
Digital energistyrning med  
EG EnerKey  
– få både svarta och gröna siffror i slutresultatet



Digital energistyrning  
med EG EnerKey

EG EnerKey är en komplett lösning för digital energi- och klimatstyrning. Med 
hjälp av automatisk datainsamling i realtid och artificiell intelligens säkerställer 
lösningen att beslutsfattare, administratörer och tekniker alltid har ett uppdaterat 
och datadrivet beslutsunderlag för lönsamma energiinvesteringar med positiv 
effekt på koldioxidredovisningen. 

Alla relevanta användnings- och koldioxiddata, rapporter och analyser samlas 
på ett och samma ställe, så att du löpande kan övervaka och optimera för-
brukningen i realtid samt utarbeta detaljerad dokumentation av effekten av 
olika åtgärder med stöd av konkreta och uppdaterade data. 

Systematisk registrering av förbrukningsdata, databaserade analyser och effektiva 
planeringsverktyg gör det möjligt att utarbeta och följa upp konkreta åtgärdsplaner 
samt följa upp effekterna av tidigare effektivitetsåtgärder. Erfarenheterna från 
våra kunder visar att man kan spara ända upp till 30 procent på sin nuvarande 
energianvändning. 

EG EnerKey används av både offentliga och privata företag som har behov av 
energioptimering och utsläppsminskning för flera anläggningar och byggnader. 

Lösningen är certifierad enligt ISO 50001 och ISO14001.



EG EnerKey arbetar för dig 
dygnet runt

EG EnerKey är vardagens  
arbetsverktyg för: 
Ekonomiansvarig: 
Full insyn i driftkostnader och potential för besparingar i  
samband med energirelaterade investeringar. 

Fastighetsansvarig:
Fullständig överblick över hela fastighetsportföljen, för-
brukning för enskilda byggnader samt avvikelser och 
optimerings möjligheter. 

Miljöansvarig: 
Fullständig överblick över aktuella förbrukningsdata och aktuell 
koldioxidbelastning samt potential i samband med klimatrelat-
erade investeringar. 

Teknisk personal: 
Fullständig överblick över arbetsuppgifterna och effekten av 
olika åtgärder.

Kärnan i EG EnerKey är den automatiserade datainsamlingen 
och den intelligenta analysmotorn som dygnet runt samlar 
in och analyserar dina förbrukningsdata – oavsett om det 
handlar om energi, vatten eller körning av företagsbilar. 

Den webbaserade lösningen ställs in för att automatiskt 
inhämta data vid källan, exempelvis i form av mätare i bygg-
nader eller onlineredovisningsdata från försörjningsföretag-
et. Systemet innehåller alla relevanta integrationer. Om det är 
omöjligt att samla in realtidsdata kan data matas in manuellt 
eller beräknas automatiskt baserat på historiska data för att 
sedan korrigeras. 

Du kan därför alltid se din aktuella förbrukning och fatta de 
bästa besluten här och nu utan behov av konsulthjälp. Om 
energianvändningen till exempel är högre i en byggnad jämfört 
med liknande byggnader kan du snabbt undersöka varför. 

Med EG EnerKey kan du också snabbt hantera eventuella 
utmaningar med konkreta åtgärder. Arbetsuppgiften att 
byta ut en defekt mätare eller efterisolera en gavelvägg 
skapas som en aktivitet i en handlingsplan. Uppgiften 
tilldelas i systemet till den tekniker som ska utföra arbetet. 
När uppgiften är slutförd kan du snabbt se effekten i form 
av energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp. Hela 
arbetsflödet hanteras och dokumenteras i lösningen så att 
du får fullständig överblick över åtgärder och effekter.
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Alla nödvändiga funktioner  
och integrationer
Med EG EnerKey får du de centrala funktionerna samlade i samband  
med det dagliga arbetet med energistyrning och klimatåtgärder. 

I ett och samma system samlar du in löpande driftdata, 
analyserar data, utarbetar handlingsplaner, delegerar arbet-
suppgifter, samlar in effekten av olika åtgärder, hämtar de 
rapporter som ger överblick över ekonomi, resursanvändning 
och koldioxidutsläpp samt får ett datadrivet beslutsunderlag 
för energiinvesteringar som gynnar både ekonomin och din 
koldioxidredovisning. 

Din personliga instrumentpanel 
Det första du möter på EG Enerkey är din egen, individuellt 
konfigurerade instrumentpanel där du ser exakt den infor-

mation du behöver. Här kan du till exempel få en samlad 
överblick över förbrukningen av utvalda resurser som el, 
vatten och värme i alla byggnader och enheter eller specifika 
data för den fastighet som du ansvarar för. 

