
SMART ENERGI-
EFFEKTIVISERING.
Semcon lägger grund för en trygg och 
kostnadsoptimerad energiförsörjning. 



Genom att energikartlägga sin verksamhet 

får man kunskap om sin energianvändning 

och var i verksamheten energin används. 

Med denna information som referens tas 

kostnadseffektiva åtgärdsförlag fram med 

besparingar i MWh och kronor för effektiv 

uppföljning.

Uppföljning med smarta verktyg Uppföljning 
är centralt vid energibe-sparingsprojekt. 

Semcon genomför före-slagna åtgärder, tar 

fram en plan för fortsatt energisamarbete 

samt utvärderar genomförda åtgärder med 

våra smarta och uppkopplade verktyg. Den 

strategiska planen tillsammans med 

viktiga nyckeltal 

från kartläggningen läggs med fördel in 

i verksamhetens ledningssystem och 

lägger grunden för fortsatt effektivt 

arbete kring energifrågor.

Semcon tar ett helhetsgrepp
Vi genomför både energibesparande åt-

gärder med lönsamhet på kort sikt och 

utarbetar strategiska energiplaner för 

långsiktig kostnadsoptimering.  

Styrkan ligger i vårt gränsöverskrid-

ande tekniska kunnande och närhet till 

er verksamhet, både rent geografiskt men 

också i det faktum att varje uppdrag 

anpassas efter just era behov.

Fördelarna med energikartläggning är många. Förutom minskade 
energikostnader stärks företagets miljöprofil samtidigt som man 
aktivt deltar i strävan mot en mer hållbar framtid. Dessutom täcks 
upp till 50 % av kostnaderna av statligt stöd. 

VINN EKONOMISKA 
FÖRDELAR MED 

ENERGIKARTLÄGGNING.



Energikartläggning lägger grunden för en trygg 
och kostnadsoptimerad energiförsörjning.
Genom Semcons process tas ett helhetsgrepp kring er energi-
användning, från projektstart till uppföljning och framtagande av 
strategisk energiplan. Detta för att säkra er verksamhets 
energiprestanda – både i dagsläget och i framtiden. 

Planering

Nulägesanalys

Platsbesök

Åtgärdsförslag

Lägesrapportering

Bidragsansökan

Investering

Slutrapportering

Energiprojekt startar
Ansökan om ekonomiskt stöd för genomförande av 
energikartläggningen skickas in och godkänns 
innan påbörjad kartläggning.

Energikartläggning startar
Initial genomgång och överenskommelse gällande 
tillvägagångssätt, förutsättningar och  
ambitioner.

Insamling och sammanställning av underlag och 
energifakturor. Fördelning på byggnader, trans-
porter och verksamhet.

Rundvandring med sakkunniga, kompletterande 
informationsinsamling samt eventuell planering av 
mätpunkter.

Detaljerad analys av tekniska och ekonomiska 
data, beräkning av lönsamhet och prioriterings-
ordning av framtagna åtgärdsförslag.

Lägesrapportering enligt Energimyndighetens 
riktlinjer med energiplan gällande genomförande 
av energibesparande åtgärder.

Åtgärder genomförs
Genomförande av föreslagna åtgärder. Analyser och 
simuleringar genomförs vid behov för att säker-
ställa funktion och kvalitet.

Uppföljning av energibesparingar med Semcons 
smarta mätare samt eventuellt införande av lång-
siktig energiplan i ledningssystem.



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.

Kontakt.
Har ert företag också ambitionen att 

stärka ert varumärke genom en för-

bättrad miljöprofil och samtidigt 

minska era energikostnader? Eller 

har ni frågor gällande det statliga 

stödet och hur mycket bidrag ni kan 

söka? 

Oavsett fråga – hör av er till våra 

energistrateger på Semcon!

David Gidlund, +46 (0)073 940 38 15

David.Gidlund@semcon.com

Helhet som ger resultat.
Semcon har bred branscherfarenhet och har hjälpt bland annat följande företag 

att energieffektivisera sin verksamhet:
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