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Sammanfattning 

Denna förstudie har undersökt förutsättningarna för en frivillig, ej ackrediterad certifiering av 
energikonsulter för livsmedelsbutiker. Det långsiktiga målet är att butiker med hjälp av 
certifierade energikonsulter skall få effektiva och kvalitativa energikartläggningar som 
innefattar såväl fastighetens som verksamhetens energianvändning och hur de olika delarna 
kan samverka för största möjliga energieffektivisering. 

Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan 
minska sin energianvändning med en tredjedel. Idag finns också en ökad miljömedvetenhet 
hos svenska livsmedelsbutiker, och med ett större behov av kyld mat har energifrågorna fått 
en allt större betydelse. Medlemmar i BELIVS Innovationskluster har länge efterfrågat en 
certifiering av energikonsulter för livmedelsbutiker, som utgår ifrån beställarnas behov. Detta 
för att öka andelen butiker med låg energianvändning, säker drift och liten miljöpåverkan.  

Förstudiens resultat består av; identifierade behov ur ett beställarperspektiv, en 
kravspecifikation som beskriver certifieringens kompetenskrav, en beskrivning av hur en 
certifiering är tänkt att gå till, samt ett exempel på hur ett certifieringsprov kan se ut. 
Dessutom har fyra stycken testcertifieringar genomförts, där exempelprovet har testats av 
energikonsulter. Tanken är att förstudiens resultat skall kunna användas som underlag för att 
ta fram ett färdigt certifieringsprogram. 

Den generella slutsatsen från förstudien är att certifieringen av energikonsulter för 
livsmedelsbutiker är genomförbar, men beställarna behöver efterfråga certifieringen i sina 
upphandlingar av konsulter om denna skall slå på marknaden. Baserat på diskussioner med 
representanter från konsultsidan, bedömer projektgruppen att det finns ett intresse för 
certifieringen så länge beställarna kommer att efterfråga detta. Att få fler beställare bakom 
den föreslagna certifieringen är den viktigaste åtgärden i ett nästa steg. 

RISE har drivit projektet tillsammans med INCERT, ICA Fastigheter, Coop och Hållbar Miljö 
& Strategi. Projektgruppen har haft kontakt med Bergendahls och Axfood vilka har deltagit 
vid enstaka arbetsmöten.  

Finansiärer av förstudien är Energimyndigheten, INCERT, ICA Fastigheter, Coop samt 
Bergendahls. 

Nyckelord: Energikonsult, certifiering, kravspecifikation, livsmedelsbutik. 
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Summary 

This pre-study has investigated the conditions for a voluntary, unaccredited certification of 
energy consultants for grocery stores. The long-term goal is that grocery stores, with the help 
of certified energy consultants, will have efficient and qualitative energy surveys that include 
both the property's and the business's energy use and how those components can work 
together to maximize energy efficiency. 

There is a great potential to save energy in grocery stores. Today's average store can reduce 
its energy consumption by one third. Today, there is also increased environmental 
awareness in the Swedish grocery stores business, and with a greater demand for chilled 
food, energy issues have become increasingly important. Members of the BELIVS Innovation 
Cluster have long been asking for a certification of energy consultants for grocery stores 
based on the needs of the grocery store owners. This is to increase the proportion of grocery 
stores with low energy use, safe operation and low environmental impact. 

The pre-study results consist of; identified needs from a owner perspective, a requirement 
specification describing the certification's requirements on competence, a description of how 
a certification is intended to be performed, as well as an example of how a certification exam 
test may look. In addition, four test certifications have been carried out, where the exam has 
been tested by energy consultants. The idea is that pre-study results can be used as a basis 
for developing a complete certification program. 

The general conclusion from the pre-study is that the certification of energy consultants for 
grocery stores is feasible, but the customers (store owners) need to request certification in 
their procurement contracts in order for it to enter the market. Based on discussions with 
consultant side representatives, the project team assess that there is an interest in 
certification as long as the customers will request this. Getting more customers behind the 
proposed certification is the most important measure in a next step. 

Keywords: Energy consultant, certification, requirement specification, grocery store. 
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Förord 

BELIVS Innovationskluster 

Verklig nytta skapas när aktörer inom livsmedelslokaler möter experter inom 
energieffektivisering och utbyter erfarenheter och kunskap. Det är innovationsklustret 
BELIVS – mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad energieffektivisering 
i livsmedelslokaler. 

BELIVS är nätverket samt mötesplatsen för samarbete – för att minska energianvändningen i 
livsmedelslokaler – mellan myndighet, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och 
utrustningsleverantörer. BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området 
livsmedelslokaler – där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Butiker, lager, bensinstationer – 
likväl som kök, bagerier och snabbmatsrestauranger – ryms inom området.  

Genom att driva utvecklings- och demonstationsprojekt tillsammans med medlemmarna visar 
och tydliggör nätverket och innovationsklustret BELIVS att – och även hur – energieffektiva 
system och teknik fungerar i verkligheten. Målet för BELIVS är att få ut energieffektiva 
system och produkter snabbare på marknaden. BELIVS har också den viktiga uppgiften att 
föra ut erfarenheter till hela livsmedelskedjan, bl a via BELIVS webbplats www.belivs.se. 
BELIVS är en katalysator, möjliggörare och kunskapsbank samt ett verktyg till verklig nytta 
för hela livsmedelsbranschen. 

Varför BELIVS? 

Elanvändningen för livsmedelslokaler behöver sjunka. EU har nationella energi- och miljömål 
om energieffektivisering. Målarbetet stödjs av Energimyndigheten och 2011 startade de 
tillsammans med aktörer inom livsmedelslokaler samt professionella kök, 
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler, BELIVS. Antalet intressenter och 
aktörer har ökat sedan start, så 2015 utvecklades BELIVS vidare till att även vara ett 
innovationskluster. BELIVS ska hjälpa Sverige att nå de energimålen som är uppsatta.  

 

BELIVS finansieras av Energimyndigheten (Projektnr 41295-1). 
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Inledning 

1 Varför behövs certifierade energikonsulter för 
livsmedelsbutiker? 

Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan 
minska sin energianvändning med en tredjedel. Idag finns också en ökad miljömedvetenhet 
hos svenska livsmedelsbutiker, och med högre elpriser och ett större behov av kyld mat har 
energifrågorna fått en allt större betydelse.  