Oavsett om du har valt att få fullständig överblick över hela 
portföljen eller att se en enskild fastighet går det snabbt att 
byta vy. Om du under en period behöver fokusera på ett visst 
område är det enkelt att ändra och anpassa instrumentpan-
elen efter dina aktuella behov.



Oavsett om du har 500 eller 5 000 kvadratmeter fördelade 
på många eller få byggnader så bestämmer du själv hur 
detaljerad din datainsamling ska vara. Varje byggnad eller 
lokal kan skapas som en anläggning där du registrerar exakt 
den information du behöver för att kunna övervaka och styra 
dina byggnader. 

Behöver du veta var dina kylskåp står och vad temperaturen 
är i respektive lokal skapar du mätpunkter så att du sedan 
kan jämföra och analysera data i varje enskild byggnad och i 
hela din fastighetsportfölj.

Från den stora överblicken 
till den detaljerade inblicken



Från observation  
till handling

Hos EG EnerKey har du möjlighet att jämföra anläggningar i 
hela din fastighetsportfölj samt jämfört med andra liknande 
anläggningar hos andra användare av EG EnerKey. 

När du skapar en anläggning börjar du med att ange en rad 
basdata som kvadratmeter, användningsområden, värmekälla 
och isoleringsgrad. Samtidigt kan du ladda upp annan viktig 
information på baskortet för den enskilda anläggningen, som 
till exempel detaljerade planritningar. 

Tack vare denna detaljerade registrering av den enskilda an-
läggningen kan du i efterhand kan jämföra användningen i den 
anläggningen med förbrukningen i en motsvarande anläggning. 
Med utgångspunkt i jämförelsen med liknande anläggningar kan 
EG EnerKey både varna dig för onormal förbrukning och komma 
med förslag på hur du kan optimera driften. 

Systemet innehåller också ett uppgiftsstyrningssystem där 
du snabbt kan omsätta förslaget till en åtgärd i form av en 
konkret arbetsuppgift som skickas till den tekniker som ska 
utföra arbetet. 

När arbetet är slutfört går det att följa effekten av en åtgärd 
hela vägen från A till Ö. På så sätt kan du enkelt se hur inves-
teringen har påverkat energianvändningen, ekonomin och 
koldioxidutsläppen.



Mycket mer än el, 
vatten och värme

Med EG EnerKey kan du övervaka över 90 olika användnings-
typer, allt från traditionella användningstyper som el, vatten 
och värme till avfall, där du kan titta på konkreta avfallstyper 
som glas, metall och plast. 

I EG EnerKey kan du sätta upp mål för de enskilda använd-
ningstyperna. Mål kan sättas upp baserat på information som 
budgetar, energibesparingsmål och simulerad förbrukning.



Samband mellan  
förbrukning och  
ekonomi
Nyckeln till den höga datakvaliteten hos EG EnerKey är 
automatisk insamling av data från källan. Data samlas till 
exempel in direkt från sensorer och mätare på de fysiska 
platserna eller från energi- och försörjningsföretagens 
förbrukningsdata. 

Om ni har en förbrukning där det inte är möjligt att samla in 
data automatiskt från egna mätningar eller leverantören kan 
ni skriva in data manuellt baserat på till exempel fakturor. 
Förbrukningen kan också beräknas automatiskt baserat på 
tidigare eller förväntad förbrukning. 

Kostnader kan ses i EG EnerKey tillsammans med för-
brukningsdata. Det ger en samlad överblick över samspelet 
mellan kostnader och förbrukning. Systemet innehåller också 
ett budgetverktyg som gör det möjligt att ta fram prognoser 
baserade på faktisk förbrukning och kostnader. Dataup-
pgifterna visar hur energieffektiviseringsåtgärder faktiskt 
påverkar kostnaderna.



Digital energistyrning av alla faci-
liteter och användningstyper

När du har skapat dina anläggningar i EG EnerKey har du en unik överblick över 
förbrukningen i realtid, där du hela tiden kan optimera förbrukningen ända ned på 
kontorsnivå. 

När du konfigurerar systemet kan du enkelt själv definiera till exempel hur varmt det 
får vara på kontoret och hur kallt det ska vara i kylrummet. 

Systemet varnar dig om temperaturvariationerna ligger utanför de tillåtna gräns-
värdena eller om förbrukningen på något annat sätt avviker från det normala, så att 
du snabbt upptäcker om en termostat är defekt eller om kylanläggningen har slutat 
fungera. 

