف می کنیم یا مصرف را به ساعاتی منتقل می کنیم که تقاضای کلی کمتر است، فشار وارده بر شبکه برق را 
کاهش می دهیم و در نتیجه خطر قطع برق ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را کاهش می دهیم. برای اطمینان از وجود بهترین 

شرایط برای فصل زمستان که وضعیت ممکن است سخت تر شود، باید همین حاال اقدام کنیم.

برای نشان دادن همبستگى 
کاهش مصرف برق نه تنها به بهبود شرایط مردم سوئد کمک خواهد کرد، بلکه برای کشورهای همسایه ما نیز مفید خواهد بود. از 
طریق صادرات برق پاک بر اساس تولید بدون سوخت های فسیلی، سوئد به کاهش تقاضای انرژی مبتنی بر سوخت فسیلی در این 

قاره کمک می کند.

کاری که می توانید انجام دهید
همگی ما باید در کاهش مصرف برق جمعی خود مشارکت کنیم و اقدامات امروز می تواند بر 

وضعیت فردا تأثیر بگذارد. اگر همه ما مشارکت داشته باشیم، حتی کوچکترین تغییر می تواند تأثیر 
قابل مالحظه ای داشته باشد. هر کیلووات ساعت مهم است.

آنچه در خانه انجام می دهید و نحوه مشارکت شما در محل کار نیز به همان اندازه تأثیرگذار است. 
توصیه های ما ساده اما کارآمد هستند.

مهم استهر



زمان مصرف برق خود را هوشمندانه تنظیم کنید
زمانی که مصرف برق صنعتی، فعالیت های عمومی و خانگی در کمترین حد خود است، 

از ماشین لباسشویی یا ظرفشویی استفاده کنید و خودروی برقی تان را شارژ کنید. این 
زمان معموالً وسط روز، شب و آخر هفته است. این یکی از مهم ترین اقداماتی است که 

می توانید برای به حداقل رساندن فشار بر شبکه برق انجام دهید. با این حال، همیشه به 
ایمنی در برابر آتش سوزی توجه داشته باشید.

گرمایش داخلی خود را کم کنید
خصوصاً اگر سیستم گرمایش برقی دارید. کاهش یک درجه ای گرمایش داخلی می تواند 
مصرف انرژی گرمایشی را تقریباً پنج درصد کاهش دهد. عالوه براین، انتقال گرمایش 

الکتریکی به وسط روز و در طول شب به سود شبکه برق خواهد بود.

نحوه مصرف برق را در نظر بگیرید
از مصرف غیرضروری برق و وسایل برقی پرمصرف مانند سیستم های گرمایش از 
کف برقی، سونا و خشک کن های لباس خودداری کنید. اگر الزم است گرمایش از کف 

را روشن کنید، آن را در دمای یکسان با بقیه خانه نگه دارید تا از مصرف بی رویه برق 
جلوگیری شود.

گرما را داخل خانه نگه دارید
تلفات حرارتی یک خانه ویالیی می تواند بسیار باال باشد. زهوارهای آب بندی پنجره ها و 

درب ها را بررسی کنید. قصد نوسازی دارید؟ از عایق کاری مناسب مطمئن شوید، شیشه ها 
را چندجداره کنید یا تهویه را بهبود ببخشید.

تجهیزات برقی و چراغ ها را خاموش کنید
هنگام خروج از اتاق، تمام تجهیزات برقی را خاموش کنید. کلیه المپ های خود را به 
ال ای دی تغییر دهید زیرا چهار تا پنج برابر کمتر از المپ های هالوژن برق مصرف 

می کنند. 

آب گرم کمتری مصرف کنید
مدت دوش گرفتن را کوتاه تر کنید و ماشین ظرفشویی و لباسشویی را پس از کامل شدن 
ظرفیت آنها روشن کنید. سرشیرها و سردوش های خود را به کم مصرف تغییر دهید، تا 

مصرف آب گرم را تا 40 درصد کاهش دهید. 