I en livsmedelsbutik är byggnadens och verksamhetens tekniska system komplexa och 
beroende av varandra. Butikens energianvändning innefattar alla delar i byggnadens 
tekniska system som levererar byggnadens behov av värme, ventilation, luftkonditionering 
mm. och verksamhetens system som levererar behovet av t.ex. livsmedelskyla. Att förstå 
och ha kunskap om samspelet ger möjligheter att uppnå lägre energianvändning. Idag kan 
man ta hjälp av energikonsulter, men hur vet beställaren om energikonsulten kan helheten 
kring alla de energikrävande installationer som finns i butiken, samt hur dessa installationer 
påverkar varandra? Det finns ett antal energirelaterade certifieringar som har relevans för 
livmedelsbutiker, t.ex. Energikartläggare och energiexpert, men det saknas en certifiering 
som möter beställarnas specifika behov.  

Medlemmar i BELIVS Innovationskluster har länge efterfrågat en certifiering av 
energikonsulter för livmedelsbutiker som utgår ifrån beställarnas behov. Detta för att öka 
andelen butiker med låg energianvändning, säker drift och liten miljöpåverkan. Det är få 
energikartläggare som har kunskap och erfarenhet om livsmedelslokalernas komplexa 
verksamhet och behov. Idag saknas en fullgod kvalitetssäkring av energikonsulter för 
livsmedelsbutiker. Vidare har lokaler för livsmedel en speciell utformning och kraven skiljer 
sig från övriga typer av lokaler, i och med den verksamhet som bedrivs. 

För att på sikt öka andelen butiker med låg energianvändning och komma vidare i denna 
fråga kring energikonsulters kompetens har genomförbarhetsstudien ”Certifierad 
Energikonsult Livsmedelsbutiker” (nedan kallad förstudien) initierats och genomförts inom 
BELIVS innovationskluster. Tanken har varit att resultatet skall kunna användas som 
underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram för energikonsulter för 
livsmedelsbutiker. 

RISE har drivit projektet tillsammans med INCERT, ICA Fastigheter, Coop och Hållbar Miljö 
& Strategi. Projektgruppen har haft kontakt med Bergendahls och Axfood vilka har deltagit 
vid enstaka arbetsmöten.  

Finansiärer av förstudien är Energimyndigheten, INCERT, ICA Fastigheter, Coop samt 
Bergendahls. 

1.1 Syfte och mål 

Det långsiktiga målet är att livsmedelsbutiker med hjälp av certifierade energikonsulter ska få 
effektiva och kvalitativa energikartläggningar som innefattar såväl fastighetens som 
verksamhetens energianvändning och hur de olika delarna kan samverka för största möjliga 
energieffektivisering. 

Målen med förstudien har varit: 

 En kompetent och kunnig arbetsgrupp har satts samman. 

 En detaljerad tidplan har tagits fram och presenterats för finansiärerna senast en 

månad efter projektstart. 

 En rapport som beskriver arbetet och resultatet av förstudien har publicerats på 

BELIVS och relevanta branschorganisationers hemsidor respektive trycksaker. 
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 En teknisk kravspecifikation för certifierad energikonsult för livsmedelsbutiker har 

tagits fram av arbetsgruppen. 

 Den tekniska kravspecifikationen har presenterats för och fastställts av BELIVS 

innovationskluster och relevanta branschorganisationer.  

 En undersökning av utformning av frågebank för validering och certifiering har 

genomförts där olika områdens tyngd balanseras.  

 En uppsättning öppna och allmänt tillgängliga validerings- och certifieringsprov har 

tagits fram och tillstyrkts av arbetsgruppen.  

 Minst två genomförda testcertifieringar.  

 Ett fastställt förslag på certifieringsordning. 

1.2 Avgränsningar 

Den certifiering som förstudien har tittat på har varit en frivillig, icke ackrediterad 
personcertifiering.  

Förstudien har inte tagit fram en komplett färdig certifiering, endast underlag för en framtida 
certifiering har ingått i projektet.  

Vidare har det inte ingått att göra en analys av marknaden för de energikonsulter som avses.   
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2 Genomförande 

Projektet har genomförts från september 2016 t.o.m. juni 2017. Förstudiens tidplan 
presenteras i Bilaga A Tidplan. 

I grova drag så har projektet haft följande tre faser: Arbeta fram en kravspecifikation, 
beskriva hur certifiering skall genomföras, samt förbereda och genomföra testcertifieringar.  

2.1 Arbetsgrupp 

Projektet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av: 

Thomas Ågren, ICA Fastigheter 

Bo Westman, INCERT 

Håkan Janson, Coop 

Harry Swartz, Hållbar Miljö & Strategi 

Martin Borgqvist, RISE (projektledare) 

Projektarbetet har utförts på arbetsmöten och genom eget arbete mellan dessa. 
Arbetsgruppen har träffats för arbetsmöte vid sex tillfällen under projektet, och ett flertal 
avstämningsmöten har också hållits via skype och telefon.  

2.2 Arbete med kravspecifikation 

Den första delen av genomförandet fokuserade på att arbeta fram en kravspecifikation för 
certifierade energikonsulter för livsmedelsbutiker. I detta ingick att resonera om behov utifrån 
beställarnas perspektiv, samt identifiera kunskapsområden och krav utifrån dessa behov. En 
första version av innehåll för en kravspecifikation tagits fram. Centralt i arbetet med 
kravspecifikationen har varit att utgå ifrån beställarnas behov av energikonsulter.  

2.3 Identifiera hur certifieringar skall genomföras 

En viktig del av genomförandet har handlat om att diskutera och föreslå hur certifieringen 
skall genomföras och hur själva certifieringsprovet bör utformas, så att det speglar de 
kunskapskrav som ställs. Ur dessa diskussioner har ett koncept och ramverk tagits fram 
baserat på beställarnas behov och förväntningar på vad konsulterna skall kunna.  

2.4 Testcertifieringar 

Baserat på kravspecifikation samt ramverk för genomförande av certifiering, har ett antal 
provfrågor tagits fram. Dessa frågor har använts för att konstruera ett prototyp-prov som har 
testats genom att en konsult har fått skriva det och därefter ge synpunkter på provupplägget.  