Driftövervakningen gäller alla användningstyper, så du kan till exempel även få en 
varning om vattenanvändningen plötsligt ökar oväntat eller antalet körda kilometer i 
företagsbilarna förändras markant. 

Du får larmet skickat till dig via e-post, och du kan även se alla varningar även i EG EnerKey 
tillsammans med förbrukningsdata på instrumentpanelen och i energistyrningsverktyget.



Låt AI-modulen  
EG Ines göra  
jobbet

Med AI-modulen Ines för EG EnerKey får du löpande och intelligent 
övervakning av förbrukning och automatiska förslag på använd-
ningsoptimering. Allt presenterat i ett lättöverskådligt grafiskt 
format med möjlighet att fördjupa sig i de konkreta siffrorna. 

EG Ines identifierar automatiskt potentialen för energiopti-
mering och minskning av koldioxidutsläppen baserat på aktuella 
förbrukningsdata och sköter på så vis det manuella analysarbete 
som annars utförs av energikonsulter. 



Ines Ventilationsanalys ger dig detaljerad insyn 
i driften av ditt ventilationssystem och ger förslag 
på hur du kan optimera tidsplanerna för den enskilda 
anläggningen i den enskilda byggnaden.

Ines Heating Power Analytics analyserar och bench-
markar automatiskt den önskade inomhustemperaturen 
och den maximala energianvändningen i förhållande till 
utomhustemperaturen.

EG Värmeanvändning analyserar data från dina 
värmekällor och jämför dem med aktuella data från 
liknande byggnader. Om analysen visar på onormala 
värden föreslår Ines den mest sannolika orsaken och 
ger konstruktiva och konkreta förslag på hur du kan 
lösa problemet.

Ines Smart Benchmarking gör det möjligt för dig att 
jämföra din energianvändning och nyckeltal för ener-
gianvändningen i din fastighetsportfölj med motsvarande 
byggnader i hela EnerKey-databasen, som innehåller fler 
än 20.000 platser.

De åtgärder som Ines föreslår överförs automatiskt till energistyrningsverktyget i EG EnerKey.



Dina dokument är 
bara ett klick bort

Var ligger användningsöversikten från april? Vem har listan över 
renoveringsarbeten som vi utförde förra året? Med EG EnerKey 
får du alla viktiga rapporter, handböcker och revisionsförklar-
ingar samlade på ett och samma ställe. På så sätt kan du alltid 
enkelt och snabbt hitta dokumentation och dela kunskap med 
andra i organisationen. 

I dokumentarkivet kan du ladda upp och söka efter all infor-
mation som är kopplad till dina fastigheter som exempelvis 
energimärkning, energibesiktningsrapporter eller planritningar.



Samarbete och  
integrationer är  
en hjärtefråga

Enkel integration och samarbete med andra system och 
leverantörer är några av EG EnerKeys kärnvärden. EG EnerKey 
har för närvarande över 80 integrationer och gränssnitt som 
gör att vi kan hämta data från över 100 000 olika typer av 
mätare och andra enheter. 

Via verktyg som DataAPI, SSO, Electronic Invoices och direkt 
dataöverföring kan lösningen integreras med till exempel 
DataHubben, energiföretagens egna system, automatiska 
mätare och sensorer, ERP- och redovisningssystem och alla 
andra källor till aktuella data om din resursanvändning – oav-
sett vilken typ av förbrukning det rör sig om. 

Vi utvecklar kontinuerligt nya integrationer och gränssnitt 
efter behov.
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Support – när och där 
du behöver det

Som kund hos EG har du alltid möjlighet att få kontakt med våra 
professionella och lättillgängliga supportmedarbetare. Medar-
betarna känner till lösningen eller kan snabbt hitta exakt den 
medarbetare som kan hjälpa dig vidare i arbetet. 

Här hittar du vår supportsida https://eg.se/support

Användarvänligt

• Individuellt konfigurerad instru-
mentpanel och enkelt att använda i 
vardagen 

• Intuitivt system utan krav på specifik 
kompetens hos användarna 

• Automatiserad datainsamling 
minskar behovet av manuellt arbete 

• Enkelt att ändra/redigera i menyer

Flexibelt

• Enkelt att lägga till nya anläggningar 
och enheter 

• Kom snabbt igång med det mest 
relevanta och börja använda fler 
funktioner vid behov 

• Välj mellan över 90 resurstyper 

• Arbetsflöden och standarder stödjer 
både offentliga och privata organisa-
tioners vardag och behov.

