
Semcon är ett internationellt teknikföretag specialiserat på produktutveckling. Vårt fokus 
är ständigt på slutanvändaren och anledningen är enkel: den som vet mest om användarens 
behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor.

Semcons process inom 
energikartläggning.
Processen startar med en nulägesanalys som ger en översiktlig beskrivning av 
den totala energianvändningen, grovt indelad i transporter, lokaler och pro-
cesser. 

Därefter identifieras den betydande energianvändningen som studeras mer in-
gående i den detaljerade kartläggningen.

Den sista och viktigaste delen är framtagning av kostnadseffektiva åtgärds-
förslag, som syftar till att minska energikonsumtionen eller förbättra 
energiprestandan.

Planering

Nulägesanalys

Platsbesök

Kartläggning

Åtgärdsanalys

Kvalitetssäkring

Rapport

Initial genomgång och överenskommelse gällande 
tillvägagångssätt, förutsättningar, 
ambitioner och ekonomiska nyckeltal.

Insamling och sammanställning av underlag och 
energifakturor gällande byggnader, transporter 
och verksamhetsenergi. 

Rundvandring med sakkunniga, kompletterande 
informationsinsamling, ev. planering av 
mätpunkter, intervjuer med inblandade parter.

Identifiering av betydande energianvändning samt 
framtagning av nyckeltal och referensvärden. 
Detaljerad data- och informationsanalys. 

Analys av tekniska och ekonomiska data, 
beräkning av lönsamhet och prioriteringsordning 
av framtagna åtgärdsförslag.

Slutgiltig genomgång av insamlat material 
och åtgärdsförslag för att garantera kvalitén i 
samtliga steg.

Rapportskrivning och inrapportering till 
myndighet - uppfyllande av lagkrav. 
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Planering: ansvarig för 
energikartläggningen från kundens 
sida fastställs. Tidigare utredning-
ar och energifakturor tas fram. 

Platsbesök: process- och fastighets-
ansvarig samt personer med relevant 
kunskap och engagemang bör närvara 
vid rundvandringen. Elektriker med 
behörighet i ställverk bör medverka. 

Detaljerad kartläggning: kunden 
förser kartläggaren med fördjupad 
information enligt önskemål samt 
bistår vid eventuellt utökade mät-
ningar. Kunden identifierar till-
sammans med kartläggaren den bety-
dande energianvändningen. 

Åtgärdsanalys: kunden ger önskemål 
om hur den ekonomiska analysen ska 
genomföras. 

Inrapportering: kartläggaren kan 
bistå vid rapportering till 
Energimyndigheten. 
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Energikartläggning

Kundens åtagande under en pågående energikartläggning.


