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Enersize – Ny order och fördjupat engagemang 
med Scania

Enersize har fått en ny order som fördjupar samarbetet mellan bolagen. Uppdraget kommer 
genomföras omgående och förväntas leda till lösningar och handlingsplaner för vidare 
förbättringar inom Scania. Ordern är en följd av tidigare avtal och samarbete. Ordervärdet 
initialt är ca 100kSEK.

Enersize har redan avtal med Scania för löpande kontroll. Denna order avser en fördjupning av 
detta samarbete och har specifika mål för planerade åtgärder i syfte att minska trycket i 
anläggningen och se över kontrollsystem mm. Detta kommer leda till fördjupade analyser som ses 
som, ett viktigt steg för, ytterligare fördjupat samarbetet och förbättrad effektivitet och stabilitet i 
systemen. Ordern som är värd ca 100 kSEK beräknas starta omgående.

Som meddelats redan i maj 2022 har Scania förlängt tidigare avtal och tillsammans har vi byggt 
upp ett samarbete som nu lett fram till ytterligare insatser för att stärka Scanias produktion. Målet 
att också finna ett gemensamt utvecklingsprojekt ligger fast och detta är en del som kan vara 
avgörande för att få fram de fakta som behövs i nästa steg.

Scania har ett för Sverige mycket stort tryckluftssystem, med rörsystem som spänner över stora 
delar av Södertälje. Utmaningarna att säkerställa att luften inte bara finns tillgänglig, utan framställs 
energieffektivt är stora, och Scania ser genom samarbete med Enersize en möjlighet att öka 
robustheten i tryckluftssystemet varvid möjligheter för energieffektivisering också kan tydliggöras.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Johan Olson, VD
Telefon: +46 705 424600
E-post: johan.olson@enersize.com
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Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra 
energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika 
kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli 
världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för 
kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet 
från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 
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