Intelligent

• Skapar datadrivna beslutsunderlag 

• Alltid aktuella data 

• Genererar analyser och kost-
nads-nyttoanalyser med hjälp av 
artificiell intelligens 

• Skapar sammanhang i data från reg-
istrering av förbrukning till dokumen-
tation av effekten av korrigerande 
åtgärder.

(Minst) tre goda skäl att 
välja EG EnerKey



EG EnerKey är ett utmärkt verktyg när 
man snabbt vill kartlägga den totala 
förbrukningen, till exempel för att ta 
reda på var de största avvikelserna finns. 
Resultaten av övervakningen används 
som underlag för hela vår rapporterings-
process, och en del information används 
inom hela företaget. Övervakningen av 
energianvändningen leder inte bara till 
ekonomiska resultat. Med EG EnerKey 
kan vi identifiera andra möjligheter för 
energistyrning och övervaka effekten av 
energieffektiviseringsåtgärder.

Johanna Kivelä, Sustainability Manager, Technopolis 

Technopolis levererar effektiva och flexibla kontor. 
De driver 16 kontorsbyggnader med 1 400 företag i 
sex europeiska länder.

Att underhålla ett så stort fastighetsbestånd, 
samordna och reparera skulle inte vara möjligt 
utan en elektronisk servicebok. EG EnerKey gör 
det möjligt att upptäcka användningsavvikelser 
mer eller mindre i realtid. Dessutom kan vi se 
hela fastighetsbeståndet samlat istället för 
bara en fastighet i taget, vilket förbättrar effek-
tiviteten. I praktiken fungerar systemen väldigt 
bra tillsammans. Det är ett absolut krav i sam-
band med fastighetsförvaltningen att kunna gå 
från serviceboken till energistyrningssystemet 
utan att behöva logga ut och in igen

Jouni Arola, Director of Facilities, Lahti kommun

Lahti i södra Finland fick 2021 utmärkelsen European 
Green Capital. Lahti har en fastighetsportfölj bestående av 
kommersiella lokaler på totalt cirka 520 000 kvadratmeter 
och investerar varje år i nya byggprojekt för omkring 300 
miljoner kronor.

Vi är på god väg att nå målen. Kesko är en av 
ledarna inom energibesparing. Ett långvarigt 
samarbete med EG EnerKey har lett till årliga 
besparingar på fem miljoner euro.

Matti Kalervo, chef för Corporate Responsibility, Kesko PLC

Kesko är en av Nordens största detaljhandelskedjor med ca 
1 800 butiker. Sedan 2005 finns Kesko Corporation med 
på Corporate Knights lista ”Global 100 Most Sustainable 
Corporations in the World”. Målet för Kesko är att minska sin 
totala energianvändning med minst 7,5 procent till 2025.

Vi vill minska vår energianvändning med 
cirka 10 procent på några år. Vi hoppas att 
EG EnerKey kan stödja oss i hanteringen 
av vårt dagliga energiarbete och hjälpa oss 
att inte bara effektivisera energianvänd-
ningen utan också utveckla vår verksam-
het så att vi kan efterleva bestämmelserna 
gällande energieffektivitet.

Jouni Erkkilä, kvalitets- och miljökoordinator, Consolis 
Parma

Consolis Parma är en av de största europeiska 
tillverkarna av prefabricerade betonglösningar till bygg- 
och försörjningssektorn med 10 000 anställda och 20 
företag i 17 länder.

Så här säger kunderna ...



MINSKAD ENERGI- 
ANVÄNDNING

MINSKAD  
AVFALLSMÄNGD

100 PROCENT DATA-
DRIVEN HÅLLBARHET

MINSKADE UTSLÄPP

ÖKAD PRODUKTIVITET 
OCH PÅVERKAN

MINSKAD RESURS- 
ANVÄNDNING

All we need is less

Vi vill hjälpa alla att agera mer hållbart och minska sin miljöpåverkan så att vi 
tillsammans kan minska klimatförändringarna. Genom att arbeta tillsammans kan 
vi uppnå mindre avfallsmängder, mindre utsläpp, mindre energianvändning och en 
större positiv inverkan på vårt klimat. 

Allt vi behöver är mindre. 

Läs mer om EG EnerKey https://eg.se/it/eg-enerkey/



Jussi Kaasalainen
Key Account Manager

jussi.kaasalainen@enerkey.com
+358 45 672 3313

www.eg.se