2.5 Kommunikation och samverkan 

Under projektets gång har information spridits via BELIVS hemsida (www.belivs.se), samt 
genom ett pressmedelande (se Bilaga D. Pressmedelande). Utöver detta så har ett antal 
kontakter tagits med företrädare för konsulter, beställare och branschorganisationer i syfte att 
sprida information samt få inspel till projektets arbete. Projektet presenterades på BELIVS-
mötet i Malmö i februari 2017. Ett referensgruppsmöte har genomförts (26 april, 2017) med 
tre stycken deltagande konsulter, vilka dels fick ta del av projektets resultat samt 
kommentera och ge sina synpunkter på resultat och förslag. 
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3 Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultaten från förstudien. Resultaten är indelade i; behovsbild, 
kravspecifikation, ramverk för hur en certifiering går till, samt resultat från testcertifiering. 

3.1 Måluppfyllelse 

Merparten av förstudiens mål är uppfyllda. Se Tabell 1 nedan för beskrivning av 
måluppfyllelsen.  

Tabell 1, Förstudiens måluppfyllelse 

Projektmål Resultat 

En kompetent och kunnig arbetsgrupp har 
satts samman.  

Målet uppnått, se avsnitt 2.1. 

En detaljerad tidplan har tagits fram och 
presenterats för finansiärerna senast en 
månad efter projektstart. 

Målet uppnått, se Bilaga A. Tidplan. 

En rapport som beskriver arbetet och 
resultatet av förstudien har publicerats på 
BELIVS och relevanta 
branschorganisationers hemsidor respektive 
trycksaker. 

Målet uppnått, denna rapport publiceras på 
BELIVS hemsida.  

En teknisk kravspecifikation för certifierad 
energikonsult för livsmedelsbutiker har tagits 
fram av arbetsgruppen. 

Målet uppnått, se avsnitt 3.3 och Bilaga B. 
Kravspecifikation. 

Den tekniska kravspecifikationen har 
presenterats för och fastställts av BELIVS 
innovationskluster och relevanta 
branschorganisationer. 

Målet ej uppnått. Kravspecifikationen har 
fastställts av arbetsgruppen men det återstår 
att förankra detta med BELIVS. Nästa 
BELIVS-möte är i september 2017.   

En undersökning av utformning av frågebank 
för validering och certifiering har genomförts 
där olika områdens tyngd balanseras. 

Målet uppnått, se avsnitt 3.4.  

En uppsättning öppna och allmänt 
tillgängliga validerings- och certifieringsprov 
har tagits fram och tillstyrkts av 
arbetsgruppen. 

Målet uppnått, se avsnitt 3.4 och Bilaga C. 
Exempel på certifieringsprov 

Minst två genomförda testcertifieringar. Målet uppnått, fyra stycken testcertifieringar 
har genomförts. Se avsnitt 3.5. 

Ett fastställt förslag på certifieringsordning. Målet uppnått, se avsnitt 3.4. 

 

3.2 Behovsbild 

Eftersom certifieringen som diskuteras i projektet är frivillig så behöver beställarna ställa krav 
på denna certifiering, t.ex. i ramavtalsupphandlingar. Annars så kommer inte konsulterna att 
certifiera sig. 

Under projektet har ett antal behov av energikonsulter utifrån beställarnas perspektiv 
identifierats, dessa beskrivs nedan. 

 Förverkliga en stor energibesparingspotential. Det finns en stor potential att spara 

energi, men det finns få energikonsulter som kan butiker och deras förtutsättningar. 

För att åstadkomma energibesparingar i butiker i större skala så behöver kunskapen 

hos energikonsulter i branschen höjas. 

 Fokus på kundens behov. Beställare och butiksägare har fokus på butikens 

försäljning och det är inte självklart att energifrågan upplevs som ett problem. 
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Orsaken till att en konsult behöver anlitas kan lika gärna vara driftproblem hos 

installationer eller att det finns behov av att få hjälp med att implementera en policy 

(t.ex. företagets miljöpolicy). Oavsett vad uppdraget initialt har startat med för 

problemställning eller utmaning kan och skall alltid energieffektiviseringsperspektivet 

arbetas in i uppdraget. 

 Hjälpa handlarna att välja kunniga och oberoende energikonsulter. Det kan vara 

svårt för en beställare att bedöma om en energikonsult kan helheten kring alla de 

energikrävande installationer som finns i butiken. Det finns därför ett behov av att 

kunna bedöma och kvalitetssäkra konsulters kompetens avseende butiker. Vidare så 

är det viktigt att beställare kan få oberoende konsulter och därmed vara trygga i att 

konsulten föreslår de åtgärder som är bäst för beställaren.  

 Konsulter som kan helheten. En butik har många olika installationer och det finns 

ett behov av konsulter som förstår hur dessa samverkar, dvs. har kompetens om 

helheten snarare än expertis på delsystem. Vidare behövs förståelse för en butiks 

totalekonomi och hur åtgärder kan påverka denna. 

Sammanfattningsvis bör en certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker ha fokus på 
följande: 

 Kundens verksamhet, behov och utmaningar 

 Systemsamverkan i butikens komplexa miljö 

 En projektledarroll 

 Frivillig, ej ackrediterad certifiering 

3.3 Kravspecifikation för certifierade energikonsulter 
livsmedelsbutiker 

En central del av projektets resultat utgörs av kravspecifikationen vilken beskriver vilka krav 
på kunskap som bör ställas vid en certifiering. Kravspecifikationen beskrivs sammanfattande 
i detta avsnitt och återfinns i sin helhet i Bilaga B. Kravspecifikation. Kravstrukturen och 
kunskapskraven som identifierats baseras på beställarbehov.  

3.3.1 Energikonsultens roll 

En certifierad energikonsult för livsmedelsbutiker har nödvändig kunskap för att utifrån 
beställarens behov och butikens förutsättningar, samt utifrån ett energiperspektiv, föreslå 
åtgärder för: 

 Att minska höga driftskostnader 

 Att åtgärda driftproblem 

 Policyfrågor 

Den certifierade energikonsulten för livsmedelsbutiker har förståelse för helheten i en 
livsmedelsbutik, men är inte nödvändigtvis expert inom varje delområde eller delsystem. 
Detta innebär att den certifierade konsulten behöver kunna tillämpa kunskap inom framförallt 
affärsmannaskap och systemsamverkan, men inte för alla delsystemen i en butik. Konsulten 
kan ta in underkonsulter för delsystem och delområden vid behov.  

