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Energieffektiviserings-
arbeten inom industrin
Vårt kunnande ger dig energivinster.
Climat80 Energi är en avdelning inom 
Climat80-Gruppen och inrättad för att 
stödja energieffektiviseringsarbetet 
inom industrin. 

Vi har hög kompetens vilket gör att vi 
kan erbjuda stor erfarenhet och brett 
tekniskt kunnande. Att hitta balans 
mellan energianvändning och energi-
försörjning är viktigt för att nå effektiva 
helhetslösningar. Tillsammans med dig 
som verksamhetsrepresentant ser vi 
över vilka möjliga energibesparingar 
som kan göras för att sänka företagets 
driftskostnader.

Vad handlar energibesparing om
Energibesparingsarbetets syfte är att 
hitta förluster och onödig energian-
vändning. Genom att optimera befintlig 
utrustning eller investera i ny teknik kan 
en hög energiprestanda uppnås där 
endast den energi som verksamheten 
behöver används. Genomförandet av 
energibesparingsarbetet kan sträcka 
sig från en mindre energiberäkning på 
en fläkt till en hel energiutredning på en 
större anläggning.    

Vinster med energibesparing 
När du sparar energi sparar du också 
pengar och värnar om miljön. Vi hjälper 
dig att hitta energivinster. 

Vilka konkreta åtgärder som passar 
och ger mest besparing per investerad 
krona varierar naturligtvis från verksam-
het till verksamhet. 

Vår styrka är bland annat att vi analyse-
rar möjligheterna till energieffektivise-
ring utifrån just din verksamhet och ger 
dig ekonomiskt försvarbara åtgärdsför-
slag med beräknad besparingspotential 
och uppskattad kostnad. Det kan vara 
förslag på optimering av ineffektiva be-
fintliga system eller investeringar i t.ex. 
ventilation och pumpar. 

För att få maximal utdelning av en 
energiutredning kan en åtgärdsplan 
upprättas när alla besparingsförslag 
identifierats. Då en del förslag kan vara 
beroende av varandra är detta ett bra 
sätt att säkerställa att genomförandet 
av åtgärderna ger den önskade ef-
fekten.

Energiingenjörernas kompetens består 
bland annat av att analysera och ge dig 
en helhetssyn på företagets energian-
vändning, dess påverkan på både yttre 
och inre miljö, respektive ekonomiska 
aspekter.

Tjänster/produkter
Energikartläggning

Energioptimering

Åtgärdsförslag 

Kostnadskalkyl 

Energiuppföljning

På Climat80 har vi en bred kompetens 
inom energikartläggning av olika typer av 
verksamheter och kan hjälpa er att möta 
lagkraven.
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Energikartläggning i stora företag  
Alla stora företag, kommuner och 
landsting ska enligt lag, ”Lagen om 
energikartläggning i stora företag” (Lag 
2014:266) genomföra en energikart-
läggning. Kartläggningen ska omfatta 
en övergripande beskrivning och en 
samlad bild av verksamhetens totala 
energianvändning.

Vi har bred kompetens och erfaren-
het inom energikartläggning av olika 
typer av verksamheter och kan göra 
en grundlig genomgång av var energin 
används samt stödja och ge förslag på 
kostnadseffektiva åtgärder.

På så sätt kan vi hjälpa din verksam-
het att spara energi, eller att använda 
energin mer kontrollerat och effektivt. 
Genom att minska energianvändningen 
kan verksamheten få en ökad konkur-
renskraft genom föreslagna investe-
ringar eller effektiviseringar.

Energikartläggning för små och med-
elstora företag
Precis som vi stöder det stora företaget 
så kan vi hjälpa medelstora och små 
företag med energikartläggning genom 
att göra en grundlig genomgång och 
kartlägga var du använder energin i 
verksamheten. 

Här kan du som företag få ekonomiskt 
stöd för att genomföra kartläggningen 
men det finns inget lagkrav att det 
måste göras. Däremot kan den hjälpa 
din verksamhet att spara energi, eller 
att använda energin mer kontrollerat 
och effektivt. Vid kartläggningen tar vi 
fram förslag på energisparåtgärder och 
på så sätt kan företaget minska både 
kostnader och miljöpåverkan.

Energiuppföljning
Kort och gott rutiner för uppföljning av 
energianvändningen på  företaget. 
För att kunna spara energi krävs också 
att man tar reda  på vart energin tar 
vägen. Med bra mättjänster och med 
bearbetad data kan man jämföra an-
vändningen med tidigare år eller med 
andra företag. Energiuppföljningen ger 
full kontroll över energianvändningen 
över tid och ev. avvikelser kan snabbt 
avhjälpas. 

Vi erbjuder energiuppföljning antingen 
genom vårt eget energiuppföljnings-
system eller genom data tillhandahållen 
av er. Allt efter ert behov. Resultatet 
från analysen ger oss också ett verktyg 
på vad vi kan göra för åtgärder för att 
energieffektivisera. 
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Som en del av en kartläggning analyseras var verksamhetens energi  
används vilket visas i ett Sankeydiagram.
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Peter Möllerberg
Driftingenjör
040-36 34 94
peter.mollerberg@climat80.se

Tobias Westerdahl
Civilingenjör
040-626 60 58
tobias.westerdahl@climat80.se

För mer information – kontakta våra energiingenjörer

Climat80
Postadress
Box 9013
200 39 Malmö
info@climat80.se

Malmö
Stenyxegatan 28
040-36 34 00

Lund
Tellusgatan 13
046-10 13 00

Helsingborg
Karbingatan 12
042-36 41 00
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Climat80-Gruppen - 
Öresundsregionens största privat-
ägda helhetsleverantör av inne- 
klimat. Tillsammans med övriga  
bolag inom Climat80-Gruppen 
erbjuder man helhetslösningar som 
samverkar för din fastighets bästa. 

Läs mer om vad gruppen kan   
erbjuda på www.climat80.se


