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Axfood reducerar onödiga
elnätskostnader efter att ha låtit
genomlysa 300 anläggningar
Denna vinter har elpriserna nått nya rekordnivåer. Det finns all anledning att
inte bara spara energianvändning i energiintensiva verksamheter, utan även
se över sina elavtal. Axfood bestämde sig för att ta tag i frågan och resultatet
är slående – med Akteas hjälp i samarbete med Vattenfall kunde kostnaderna
sänkas markant.
Axfood, Aktea och Vattenfall i
samarbete
Många företag betalar för mycket för sin
energianvändning. Med direkt tillgång till
data från energileverantören Vattenfalls
system kunde Aktea analysera de olika
elnätbolagens tariffer. Kostnader sänktes
både genom att byta tariffstruktur och
justera abonnerad effekt. Dessutom

återbetala sig redan inom ett halvår.
– Jag trodde att vi skulle få ett bra
resultat, men på den här nivån hade jag
inte föreställt mig. Nu har vi kunnat sänka
våra kostnader och sparat pengar som vi
annars hade betalat helt i onödan, säger
Glenny Särnström, inköpschef indirekta
tjänster på Axfood.

kunde vi visualisera möjligheter att
energioptimera driften av många butiker.
Arbetet ledde till besparingar för Axfood

Byte av avtal lönar sig

och kommer enligt beräkningar att

Inom uppdraget har elanvändningen för
varje anläggning analyserats gentemot
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tariffen för de aktuella elnätsbolagen, för
att se om elnätskostnaderna kan sänkas. I
flera anläggningar har kostnader kunnat

Varför nätoptimering?
Precis som Axfood kan andra företag

sparas genom byte av avtal eller

spara pengar genom att se över sina

justeringar av den abonnerade effekten. I

elnätsavtal och säkerställa att de inte

genomgången fann man att Axfood har

betalar i onödan. En nätoptimering sparar

betalat för en onödigt hög abonnerad

inte bara pengar till det egna företaget

effekt, i snitt var den hela 93% högre än

utan kan även frigöra kapacitet i elnätet

det verkliga behovet. För de anläggningar

för andra och därmed minska miljö- och

där besparingar har identifierats, har
Aktea för Axfoods räkning utfört byten av
avtal och åtgärdat den abonnerade
effekten.

klimatbelastningen eftersom behovet av
utbyggnad av energiinfrastruktur minskar.
– Det känns särskilt bra att vi dessutom
bidrar till utvecklingen på orten, fortsätter
Glenny. Genom att frigöra effektkapacitet
i våra verksamheter kan något annat
lokalt bolag använda det i stället.

Vill du också få bättre kontroll på din verksamhets energianvändning?
Akteas konsulter är specialister på energieffektivitet, elektrifiering och sund inomhusmiljö i
fastigheter och verksamheter. Vi vill hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och
bidra till ett bättre klimat.
Kontakta oss idag för att prata om ditt företags förutsättningar och mål. Vilket av våra
kontor ligger närmast dig?

KONTAKTA OSS
Hör gärna av dig via vår gemensamma mejladress info@aktea.se. Vill du prata direkt
med ett av
våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå eller Uppsala, kan du besöka
aktea.se/kontakt.
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