Konsulten behöver kunna arbeta fram en uppdragsbekräftelse i samarbete med kunden. 
Erbjudandet skall svara mot kundens behov. Om flera alternativ kan bli aktuella skall för- och 
nackdelar med respektive förslag belysas. Oavsett vad uppdraget initialt har startar med för 
problemställning eller utmaning kan och skall alltid energieffektiviseringsperspektivet arbetas 
in i uppdraget. 
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3.3.2 Kunskapsnivåer 

Kravspecifikationen har två nivåer på kunskap: 

 Kännedom om  

o Exempelvis för ett värmesystem: Känna till expansionssystem. Varför de finns 

och vad funktionen är. 

 Kunna tillämpa  

o Exempelvis för köldbärarsystem: Kunna beskriva för- och nackdelar med olika 

typer av köldbärare (och värmebärare). 

3.3.3 Kravspecifikationens struktur 

Kravspecifikationen har fem avsnitt, vilka beskrivs kortfattat nedan tillsammans med en 
kommentar om kunskapskraven inom de olika avsnitten. Respektive avsnitt är i sig indelat i 
områden. 

1. Affärsmannaskap 

 I detta avsnitt ingår kundbehov, uppdragsbekräftelse, avtalsfrågor, 

fastighetsekonomi, ekonomisk redovisning och uppföljning.  

 Kunskapskraven är i stora delar på nivån kunna tillämpa. 

2. Energikrävande installationer 

 Avsnittet omfattar kylteknik, ventilation, belysning, uppvärmning, övriga 

system och apparater, klimat och systemsamverkan.  

 Kunskapskraven kopplat till området systemsamverkan är på nivån kunna 

tillämpa, medan kraven för de andra områdena i huvudsak är på nivån 

kännedom om. 

3. Dagliga rutiner 

 Avsnittet handlar om hur dagliga rutiner i en butik påverkar 

energianvändningen, t.ex. varumottagning, städning, etc.  

 Kunskapskraven är i huvudsak på nivån kunna tillämpa.  

4. Status och målbild 

 Avsnittet omfattar nyckeltal för energi, åtgärder och åtgärdsplaner, 

kostnadsberäkningar och projektledning.  

 Kunskapskraven är i huvudsak på nivån kunna tillämpa.  

5. Lagar och förordningar 

 Avsnittet omfattar lagar och förordningar för köldmedier, arbetsmiljö, 

ventilationsregler, byggregler samt livsmedel.  

 Kunskapskraven är i huvudsak på nivån kännedom om. 

3.4 Ramverk för certifiering 

Detta avsnitt beskriver hur en certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker är tänkt att 
gå till. 

Projektet har identifierat att kundens verksamhet och systemsamverkan i butiken bör vara 
fokus i en certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker. Vidare har projektgruppen 
identifierat att certifieringsprovets utformning måste spegla detta fokus. Det är särskilt viktigt 
att kompetens inom systemsamverkan och affärsmannaskap kan testas av på ett relevant 
sätt. Detta eftersom certifieringen i första hand skall validera kunskap om butikers 
verksamhet, behov och utmaningar, samt systemsamverkan i butikens komplexa miljö. 
Vidare behöver provet kunna validera att konsulten kan formulera en uppdragsbekräftelse 
baserat på en i vissa fall vag beställning från butiken. Tanken med detta är att konsulten skall 
kunna visa att den förstått uppdraget och det bakomliggande problemet. Detta är svårt att 
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testa av med enskilda frågor (t.ex. flervalsfrågor) och därför har ett annat provupplägg tagits 
fram av projektgruppen.  

3.4.1 Syfte med certifieringen 

Certifieringen skall vara en kvalitetsmärkning som visar att den certifierade personen har 
nödvändig kunskap för att utifrån beställarens behov och butikens förutsättningar, samt 
utifrån ett energiperspektiv, föreslå åtgärder för: 

 Att minska höga driftskostnader 

 Att åtgärda driftproblem 

 Att hantera policyfrågor som t.ex. miljö- och hållbarhetsfrågor.  

Certifieringen skall i första hand validera kunskap om butikers verksamhet, behov och 
utmaningar, samt systemsamverkan i butikens komplexa miljö.  

Den certifierade energikonsulten för livsmedelsbutiker har förståelse för helheten i en 
livsmedelsbutik, men är inte nödvändigtvis expert på delsystem. Detta innebär att den 
certifierade konsulten behöver kunna tillämpa kunskap inom framförallt affärsmannaskap och 
systemsamverkan, men inte för alla delsystemen i en butik. Konsulten kan ta in 
underkonsulter för delsystem och delområden vid behov.  

3.4.2 Förslag till certifieringsordning 

Den föreslagna certifieringsordningen (Figur 1) bygger på att vem som helst kan ta del av 
kunskapskraven, vilka beskrivs i certifieringens kravmatris (se Bilaga B. Kravspecifikation). 
Därefter gör konsulten en egen bedömning av sina förkunskaper och väljer sedan själv om 
hen vill genomföra examinationen. Efter att konsulten skrivit provet görs en utvärdering och 
granskning av svaren och beslut meddelas. Vid godkänt resultat kan konsulten hämta ut sitt 
certifikat som är giltigt i fem år, därefter krävs omcertifiering. Om konsulten inte följer 
certifierings renommé kan certifikatet återkallas.   
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Figur 1, Förslag till certifieringsordning (Bild: INCERT AB) 

3.4.3 Kunskapskrav 

Kunskapskraven beskrivs i kravspecifikationen Kravspecifikation för certifierade 
energikonsulter livsmedelsbutiker. 

