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Råd gav snålare företag
Hos Åkersberga Lastbilcentral genomfördes
projekt ”Energismart Företag” med en
timmes kostnadsfri energirådgivning som
genomfördes av kommunens energi- och
klimatrådgivare. Syftet var att hjälpa
Åkersberga LBC att komma igång med
energieffektiviseringsåtgärder för att minska
deras energianvändning.
Bakgrund
Åkersberga Lastbilcentral är ett transport- och
maskinföretag men även en fastighetsägare som hyr
ut garage och lagerlokaler. Företaget driver ett
systematiskt miljöarbete och är certifierat enligt ISO
14 001. VD Kjell Brottman nappade på erbjudandet om
en timmes kostnadsfri energirådgivning och blev nöjd.
”Vi hade redan gjort mycket, men energirådgivaren
såg sådant vi missat” säger Kjell Brottman.

Slutsats
Att ta reda på vart energin tar vägen kan ge kunskap
som leder till åtgärder som ger minskad energianvändning och lägre miljöpåverkan.

Uppföljning
Vi uppföljningen berättar Kjell Brottman att de har
fortsatt sitt energiarbete. Bland annat har de trimmat
in värmeanläggningen som består av flera olika
system; fjärrvärme, bergvärmepump och en nyligen
installerad luftluftvärmepump. De har även fortsatt
arbetet med belysningen och ersatt flera av de äldre
ljuskällorna med lågenergilampor.
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Åtgärder
Energirådgivaren kom med flera förslag till energieffektivisering; att isolera fasaden på kontorsbyggnaden och att minska elanvändningen i garaget
genom att sektionera strömmen. Utomhusbelysningen
var gammal och energislukande och skulle definitivt
kunna bytas till bättre och energieffektivare armaturer
och ljuskällor. Serverrummet var fyllt med apparater
som inte behövde stå där och som bara står och avger
värme.

Resultat
Efter genomgången har företaget beställt tre stationer
med eluttag och -mätare till garaget som kan ställas in
på max tre timmar. Dessa kan användas till
motorvärmare med mera. Avseende utomhusbelysningen är ljuskällorna utbytta och nu sitter det
energieffektiva ljuskällor i armaturerna. Lastbilscentralen har även tilläggsisolerat kontorsbyggnaden
och sett över kylanläggningen i serverrummet. De
planerade även att införa eco-driving och har börjat
titta på ett positioneringssystem för fordonen.
Sammantaget kan man säga att företaget tagit ett
grepp om energifrågan och i princip påbörjat ett
energiledningssystem.
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