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Energiprojekt lönar sig – för RICOH SVERIGE
AB
Hos IT-företaget Ricoh i Solna genomfördes
projekt ”Energismart företag” med ett
rådgivningsbesök av en energi- och
klimatrådgivare. Besöket bidrog till att gå
vidare med inventering av företagets
energianvändning med syftet att byta ut
gammal utrustning mot nya energieffektiva
alternativ för att minska den framtida
energianvändningen.

Resultat

Bakgrund

Uppföljning

Tidigt under 2008 ingick Ricoh Sverige (då Carl Lamm
AB) i ett av Solna Stads Miljöpilotprojekt, med målet
att minska energianvändningen.

Mål
Projektets mål var att företagen skulle minska sin
energianvändning och miljöpåverkan samt att
företagarklimatet i kommunen ytterligare stärks.
Genom lokala aktiviteter skulle projektet stimulera till
att effektivisera sin energianvändning och komplettera
kunskapen i kopplingen mellan energi- och
klimatfrågan.

Genomförande

Energianvändningen i huvudkontorets byggnad ”Stora
Blå” sänktes för 2009 med totalt 10 procent jämfört
med 2008. På huvudkontorets kontorsplan 2, vilket
omfattar den största delen av energianvändningen av
kontorselen, minskade energianvändningen med 32
procent efter genomförda åtgärder.

Fortsatt arbete
Ricoh ville fortsätta arbetet inom energiområdet:
”Vår målsättning är att bli det mest energi- och
miljöanpassade företaget inom IT-branschen” sa
dåvarande kvalitets- och miljöchef Anette Anger.

Vid en uppföljning 2014 informerar Kvalitets- och
Miljöchef Lisa Oliv att det pågår ett energiarbete där
fastighetsägaren Humlegården har gjort en
energianalys och ska ta fram ett förslag på hur Ricoh
ska arbeta vidare med energieffektivisering inom
företaget.

Kontaktuppgifter
Ricoh Sverige AB:
Lisa Oliv, Kvalitets- och Miljöchef, 08 – 734 33 42
Solna Stad:
Mia Simm, 08-615 94 22

På Ricohs huvudkontor i Solna genomfördes
rådgivningen i ett första steg av kommunens energioch klimatrådgivare med syfte att hjälpa Ricoh att
komma igång med energieffektiviseringsåtgärder.
Besöket gav ett antal aktiviteter för att kunna minska
den faktiska förbrukningen.

Åtgärder
Vid energirådgivningen kom man fram till att följande
åtgärder var möjliga att genomföra hos Ricoh med god
lönsamhet:




Installera belysningstimers i alla
takbelysningar.
Sätta in timers i alla eluttag.
Installera nya, energieffektiva takarmaturer
med T5 eller LED som ljuskälla. Detta skulle
kunna minska energianvändningen med cirka
40 procent.
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