3.4.4 Certifieringsprovet 

Provet går ut på att föreslå åtgärder, samt svara på frågor, för en exempelbutik baserat på en 
uppdragsspecifikation. Exempelbutiken utgörs av en allmän beskrivning av butiken, data 
(t.ex. från en energigenomgång), hyresavtal, energiavtal etc. Det är inte säkert att all 
information behövs för att svara på frågorna, och det är möjligt att ytterligare information kan 
behövas. Detta är förutsättningar som konsulten förväntas kunna hantera. 

Den som avlägger provet får tillgång till material enligt nedan avsnitt 
Uppdragsspecifikation, Bilagor exempelbutik, samt Provfrågor. 

Tillåtna hjälpmedel är tillgång till internet via egen dator eller liknande. Provtiden är max 4 
timmar. 

Uppdragsspecifikation 

Exempel på uppdragsspecifikationer: 

 Butiksägaren tycker att det är alldeles för kallt i kassalinjen och vill åtgärda detta. 

 Butiksägaren undrar hur denne skall göra med sin kylanläggning med tanke på 
utfasningen av R404. 

 Centralorganisationen har tuffa miljömål som innefattar energianvändning i butikerna 
och butiksägaren vill veta vad som går att göra i dennes butik.  

 Butiksägaren har tidigare gjort en ordentlig energikartläggning och vill få förslag på 
energisparande åtgärder utifrån denna. 

 Butiken skall utöka med 200 kvm kyldiskar, vad är lämpligt att se över i samband med 
detta? 
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 Utgå från energiavtalen och föreslå åtgärder. Vid inhyrd butik: hur tänker konsulten 
om en delning av vinsten från energibesparing mellan butiksägare och 
fastighetsägare? 

 Etc. 
 
Bilagor exempelbutik 

Nedan är exempel på bilagor. 

 Allmän beskrivning av butiken 
o Typ (inhyrd, egen byggnad etc.) 
o Storlek 
o Antal anställda 
o Etc. 

 Årsredovisning 

 Data om butikens installationer 

 Data om butikens energianvändning (t.ex. från en energigenomgång) 

 Hyreskontrakt 

 Elhandelsavtal 

 Abonnemangsavtal 

 Fjärrvärmeavtal 

 Etc. 
 
Provfrågor 

Nedan ges exempel på provfrågor. Ett exempel på ett prov presenteras i Bilaga C. Exempel 
på certifieringsprov. 

1. Gör en uppdragsbekräftelse som beskriver ditt erbjudande utifrån 

uppdragsspecifikationen i avsnitt 1.   

2. Föreslå och motivera kortsiktiga snabba (inom 1 år) enkla åtgärder för att minska 

energianvändningen. Uppskatta även minskningar i kWh på föreslagna åtgärder. 

3. Föreslå och motivera långsiktiga (inom 5 år) åtgärder för att nå angivna måltal. 

Uppskatta även minskningen i kWh på föreslagna åtgärder. 

4. Vid förändring av (till- eller ombyggnad) ventilationen i en livsmedelsbutik måste 

”vissa” lagtexter följas. Nämn vilka lagtexter och vilka avsnitt som tar upp dessa krav. 

5. Vilka restriktioner/krav finns för att kunna använda koldioxid som köldmedium 

och/eller köldbärare i publika utrymmen. Ange eventuella lagar med avsnitt. Ange 

även om det finns allmänna rekommendationer kring denna användning. 

6. Ange nyckeltal för som är bra och vad som är dåligt för belysningar. 

7. Vilka parametrar ska ingå vid framtagning av TEWI faktorn för t ex ett 

ventilationsaggregat? 

Förklara varje upptagen parameter. 

8. I ett hyreskontrakt framgår att det är så kallad varmhyra. Vilka av föreslagna åtgärder 

medför inget ekonomiskt utfall för beställaren? Om det ändå finns miljömässiga 

vinster i detta fall. Hur stora är då dessa i så fall? 

9. I vilket dokument finner du vem som ansvarar för en viss underhålls åtgärd, till 

exempel utbyte av ljuskällor? 

10. Vem ansvarar för en viss driftåtgärd att lokalen hålls uppvärmd under den kalla 

årstiden? 

11. Var kan du finna din beställares miljömål och miljöpåverkan om de valt att presentera 

dessa data offentligt? 

12. Etc. 
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3.5 Testcertifieringar 

Genomförande 

Under projektet har 4 stycken testcertifieringar genomförts. Dessa har inneburit att konsulter 
har fått skriva det exempel på certifieringsprov som tagits fram i projektet, och därefter ge 
återkoppling på provets utformning och nivå. Exempelprovet som använts vid 
testcertifieringarna återfinns i Bilaga C. Exempel på certifieringsprov. Till provfrågorna hör en 
bilaga i form av en energigenomgång av en riktig butik. Denna energigenomgång utgör den 
exempelbutik som beskrivs i avsnitt 3.4.4.  

Syftet med testcertifieringarna har varit att undersöka om det exempelprov som tagits fram 
har varit på rätt nivå och omfattning. 

Provtiden har varit fyra timmar och konsulterna har haft tillgång till egen dator med 
internetuppkoppling.  

Följande personer har genomfört testcertifieringarna: 

Stefan Machmar, ISS 

Per-Erik Jansson, ICA Fastigheter 

Erik Fernroth, ICA Fastigheter 

Oskar Räftegård, RISE 

Resultat av testcertifieringar 

Testen som genomförts har gett bra återkoppling på det exempelprov som använts.  

De genomförda testcertifieringarna visar på att nivån på exempelprovet verkar rätt, men 
frågorna behöver avgränsas. Risken är annars att det blir för mycket bedömning av svar, 
vilket gör rättningen svår. Även underlaget om exempelbutiken behöver avgränsas, annars 
är risken att för mycket av provtiden går åt till att läsa underlag.  
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4 Slutsatser och rekommendationer 

Den generella slutsatsen från förstudien är att certifieringen av energikonsulter för 
livsmedelsbutiker är genomförbar, men efterfrågan måste finnas från beställarna. Beställarna 
behöver efterfråga certifieringen i sina upphandlingar om denna skall slå på marknaden. 
Baserat på diskussioner med representanter från konsultsidan, bedömer projektgruppen att 
det finns ett intresse för certifieringen så länge beställarna kommer att efterfråga det. Att få 
fler beställare bakom den föreslagna certifieringen är den viktigaste åtgärden i ett nästa steg. 
Rekommendationen från arbetsgruppen är att denna fråga lyfts med BELIVS styrgrupp. 