از یک مشاور انرژی و آب وهوا راهنمایی بگیرید

سرویس مشاوره انرژی و آب وهوا خدماتی است که تمام شهرداری های سوئد ارائه می دهند تا به شما کمک کنند مصرف انرژی خود 
را کاهش دهید و از نظر انرژی هوشمندتر عمل کنید. 

آژانس انرژی سوئد بودجه این سرویس را تأمین می کند و این خدمات رایگان و از نظر تجاری مستقل است. 

مشاور انرژی و آب وهوا به موارد زیر کمک می کنند:
افراد	 
شرکت های کوچک و متوسط	 
انجمن های مالک و مستأجر	 
مالکان آپارتمان های خصوصی	 
اتحادیه ها	 

راه های زیادی برای دریافت مشاوره خوب وجود دارد
برای تماس با مشاور انرژی و آب وهوای شهرداری خود، می توانید زنگ بزنید، ایمیل بفرستید یا حضوری مراجعه کنید. همچنین 

می توانید اطالعات مشاوره انرژی و آب وهوا را در وب سایت شهرداری خود پیدا کنید.

برخی مشاوران انرژی و آب وهوا گاهی اوقات در کتابخانه ها و سایر مکان های عمومی مشاوره ارائه می دهند.
همچنین می توانند در نمایشگاه های خانه سازی، روزهای محیط زیست و فعالیت های مشابه حضور داشته باشند.

نمونه سؤاالتی که می توانید از مشاور انرژی و آب وهوا بپرسید:
چگونه می توانیم مصرف انرژی را در خانه خود کاهش دهیم	 
مزایا و معایب سیستم های گرمایشی مختلف چیست؟	 
چگونه می توانیم از انرژی خورشیدی برای گرمایش، آب گرم و برق استفاده کنیم	 
هنگام نوسازی یا ساخت خانه جدید چه نکاتی را باید در نظر بگیریم	 
چه المپ هایی در بازار موجود هستند و چگونه می توانیم نورپردازی را به نسبت نیاز انجام دهیم	 
چه کمک های مالی و حمایت هایی برای درخواست در زمینه انرژی وجود دارند	 
این توصیه ها همچنین حمل ونقل را پوشش می دهند، مانند مواردی که باید در نظر داشته باشید و پشتیبانی هایی که در 	 

دسترس هستند
نصب نقاط شارژ برای خودروها.	 

مهم استهر



چقدر می توانیم مصرف برق خود را کاهش دهیم؟
به گفته اپراتور سیستم انتقال برق سوئد، اگر مصرف برق خود را دو درصد کاهش دهیم، خطر قطع 
دستی تأمین برق را می توان 80 درصد کاهش داد. اگر دو درصد از مصرف برق خود را از ساعات 

اوج مصرف صبح و عصر به ساعات دیگری منتقل کنیم، همین مسئله صدق خواهد کرد.

دو درصد از کل مصرف برق در سوئد بالغ بر حدود TWh 3 )تراوات ساعت( است. این تقریباً 
برابر با مقداری است که می توانیم در بخش مسکونی با کاهش یک درجه گرمایش داخلی و 

نصف کردن مصرف آب گرم خود صرفه جویی کنیم.

به همین دلیل است این توصیه ها را اکنون منتشر می کنیم

ما در شرایط استثنایی جنگ در اروپا هستیم که پیامدهای عمده ای بر بازارهای انرژی داشته و در نهایت منجر به قیمت باالی برق 
شده است. در چنین شرایطی، باید از برق کمتری استفاده کنیم. همچنین وارد فصل سردتر و تاریک تر می شویم و نیاز به گرمای 
بیشتر در داخل خانه و در نتیجه افزایش مصرف بیشتر برق است. بسیاری می خواهند بدانند چگونه می توانند به بهترشدن شرایط 

کمک کنند.

