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Sydsverige värst i EU – men Enersize kan hjälpa

Sydsverige sticker ut som det värst utsatta elområdet bland alla 50 europeiska elområden. 
Genom energioptimering inom industrin kan vi spara 2 400 GWh/år bara i Sverige – dvs 
elförbrukningen hos 480 000 hushåll eller årsproduktionen från 600 vindkraftverk.

En nyligen publicerad rapport från europeiska systemoperatörernas samarbetsorganisation (Entso-
E) fastslår att Sydsverige sticker ut som det värst utsatta elområdet bland alla 50 europeiska 
elområden. Elprisområde 4, det vill säga södra Götaland, har minst produktionskapacitet av alla i 
förhållande till förväntad maximal elanvändning. Något måste göras!

Cirka 10 % av industrins elförbrukning går åt till att generera tryckluft och 50% av denna förloras på 
olika sätt. Förlusten motsvarar 2 400 GWh/år bara i Sverige – dvs elförbrukningen hos 480 000 
hushåll eller årsproduktionen från 600 vindkraftverk.

– ”Besparingspotentialen från energioptimering av industriell tryckluft är fantastisk och i stort sett 
obearbetad, säger Anders Sjögren”, vd på Enersize – ett bolag som specialiserat sig på 
energioptimering av tryckluft. ”Hos de flesta företag är detta en outnyttjad källa till besparingar och 
kan i stället bli ett lönsamt bidrag till resultatet, långsiktig hållbarhet och förbättrad miljö” fortsätter 
Anders.

En kombination av kontinuerlig datainsamling, molnbaserad analys, automatiserade 
beslutsunderlag och hyperspecialiserade projektverktyg, instrument och processer möjliggör för 
tryckluftsspecialister att snabbt leverera kraftiga besparingar i elförbrukning hos de flesta 
tryckluftsintensiva industriföretag på bara några månader.

Läs mer om Entso-E-rapporten här: Winter Outlook 2022 – Press release (entsoe.eu)

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

https://www.entsoe.eu/news/2022/12/01/winter-outlook-2022-press-release/
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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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