En nyckelfråga som kommit upp under förstudien är hur föreslagna åtgärder i en butik skall 
gå från förslag i en rapport till faktisk implementering. Detta är en väl känd utmaning. 
Arbetsgruppen är av uppfattningen att ett viktigt steg i detta är kommunikation. Hur ett 
företag fattar beslut avgör om åtgärdsförslag går vidare. Därför är det viktigt att kommunicera 
förslag på rätt sätt. Detta kan verka självklart, men det är anledningen till att 
affärsmannaskap och förståelse för kundens behov har getts stor tyngd i kravspecifikationen.  

Den kravspecifikation som tagits fram är omfattande och det är sannolikt svårt att hitta 
många konsulter som kan allt som efterfrågas. Det kommer därför att behövas kunskapslyft 
och utbildning för konsulter kopplat till den föreslagna certifieringen. 

De genomförda testcertifieringarna visar på att nivån på exempelprovet verkar rätt, men 
frågorna behöver avgränsas. Risken är annars att det blir för mycket bedömning av svar, 
vilket gör rättningen svår. Även underlaget om exempelbutiken behöver avgränsas, annars 
är risken att för mycket av provtiden går åt till att läsa underlag. 

Certifieringen är en del av ett levande arbete, frågor etc. behöver uppdateras över tid och 
baserat på vad som sker i omvärlden (t.ex. nya lagkrav). Det är därför nödvändigt med en 
expertgrupp som arbetar kontinuerligt över tid med certifieringen. Denna expertgrupp behövs 
även för att vägleda rättning av certifieringsprov, då dessa innehåller frågor där svaren 
kräver en bedömning. Projektets arbetsgrupp har haft en bred sammansättning med 
personer från olika organisationer, vilket har varit positivt. Detta är något att ta med vid en 
framtida tillsättning av expertgruppen för certifieringen.  

Det behövs ett marknadsmaterial som beskriver nyttan med certifieringen och som kan 
användas i kommunikation med beställare. Detta material bör baseras på kravspecifikationen 
och svara på vad de certifierade konsulterna kommer att kunna. 
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Bilaga A. Tidplan 
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Bilaga B. Kravspecifikation 

Område Nr Avsnitt Kompetenser: därmed avses Nivå 
Tillämpning 

 
Kännedom 
om 

1. 
Affärsmannaskap 

1.1 Uppdraget  kunna analysera olika kundkategoriers behov 

 kartläggning av förutsättningar 

 omsätta kundens behov till konkurrenskraftigt erbjudande 

 anbudets formulering och innehåll 

 kommunicera innebörden av den egna leveransen och dess konsekvenser 

 kontraktsgenomgång alternativt ordererkännande 

 vad skapar värde för en fastighetsägare 

 Kommunicera krav och förväntningar på beställare, andra entreprenörer 

och UE 

  

 

X 
X 
X 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

Affärsmannaskap 1.2 Uppdragsgivare-
kunden 

 vilka typer av certifieringar ska beaktas i uppdraget 

 certifieringssystem för hållbart byggande 

 myndighetskrav avseende hållbarhet 

 läsa årsredovisningar och förstå faktorerna 

 olika miljöcertifieringar av fastigheter i Sverige 

  

 
 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 

Affärsmannaskap 1.3 Avtalsfrågor 
 
1.3.1 Hyresavtal 
 
 
1.3.2 El-avtal 
 
 
1.3.3 Fjärrvärme- 

 hur olika avtal påverkar totala ekonomin 

 vad ingår och vad ingår inte i avtalet 

 ansvarsfördelning mellan hyresvärd och fastighetsägare gällande drift- 

och underhållsfrågor samt reinvesteringar 

  

 Avtalsmodeller inom el-handel 

 Lagar och regler kring egen producerad el 

 
X 
X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
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Område Nr Avsnitt Kompetenser: därmed avses Nivå 
Tillämpning 

 
Kännedom 
om 

fjärrkyla 
 
 
 
1.3.5 Vatten 
 
1.3.6 Drift- och 
underhållsavtal 

  

 Avtalsmodeller 

 Energikostnader i förhållande till effektavgifter 

 Avtalsmodeller 

 förstå påverkar avtalet ekonomin 

 kunna kontrollera och följa upp 

  

 Förstå hur avtalet påverkar ekonomin 

  

 Kunna kontrollera och följa upp 

 Aff- Avtal för fastighetsförvaltning och service 

  

X 
X 
X 
 
 
X 
 
X 
X 
 

 
 
 
X 
 

Affärsmannaskap 1.4 Fastighetsekonomi 
 

 vad skapar värde för en fastighetsägare 

 miljömässiga 

 varumärkesbyggnad 

 monetära 

  

 
 
 

X 
X 
X 
X 

Affärsmannaskap 1.5 Ekonomisk 
redovisning  

 redovisa åtgärders påverkan i förhållande till uppdraget 

 pay-off kalkyler vid projekt med kortare återbetalningstider (max 4 år) 

 LCC kalkyler vid åtgärder med längre återbetalningstider 

 nuvärdesmetoden 

 annuitetsmetoden 

 internräntemetoden 

  

X 
X 
X 

 
 
 
X 
X 
X 

Affärsmannaskap 1.6 Uppföljning  planera uppföljningsmetoder för att säkerställa slutresultat X  
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Område Nr Avsnitt Kompetenser: därmed avses Nivå 
Tillämpning 

 
Kännedom 
om 

       

       

2. Energikrävande 
installationer 

2.1 Kylteknik 
2.1.1 System- 
kännedom 
 
 
 
 
 
2.1.2 Drift- 
optimering 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 Värme- 
återvinning 
 
 
 
 
2.1.4 Dimen- 
sionering 

  

 För- och nackdelar med olika systemlösningar 

 Centralkyla 

 FINS/DINS/DX 

 Olika typer av plug-in 

 Köldmedieförordningar 

 ”naturliga” köldmedier 

  