به همین خاطر آژانس انرژی به شکل گسترده تری برای کمک به تغییر عادت ها و افزایش دانش در مورد مزایای کاهش مصرف 
برق، اطالع رسانی می کند. هم حاال و هم در فصل زمستان سخت کاهش در مصرف می تواند تفاوت ایجاد کند. این کمپین 

اطالع رسانی همچنین مطابق با قانون جدید اتحادیه اروپا مصوب 30 سپتامبر 2022 در مورد مداخله در بحران بازار برق است. 
سپس تعهدی را برای کاهش حداقل 5 درصدی مصرف برق در ساعات اوج مصرف معرفی نمود. به عبارتی در آن زمان است که 

تولید برق با سوخت گازی تأثیر قابل توجهی بر قیمت برق دارد.

کشورهای عضو باید تالش کنند تا از 31 مارس 2023، کل تقاضای برق را حداقل 10 درصد کاهش دهند.

اما مسیر رسیدن به یک سیستم انرژی پایدار در بلندمدت مستلزم این است که همگی ما از برق به صورت کارآمدتر استفاده کنیم - 
نه اینکه کمتر از برق مصرف نماییم. از جمله می بینیم که برق رسانی هم در بخش حمل ونقل و هم بخش صنعت در کنار موارد دیگر 

یکی از مهم ترین بخش های یک جامعه پایدار است.

از اول اکتبر 2022، آژانس انرژی در کنار موارد دیگر مسئولیت هماهنگی بخش انرژی را در خصوص مسائل آماده سازی بر 
عهده دارد.

اما آیا امکان دارد در مصرف خوٍد برق صرفه جویی نمود؟
خیر، صرفه جویی در برق ممکن نیست. در کمپین خود از شعار »صرفه جویی در مصرف برق« استفاده خواهیم کرد. با این حال، 

این صرفاً شیوه ای ساده برای بیان این نکته است، زیرا برق باید به محض تولید مصرف شود. با این وجود، وقتی مصرف برق خود 
را کاهش می دهیم، در آب موجود در مخازن برق آبی و سوخت موردنیاز برای تولید برق در توربین های بخار صرفه جویی می کنیم. 

در عین حال، هزینه ها را نیز کاهش می دهیم و اطمینان حاصل می کنیم سیستم در برابر اختالالت کمتر آسیب پذیر است.



انرژی مقرون به صرفه و تمیز
آژانس انرژی سوئد در حال هدایت جامعه به سمت یک سیستم انرژی پایدار است.

ما با ارائه اطالعات، دانش و تجزیه و تحلیل عرضه و استفاده از انرژی در جامعه 
و همچنین فعالیت در راستای امنیت تأمین انرژی به این هدف کمک می کنیم.

تحقیقات در مورد فناوری های انرژی های نو و تجدیدپذیر، شبکه های 
هوشمند، و همچنین وسایل نقلیه و حمل ونقل سوخت های آینده از ما حمایت 

مالی دریافت می کنند. ما همچنین از توسعه کسب وکار که امکان تجاری سازی 
نوآوری های مرتبط با انرژی را فراهم می کند، حمایت می کنیم و اطمینان 

حاصل می کنیم راه حل های فناوری پاک و نویدبخش را می توان صادر نمود.

آمار رسمی انرژی، و مدیریت ابزارهایی مانند سیستم گواهی برق و سیستم 
تجارت انتشار آالیندگی اتحادیه اروپا، مسئولیت ماست.

عالوه براین، ما در همکاری های بین المللی به منظور دستیابی به اهداف 
انرژی و آب وهوای سوئد شرکت می کنیم و دانش استفاده کارآمدتر از انرژی 

خانگی، صنعتی و بخش عمومی را توسعه داده و منتشر می کنیم.

آژانس انرژی سوئد
Box 310, 631 04  Eskilstuna, Sweden

+4616-544 20 00
registrator@energimyndigheten.se

www.myndigheten.se




