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ICA-butik sparar energi med hjälp av 
Energikontoret i Mälardalen 

Hösten 2018 vände sig Jan Lundström, ägare av ICA Nära Wisborg i Visby, till Energikontoret i  
Mälardalen. Hans mål var att göra sin verksamhet mer miljövänlig, och det var ett beslut som gav 
resultat. Nu kan Jan installera ett kylsystem som drar 40 procent mindre energi och drastiskt  
minskar butikens utsläpp av växthusgaser. ”Hjälpen från Energikontoret i Mälardalen har varit  
ovärderlig”, säger Jan.

Som ett första steg mot en grönare verksamhet tackade ICA-handlare Jan Lundström ja till att låta  
genomföra en energikartläggning. Den delfinansierades med stöd från Energimyndigheten och gav  
honom en tydlig bild av hur mycket energi butiken använder, var den används som mest och vilka  
kostnader det innebär. 

– Vi vill ta hänsyn till miljöpåverkan i varje beslut vi tar, säger Jan. Jag har alltid känt ett starkt engage-
mang i klimatfrågor, och nu har vi ett jättebra startläge för att börja genomföra åtgärder för en mer energi-
effektiv butik.  

Kylanläggningen den största energiboven
Solceller, nya värmepumpar och byte till LED-belysning – energikartläggningen visade flera förbättrings- 
möjligheter. Den med störst potential, som Jan åtgärdar först, är butikens kylanläggning.

– I många kylsystem används köldmedier som är dåliga för klimatet, säger Agnes Kristoffersson, projekt-
ledare inom energieffektivisering på Energikontoret i Mälardalen. För att mäta hur mycket ett kylsystem 
bidrar till den globala uppvärmningen används ett så kallat GWP-värde, Global Warming Potential. Med 
start 2020 måste GWP-värdet i köldmedier vara lägre än 2 500, enligt en lag som heter F-gasförordning-
en. Jan kommer att byta till ett kylsystem med ett köldmedium som har GWP-värde 1, vilket är långt mer 
miljövänligt än vad lagen kräver, och det tycker vi såklart är väldigt bra. 

Med investeringsstöd från Energimyndigheten 
För att kunna installera det nya kylsystemet har Jan nyligen blivit beviljad ytterligare medel från  
Energimyndigheten. Stödet täcker en del av investeringen. 

– Det känns hur bra som helst, och det är fantastiskt att det går att vända sig till Energikontoret i  
Mälardalen. Ansökningsprocessen kan vara ganska omfattande och vi hade inte klarat det utan hjälp, 
säger Jan. Den här typen av finansiellt stöd gör det lättare att genomföra vidare energieffektiviseringar.     

ICA Nära Wisborg i Visby har fått hjälp inom ramen för det nationella projektet Regionala noder, ett av 
flera projekt som Energikontoret i Mälardalen driver för att hjälpa små- och medelstora företag att minska 
sin energianvändning. 

För mer information: 
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Energikontoret i Mälardalen I Agnes Kristoffersson, 073 533 17 22, agnes.kristoffersson@energikontor.se 
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Vd I Lina Yng, 070 540 09 97, lina.yng@energikontor.se 

Energikontoret i Mälardalen är ett regionalt energikontor med verksamhet i Södermanlands län, Västmanlands län,  
Uppsala län och Region Gotland. Vårt huvuduppdrag är att bidra till en hållbar energiutveckling i Mälardalen. I sam-
verkan med myndigheter, lärosäten och näringsliv på lokal, regional, nationell och internationell nivå erbjuder vi stöd, 
kunskap och kompetens inom hållbar energiutveckling. Vi har kontor i Uppsala och Eskilstuna.