 Förstå nyttan av driftoptimering 

 Vad påverkas installationen 

 Vad påverkas från övriga installationer 

 Vad påverkar optimerad drift 

 Flytande kondensering 

 Behovsstyrd avfrostning 

 Varvtalsstyrning av motorer 

 Hur påverkar nödkyla 

 Vad påverkar kyleffekt respektive COP 

  

 Olika systemlösningars möjlighet för värmeåtervinning 

 Skillnader i olika butikers möjlighet till värmeåtervinning 

 Skillnader i olika komponenters möjlighet till värmeåtervinning 

 Optimering och behovsstyrning 

 Sambandet värmeåtervinning energiförbrukning för system i samverkan 

  

  
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
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Område Nr Avsnitt Kompetenser: därmed avses Nivå 
Tillämpning 

 
Kännedom 
om 

 Olika parametrars betydelse 

 dimensionering av rörsystem och pumpar 

 hur påverkar utetemperatur, inomhustemperatur, luftfuktighet 

 val av köldmedium 

 val av köld- respektive värmebärare 

  

  

X 

Energikrävande 
installationer 

2.2 Ventilation  Verksamhets- och behovsanpassad 

 Olika dons funktion för oliks miljöer 

 Återluft 

 Samverkan mellan uppvärmning och kylning 

 Ofrivillig ventilation 

  

 X 
X 
X 
X 
X 
 

Energikrävande 
installationer 

2.3 Belysning  Olika belysningssystem, lampor och armaturer 

 Belysningens påverkan på temperaturen, varor, fukt,  

 Olika typer av behovsstyrning under dygnet 

 Säkerhetstänkande, placering 

 Allmän belysning och produktbelysning 

 Harmonisering av olika belysningssystem 

  

 
X 

X 
 
X 
X 
X 
X 

Energikrävande 
installationer 

2.4 Uppvärmning  Olika uppvärmningssystem 

 Möjligheter och begränsningar av olika uppvärmningssystem 

  

X  
X 

Energikrävande 
installationer 

2.5 Övriga system och 
apparater 

 Olika typer av värmekällor, ugnar, degmaskiner 

 Olika typer av special utsug 

 Utsug kopplade till eller inte kopplade till värmeåtervinning 

 X 
X 
X 
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Område Nr Avsnitt Kompetenser: därmed avses Nivå 
Tillämpning 

 
Kännedom 
om 

  

Energikrävande 
installationer 

2.6 Klimat  Krav på inomhusmiljön 

 När kan och kan inte frikyla användas 

 Hur påverkar fuktig utomhusluft olika system och apparater 

 Skillnader i frikyla respektive komfortkyla, för och nackdelar 

  

X 
X 

 
 
X 
X 
 

Energikrävande 
installationer 

2.7 Systemsamverkan  Hur samverkar fastighetens system 

 Kunna utvärdera rapporter om samordnad funktionsprovning 

 Hur påverkar föreslagna energisparande åtgärd andra system 

 Redogöra för och nackdelar utifrån föreslagna åtgärdsprogram 

 Orsaker till olägenheter för olika system, nedisning, kondens, 

luftfuktighet 

 Kunna läsa ritningar 

X 
X 
X 
X 
X 
 
X 

 

3. Dagliga rutiner 3.1 Påverkan på 
energianvändning 

 Sakkunskap kring livsmedelsbutiker för arbetet 

 Uppstartsförlopp 

 Varumottagning 

 Varupåfyllnad 

 Städning och rengöring 

 Temperaturnivåer i olika installationer 

 Nattbelysning 

 Obrutna kylkedjan 

  

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

 3.2 Hygien  Rutiner kring hygienfaktorer 

 Livsmedelshygien 

  

X 
X 
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Område Nr Avsnitt Kompetenser: därmed avses Nivå 
Tillämpning 

 
Kännedom 
om 

4. Status och 
målbild 

4.1 Nuläge och mål  Förstå nyckeltal och dess användning 

 Total energi per m2 

 Belysningsenergi per m2 

 baslast 

 Jämförelse natt och dag 

 Jämförelse sommar och vinter 

 Energifördelning 

 Mätning och mätfel 

 Känslighet för driftstörning 

 Vem kan/får anlitas för skötsel 

  

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Status och 
målbild 

4.2 Åtgärder  trimma och motivera personal 

 optimera befintlig utrustning 

 åtgärdsplaner med målbild 

 kostnadsberäkningar 

 riskbedömningar (ekonomiska, tekniska) 

  

X 
X 
X 
X 
X 

 

Status och 
målbild 

4.3 Leda  Leda projekt X  

       

       

5. Lagar och 
förordningar 

5.1 Köldmedier  Köldmedieförordningar 

 Svenska särkrav 

 Vad gäller kring användande (såsom avvecklingsplaner, förbud) 

  

 
X 
X 

X 

 5.2 Arbetsmiljö  Arbetsmiljölagen  X 
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Område Nr Avsnitt Kompetenser: därmed avses Nivå 
Tillämpning 

 
Kännedom 
om 

 Arbetsplatsens utformning 

 Hygieniska gränsvärden 

  

X 
X 

 5.3 Ventilationsregler  Plan och bygglagen, PBL 

 Boverkets byggregler 

 Hygieniska gränsvärden 

  

 X 
X 
X 
 

 5.4 Byggregler     

 5.5 Livsmedelslagen  Grundläggande livsmedelslagstiftning 

 Lagen om att producera säkra livsmedel 

 Animaliska livsmedel 

  

 X 
X 
X 
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Bilaga C. Exempel på certifieringsprov 

 

 

Test prov energikonsulter livsmedelsbutiker 

 

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Förbindelse 
 

Jag förbinder mig att inte sprida information om detta provs innehåll och frågor, eller medverka till 

fusk. Skriv under innan du fortsätter med provet! Osignerat prov kan komma  

att underkännas. 

 

………………………………………………………………………….. 

Underskrift 

 

Personnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hemadress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Postadress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Tillåtet/otillåtet material 
Egen dator är tillåten. 
Inga färdiga medtagna ifyllda formulär för energideklarationer eller energigenomgångar är 
tillåtet att ha med vid tentamen. Bifogad energigenomgång, ICA Kvantum ska användas för 
att svara på frågor 4 och 5. Viss information och slutsatser är borttagna (fastän de nämns i 
innehållsförteckningen). 
 
