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IT-tjänstföretaget Logica värnar 

om miljön. Därmed är det själv-

klart att reducera verksamhetens 

energi- och resursförbrukning.  

 En mörk lördagsmorgon  

i november sattes därför 

huvudkontoret i Nacka Strand 

under luppen. Det blev en lönsam 

insats.

 Foto Logica.

Logica är ett ledande internationellt IT-

tjänstföretag som har cirka 5 200 medarbetare 

i Sverige. En normal lördag är de flesta lediga 

och då bör det rimligen vara mörkt på kontoren. 

Logica har automatsystem för att släcka 

belysningen efter kontorstid. 

 – Vi bestämde oss för att kontrollera att 

allting fungerade som tänkt. Det gjorde det 

naturligtvis inte! berättar Carl Gustaf Ling, 

ansvarig för elinköpen på Logica i Sverige. 

Konkret insats 
E.ON initierade den väldigt konkreta energikollen 

på Logicas huvudkontor i Nacka Strand och 

Carl Gustaf Ling tog snabbt tag i förslaget. 

Besiktningen påbörjades en mörk lördagsmorgon 

i november 2009. Elva timmar senare var Carl-

Gustaf Ling och E.ONs energitekniker i mål. Då 

hade de vandrat runt byggnadens alla 26 000 

kvadratmeter, kontrollerat och fört anteckningar 

om brister som skulle kunna åtgärdas.

– Dagtid under vardagarna såg vi inga kon-

stigheter. Men när vi kom gående i mörkret och 

såg hela flyglar på byggnaden stå fullt upptända 

- det var då vi tydligt förstod att mycket elenergi 

försvann i onödan.

 Under rundvandringen märktes tydligt 

att vissa elinstallationer var felkopplade. De 

styrdes inte alls av de automatiska systemen. 

Tidsintervallen för hur länge belysningen får 

vara på innan den automatiska släckningen 

slår till, kunde dessutom sättas snävare. 

Lördagsjobbet satte också finget på behovet av 

information.

God besparing
Resultatet lät inte vänta på sig. Tio månader in 

på 2010 hade Logica dragit ner förbrukningen 

med 240 000 kilowattimmar el på huvudkontoret.

 – På årsbasis blir det 300 000 kilowattimmar.  

Vi har nu tillämpat metoden med nattvandring 

även på andra stora kontor och vi kommer att  

fortsätta med att granska samtliga våra 

etableringar. 

De flesta vill väl se ljus i mörkret. Men kanske inte alltid. Åtminstone inte när kontorsbyggnaden är tom på 

mänsklig aktivitet och förväntas gå på sparlåga tills en ny arbetsdag börjar.

– Att spara pengar och miljö kan aldrig 
vara fel, konstaterar Carl Gustaf Ling.

Logica sparar nu 300 000 kilowattimmar


