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Inbjudan 

SEMINARIUM  

Inbjudan till seminarium om

Energiledning & Energikartläggning 

den 18 november 2014 i Stockholm

 
 
 
 

På vilket sätt kan energiledning och energikartläggning hjälpa 
mitt företag att göra lönsamma energibesparingar? 

 
Hur arbetar andra företag med energiledning och  
energikartläggning och vilka resultat har de nått? 

 
Hur kommer det nya kravet på energikart- 

läggningar påverka min verksamhet?

Vilka metoder och verktyg finns tillgängliga?



Energiledning & 
Energieffektivisering 
18 november 2014, Stockholm

Energiledning och energikartläggning kan  
ses som krångliga verktyg, men är i själva  
verket effektiva sätt att få överblick och  
hitta de bästa sätten att spara energi i  
en verksamhet! 

Tisdagen den 18 november arrangerar SP Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut ett seminarium i Stockholm som presenterar  
fördelarna med energiledning och energikartläggning samt  
olika strategier och verktyg. Inbjudna talare är bland andra  
representanter från Energimyndigheten, LKAB och Arla Foods. 

Under eftermiddagen varvas presentationer, diskussioner och  
frågestunder. 

Anmälan görs på SP:s hemsida (under fliken Utbildning), där det 
också finns mer information om dagen.

Välkommen!

Program, 18 november 

från 09.00 Registrering och kaffe 

09.30  Välkomna!  
  Markus Norström, ansvarig affärsområde Energi på SP

  Vikten av engagerat ledarskap vid energieffektivisering  
  – Erfarenheter från ABB    
  Tommaso Auletta, ansvarig för energieffektivisering på ABB
  
  LKABs erfarenheter av systematiskt energieffektiviserings-  
  arbete – Införande av metoder och arbetssätt samt resultat  
  av energieffektivisering i gruvindustrin 
  Stefan Savonen, chef energi och klimatsystem LKAB

  Kortare paus (frukt och vatten finns)
  
  Vad har ARLA vunnit på energikartläggning? – Energitjuvar,  
  ekonomiska besparingar och bättre kunskap om egna   
  processer  
  Inger Larsson, miljöansvarig Arla Foods Sverige 

  Hur kommer det nya kravet på energikartläggningar  
  påverka min verksamhet? Vilka andra krav och direktiv   
  finns?  
  Thomas Björkman, Energimyndigheten
    
  Frågestund med förmiddagens talare  
  
12.45   Lunch

14.15   Under eftermiddagen varvas presentationer, diskussioner och  
  frågestunder

  Hur implementerar vi ett system som ger oss nytta?
   Lennart Gustavsson, SP Energiteknik/SP Certifiering
    
  Praktiska råd om hur man går tillväga vid en 
  energikartläggning och vad man bör tänka på 
  Pernilla Gervind, SP Energiteknik 
   
  Fika  
  
  Nya verktyg ger helt nya möjligheter att hämta in,  
  kombinera och analysera mätdata. Applikationsexempel  
  i trend- och systemanalyser
  Marcus Kempe, SP Mätteknik 
  
16.45     Avslutning

 



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås
Telefon: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se 
www.sp.se

ALLMÄN INFORMATION 
 
Plats 
World Trade Center Stockholm, Stockholm

Avgift 
Heldag: 4 000 kronor (exkl moms). Lunch & kaffe ingår i avgiften.

Enbart förmiddag: 3 000 kronor (exkl moms). Lunch & kaffe ingår i avgiften.

Enbart eftermiddag: 1 500 kronor (exkl moms). Lunch & kaffe ingår i avgiften.

Anmälan 
Anmälan görs enklast på SP:s hemsida (under fliken Utbildning), där det  
också finns mer information om dagen.

Anmäl dig senast 3 november 2014.  
Anmälan är bindande, men avbokning kan göras upp till 14 dagar före  
workshopen utan kostnad. Återbud därefter, fram till 7 dagar före  
workshopen, debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras  
hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare.  
 
Deltagarantalet är begränsat. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss  
rätten att ställa in aktuellt arrangemang, vilket i sådana fall meddelas  
senast arbetsdagen efter sista anmälningsdag.

Kontaktpersoner 
Anna Boss, telefon 010 – 516 55 11, e-post: anna.boss@sp.se 

Åsa Jardeby, telefon 010 – 516 50 85, e-post: asa.jardeby@sp.se