Poängbedömning 
Svaren på frågorna kan ge 0-5 poäng. Eftersom det i detta fall är en test är det svårt att 
redan nu uppskatta fördelning. Mycket beror dessutom på motiveringen vid varje svar. 
Kriterier för godkännande 
För godkänt krävs sammanlagt minst 70 % rätt. 
 
Redovisning av tentamenssvar 
Svaren redovisar du på separat papper. Skriv namn på varje papper. 
 
Betyg 
Två betyg utdelas; GODKÄND respektive EJ GODKÄND.  
Besked om resultat från denna tentamen får du via brev. 
 

Tentamenstid 

4 timmar 
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 Id-kontroll utförd: 

 

------------------------------------------
Tentamensvaktens signatur 

 

 

Namnförtydligande 

Rättning utförd: 

 

------------------------ --------------------- 
Examinatorns signatur Poäng 
  

 

----------------------------- ------------------------ 
Datum Godkänd/EJ godkänd 
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Frågor 
 
1. Beställaren vill ha en investeringskalkyl och företagets internränta är 6 %. 

Använder du Pay-off metoden eller en LCC kalkyl? Svaret måste motiveras. 

 

 

 

2. Butikschefen får ta emot mycket klagomål från personalen att det drar vid kassorna. 

Nämn minst 4 åtgärder som du vidtar efter att du kontrollerat förhållandena på plats? 

 

 

 

3. Ange minst två skäl varför du ska göra en uppdragsbekräftelse innan du startar ditt 

uppdrag. 

 

 

 

4. Se bifogade energigenomgång ICA Kvantum. 

Föreslå och motivera kortsiktiga snabba (inom 1 år) enkla åtgärder för att minska 

energianvändningen. Uppskatta även minskningar i kWh på föreslagna åtgärder. 

 

 

 

5. Se bifogade energigenomgång ICA Kvantum. 

Föreslå och motivera långsiktiga (inom 5 år) åtgärder för att nå angivna måltal. 

Uppskatta även minskningen i kWh på föreslagna åtgärder. 

 

 

 

6. Vilka restriktioner/krav finns för att kunna använda koldioxid som köldmedium och/eller 

köldbärare i publika utrymmen. Ange eventuella lagar med avsnitt. Ange även om det 

finns allmänna rekommendationer kring denna användning. 

 

 

 

7. Vid förändring av ventilationen (till/eller ombyggnad) i en livsmedelsbutik måste ”vissa” 

lagtexter följas. 

Nämn vilka lagtexter och vilka avsnitt som tar upp dessa krav. 
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8. I vilket dokument finner du vem som ansvarar för en viss underhålls åtgärd. Till 

exempel utbyta av energikällor. 

 

 

 
9. Vilka parametrar ska ingå vid framtagning av TEWI faktorn för t ex ett 

ventilationsaggregat? 

Förklara varje upptagen parameter. 

 

 

 

10. Ange nyckeltal för vad som anses vara bra respektive dåligt för olika typer av 

belysningar. 

 

 

 

11. Fråga: Du har beräknat en energibesparingspotential i ett projekt. Besparingen är gjord 

på effektiviseringar i kyl- och belysningsanläggningarna. När du läser butikens elavtal 

kan du konstatera att avtalet inte innehåller någon specifikation avseende certifieringar 

eller andra miljöåtaganden från elleverantörens sida. Hur skall du beräkna den 

minskade CO2 emissionen som den beräknade energibesparingen motsvarar? 

 

 

 

 

  



BELIVS Innovationskluster 31 

Bilaga D. Pressmeddelande 

Certifierade energikonsulter för livsmedelsbutiker 

 

Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan minska 

sin energianvändning med en tredjedel. Idag kan man ta hjälp av energikonsulter, men hur vet 

handlaren om energikonsulten kan helheten kring alla de energikrävande installationer som finns i 

butiken? 

Idag är det få energikonsulter som har kunskap och erfarenhet om helheten i livsmedelsbutikernas 

komplexa verksamhet och behov och som kan ta ett helhetsgrepp kring alla faktorer som spelar in. 

Samtidigt som energianvändningen ska minska ska man ha en säker drift, en säker hantering av varor 

och liten miljöpåverkan. I BELIVS Innovationskluster har medlemmar länge lyft denna fråga i 

nätverket och efterfrågat en certifiering av energikonsulter för just livmedelsbutiker. 

För att öka andelen butiker med låg energianvändning och komma vidare i denna fråga kring 

energikonsulters kompentens genomförs nu förstudien ”Certifierad Energikonsult 

Livsmedelsbutiker”. RISE driver projektet tillsammans med INCERT och ICA Fastigheter för BELIVS 

Innovationsklusters räkning. Företagen Coop, Bergendahls och Hållbar Miljö & Strategi bidrar även i 

projektet. 

– Just nu fokuserar vi arbetet på att identifiera behovet av konsulter från branschen samt vilka 

kunskapskrav som är rimliga att ställa. Själva förstudien ska resultera i en kravspecifikation som 

beskriver vilka kompetenskrav som är rimliga att ställa i en frivillig personcertifiering, berättar 

projektledare Martin Borgqvist på RISE. 
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– Vi ska också visa hur ett certifieringsprov kan komma att se ut och genomföra testcertifieringar. 

Tanken är att detta ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram 

för energikonsult för livsmedelsbutiker, fortsätter Martin Borgqvist 

Pontus Cerin som är handläggare på Energimyndigheten för BELIVS Innovationskluster säger att det 

är ett jätteintressant projekt som kan ha stor påverkan:  

– Det är oerhört viktigt att vi höjer kunskapen hos energikonsulter i branschen. En energikonsult som 

har rätt kompetens kan klara av att göra en energikartläggning som innefattar både fastighetens och 

butikens energianvändning. Energikonsulten kan då också ge förslag på hur de olika delarna kan 

samverka för största möjliga energieffektivisering.  

 

Finansiärer av denna förstudie är Energimyndigheten, INCERT samt ICA Fastigheter 

För mer information: Kontakta projektledare Martin Borgqvist, RISE, tel 010-516 56 52, 

martin.borgqvist@ri.se 

 

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och 

innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi 

till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och 

stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för 

framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska 

staten. www.ri.se 
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