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Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare 

till ett hållbart energi- och transportsystem. 

Energijakt i Olofströmsbutiker 
Nattvandring ska minska energianvändningen. Med en så relativt enkel åtgärd som nattvandring 

i tomma lokaler går det att identifiera onödig el- och värmeanvändning. Nattvandring för att hitta 

lampor som står på i onödan, ventilationssystem som går för fullt även klockan 24.00 och 

liknande har visat sig vara en framkomlig väg för att spara energi. Metoden har i flera år använts 

inom Energikontor Sydost för att identifiera onödig energianvändning ute hos många företag, 

både stora som små. 

Nu är konceptet taget ett steg till genom att Energikontor Sydost, tillsammans med energikontor i sju 

andra europeiska länder, gått samman i ett europeiskt projekt kallat Night Hawks. Projektet är finansierat 

av EU och Energimyndigheten.  

Projektledaren Roger Gunnarsson vid Energikontor Sydost besöker måndag den 9 juni ICA Maxi och 

Willys i Olofström för att hjälpa butikerna att hitta onödig energianvändning. Besöket kommer att 

fokusera på belysning, värmenivåer i olika delar, ventilationsflöden, elektrisk utrustning och även 

användarbeteende. ”-Meningen är också att arbetet ska leda till att affärs- eller fastighetsägaren börjar tänka i 

energisystem – hur man ska kunna optimera butiken så att den är bra både för affärerna och få en så låg energianvändning 

som möjligt.” berättar Roger Gunnarsson, projektledare på Energikontor Sydost. 

Energikontor Sydost erbjuder 15 butiker i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län, detaljhandelsområden 

eller köpcenter en nattvandring i vilken den onödiga el- eller värmeanvändningen identifieras, och efter det 

utbildning av fastighetsägaren och/eller butiksägarens personal i denna metodik. I arbetet kring 

kartläggningen ingår att inhämta energistatistik och jämföra sommar- och vinterdygnen mot varandra för 

att se hur värme och/eller kylberoende man är och ifall dessa energivärden ändras med 

utomhustemperaturen. Fastighetsägaren eller butiksinnehavaren får också svara på en enkät där man 

ställer frågor kring verksamheten, öppettider, skötsel och drift och vad som eventuellt redan är gjort i 

fråga om energibesparing.  

”- Man kan ju bara tänka på om det behövs att läskkylare, som det kan finnas många tiotals av i en stor butik, står på 

dygnet runt. Man kan spara förvånansvärt mycket energi om man bara sätter timers på dessa kylar. I vissa affärer är själva 

butikslayouten sådan att kunderna tvingas gå genom kylda utrymmen innan de kommer till resten av affären.  Vi har redan 

sett en del butiker där en förändrad och genomtänkt layout skulle spara mycket energi utan försämrade försäljningssiffror,” 

menar Roger Gunnarsson. 

Resultatet redovisas i en rapport, där det även pekas på vilka energisparmöjligheter som finns. 

Butiksägaren eller fastighetsägaren har då ett underlag att arbeta vidare med och ta in konsulthjälp ifall 

detta behövs. Dessutom erbjuds en kortare energisparutbildning av personalen för att öka deras 

medvetenhet kring energifrågorna och även beteendets inverkan i energianvändningen. 

Energiråden sker måndag 9 juni 2014, för mer information kontakta Roger Gunnarsson 070-6208305 eller 

Lasse Hellgren, Energi och klimatrådgivare Olofströms kommun 0454-937 44 
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