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Möt ICA-handlaren som satsar på 
energieffektivisering: ”Det är otroliga siffror” 

Solceller, LED-belysning, ett mer hållbart kylsystem – och en kaffemaskin som stängs av 
automatiskt. Så har ICA-handlaren Jan Lundström från Visby på kort tid gjort sin butik 
mer energisnål. Ett dyrt och krångligt projekt? Inte alls, menar Jan, som har tagit hjälp 
av Energikontoret i Mälardalen: ”Rådgivningen har varit ett stort stöd, och tack vare den 
egenproducerade elen har jag redan gjort stora kostnadsbesparingar”.  

Jan Lundström äger ICA Nära Wisborg i Visby och brinner för hållbarhet. Han vill ta hänsyn till 
miljöpåverkan i alla beslut som rör butiken. 2018 hittade Jan verksamhetens värsta miljöbovar med hjälp 
av en energikartläggning. 2019 genomförde han en rad förändringar för att minska energianvändningen. 
Och nu, uppger Jan, är han själv förvånad över det goda resultatet.     
 
– Det skiljer cirka 31 000 kilowattimmar mellan butikens energianvändning i maj 2018, innan vi gjorde 
några energieffektiviserande åtgärder, och samma månad 2020. Det är en minskning på nästan 55 
procent och långt mer än jag från början räknade med, säger Jan.  
 
Butikens energianvändning ser olika ut från månad till månad. Under kalla och mörka månader behövs 
mer energi, på sommaren mindre. Jans mål är därför att den årliga energianvändningen ska minska med 
i genomsnitt 40 procent – och till årsskiftet hoppas han ha lyckats. 

Har sparat in över 23 000 kg i koldioxidutsläpp 
Både stora och små åtgärder bidrar till energieffektiviseringen. Jan har bland annat bytt kylsystem och 
schemalagt allt från hyllbelysningen till lunchrummets kaffemaskin så att de inte drar energi nattetid.

– Det är en enkel men effektiv åtgärd, eftersom maskiner på stand-by kan dra mer energi än man tror, 
säger han. I mars 2019 installerade vi solceller och sedan dess har vi producerat förnybar el som har 
sparat in över 23 000 kg i koldioxidutsläpp. Det är otroliga siffror.   
 
Vill få fler intresserade av hållbarhet  
På en nyligen monterad skärm vid butiksentrén kan ICA Nära Wisborgs kunder nu följa butikens resa mot 
en mer miljövänlig verksamhet i realtid.

– Den visar kurvor över energianvändningen, minskningen i koldioxidutsläpp och hur mycket el 
solcellsanläggningen producerar, säger Agnes Widing, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.   
Det är ett strålande initiativ av Jan att informera om butikens klimatpåverkan och förhoppningsvis öka 
intresset för energieffektivisering. 
 
Med stöd av Energikontoret i Mälardalen 
ICA Nära Wisborg i Visby har fått rådgivning i energieffektivisering inom ramen för det nationella projektet 
Regionala noder fas två, som pågår till 2021 och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf). Det är ett av flera projekt som Energikontoret i Mälardalen medverkar 
i för att hjälpa små- och medelstora företag minska sin energianvändning.
 
För mer information:  
Energikontoret i Mälardalen I Vd Lina Yng, lina.yng@energikontor.se, 070-540 09 97 
Energikontoret i Mälardalen I Agnes Widing, agnes.widing@energikontor.se, 073-533 17 22 
ICA Nära Wisborg I Jan Lundström, 070-335 82 82

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 
samverkan 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.


