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Kraftfulla åtgärder minskar Axfoods elanvändning med 18 miljoner kWh 
 
Släckt fasadbelysning, optimering av kylar, frysar, ugnar och grillar – och ökat tempo i omställning 
till LED-belysning. Det är bara några av de många åtgärder som Axfoods egenägda butiker inom 
Willys, Hemköp, Snabbgross och Eurocash nu tar till för att minska elanvändningen. Tillsammans 
beräknas detta minska elförbrukningen hos butikerna med närmare 18 miljoner kWh, motsvarande 
nästan 8 procent av butikernas elförbrukning. 

Axfood accelererar nu effektiviseringen av elanvändningen inom koncernen, och vidtar kraftfulla 
åtgärder för att minska elförbrukningen – och därmed minska risken för effektbrist och planerade 
driftstopp av elnätet i vinter. Genom att bidra till en lägre elförbrukning kan priserna för el också 
sänkas för både hushåll och företag. 

– Vi står inför en situation i vinter där Sverige riskerar både effektbrist och att delar av elnätet måste 
stängas av, och där vi inte vet hur höga elpriserna kan bli. Då är det viktigt att alla drar sitt strå till 
stacken, och gör det som är möjligt för att spara in på elen. Om alla bidrar kan vi faktiskt undvika både 
effektbrist och driftstörningar, och dessutom sänka priset på el för alla, säger Axfoods hållbarhetschef 
Åsa Domeij.  

I de egenägda butikerna inom Willys, Hemköp, Snabbgross och Eurocash beräknas de extra åtgärder 
som nu genomförs minska elanvändningen med upp till omkring 18 miljoner kWh, vilket motsvarar nära 
8 procent av butikernas elförbrukning. 

Det handlar om både små och stora energibesparande åtgärder som nu bidrar till att minska 
elanvändningen både på kort och lång sikt, och utifrån varje butiks förutsättningar. Exempelvis 
optimeras temperaturen för och användningen av kylar, frysar, lagerutrymmen, e-handelsskåp, ugnar 
och grillar. Men också funktioner som under perioder kan stängas ned, som exempelvis fasad, 
utomhus- och parkeringsbelysning. Dessutom ökas takten i omställningen till LED-belysning. Bland de 
konkreta åtgärder som nu vidtas finns bland annat: 

 Minska användandet av fristående plug-in-kylar. 
 Optimera temperaturinställningen av kylrum, kylar och utrymmen där kylningen inte är 

nödvändig eller kan justeras, som exempelvis e-handelsskåp och e-handelskylrum. 
 Minska drifttiden och optimera användandet av bakugnar och grillar. 
 Släcka fasad-, utomhus- och parkeringsbelysning. 
 Justera drifttider för ventilation. 
 Öka takten i konvertering till LED-belysning. 
 Extra fokus på dagliga energibesparande rutiner som stängning av portar, rengöring och 

underhåll av entréer, fläktar, kyldiskar, med mera. 

Arbetet har redan inletts för att så snabbt som möjligt minska elanvändningen, men kommer 
successivt att fortsätta även under nästa år. Enligt en rapport från forskningsföretaget Energiforsk 
skulle elpriserna i Sverige kunna halveras om EU-länderna lyckades minska elanvändningen med 10 
procent. 

– Energifrågor står alltid högt på agendan när det gäller våra butiksetableringar, både för nya butiker 
och när vi förnyar befintliga butiker. Vi har länge jobbat med att systematiskt minska vår elanvändning 
över tid. Det känns extra viktigt att vi nu sätter in extra åtgärder och ökar tempot i det här arbetet, 
säger Axfoods etableringschef Thomas Gäreskog.  

 



Om Axfoods eleffektiviseringsarbete 

Axfoods verksamhet kräver mycket el, inte minst för belysning, kylning, frysning och ventilation i såväl 
lager som butiker. Användningen av el övervakas, följs upp och mäts med hjälp av ett gemensamt 
styrsystem, ett arbete som inleddes redan 2009. Axfoodkoncernen har som mål att inom hela 
koncernen minska elanvändningen med 10 procent per kvadratmeter senast 2025 (basår 2020). Vid 
nyetablering och ombyggnad av butiker och lager ska hållbarhetsprestanda avseende energi och 
materialval hålla hög kommersiell tillgänglig standard. Cirkulär ekonomi ska särskilt beaktas. De 
åtgärder som nu implementeras gäller det egna butiksbeståndet inom Willys, Hemköp, Snabbgross och 
Eurocash. Även inom kontor, lager och på logistikområdet görs en översyn av hur ytterligare 
energibesparingsåtgärder kan vidtas. 

 

För ytterligare information, kontakta: 
Magnus Törnblom, presschef Axfood AB, 070-266 27 12, magnus.tornblom@axfood.se  

 

  

Axfood ska vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och 
Hemköp, liksom Tempo och Handlar ́n. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och vårt supportbolag Dagab 
ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Middagsfrid och Urban 
Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och Mathem. Tillsammans har koncernen drygt 12 000 
medarbetare och en omsättning om drygt 70 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq 
Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se. 
 


