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Enersize – Kolförbränning ökar 6% globalt – 
Enersize lösning unik – tar bort och skapar inte 
andra problem

Energimyndigheten hade i veckan bjudit in experter från IEA (international Energy Agency) och 
Leads University i Storbritannien för att diskutera den aktuella krisen för energi och klimat. 
Under eventet lyftes många farhågor om att den stora utmaningen blir kommande vinter och 
inte den nuvarande. Peter Taylor från Leads University menade att nyproduktion inte räckter 
till för att lösa situationen. Besparingar och möjligheter att dra ner förbrukningen var en öppen 
möjlighet. Det löser både en akut brist samtidigt som det också drar ner risken för ytterligare 
ökningar av miljöförstörande produktion. Ökningen av koleldning i kraftverk togs upp som en 
stor utmaning då den under året ökat med över 6% globalt och avsevärt mer i vissa områden.

Enersize lösning skiljer sig från andra insatser genom att vi tar bort 5% av industrins energibehov 
och därför inte flyttar eller skapar andra utsläpp. Det är en viktig fråga i dagens samhälle, hur vi 
gemensamt ska kunna få ner Co2 utsläppen i världen och flera frågetecken brukar aktualiseras när 
vi talar om minskningar av utsläpp. Om vi drar ner och sparar på något så ökar det som regel på 
annat håll men i detta fall menar både vi och experterna att en sparad kWh inte bidrar till andra 
utsläpp.

CO2-utsläppen som produceras genom att generera 1 GWh el från en blandning av kärnkraft, kol, 
diesel och vattenkraft beror på blandningen av dessa källor och deras respektive 
koldioxidintensiteter. För att beräkna CO2-utsläppen som produceras från denna elproduktionsmix 
måste du veta hur stor andel av varje energikälla som ingår i mixen och deras respektive 
koldioxidintensiteter.

Till exempel, om blandningen är 50% kärnkraft, 25% kol, 15% diesel och 10% vattenkraft, och 
koldioxidintensiteterna för dessa källor är 0 kg CO2 / MWh för kärnkraft, 909 kg CO2 / MWh för 
kol, 2 550 kg CO2 / MWh för diesel och 0 kg CO2 / MWh för vattenkraft, kan vi beräkna CO2-
utsläppen som produceras från att generera 1 GWh el från denna blandning till:

CO2-utsläpp (kg) = (0,50 * 0 kg CO2/MWh) + (0,25 * 909 kg CO2/MWh) + (0,15 * 2 550 kg CO2
/MWh) + (0,10 * 0 kg CO2/MWh) = 0 + 227,25 + 382,5 + 0 = 609,75 kg CO2/MWh

CO2-utsläpp (kg) = 609,75 kg CO2/MWh * 1000 MWh/GWh = 609 750 kg CO2/GWh

Detta är bara ett exempel på hur CO2-utsläppen från att generera 1 GWh el från en blandning av 
kärnkraft, kol, diesel och vattenkraft kan beräknas. De faktiska CO2-utsläppen från denna 
elproduktionsmix kommer att bero på de specifika proportionerna för varje energikälla i mixen och 
deras respektive koldioxidintensiteter. Just nu är det dock väldigt mycket mer kol och diesel som 
eldas än normalt. EU har ett genomsnitt på ca 300kg CO2/MWh i normala förhållande och Kina 
har drygt det dubbla medan USA har lite drygt 500 kg CO2/MWh.
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Enligt tidigare beräkningar står besparingspotentialen i Enersize lösning för ca 2400 GWh inom EU!

Energi som inte behövs utan som slösa bort, till ingen nytta, för att anläggningarna inte är 
optimerade, läcker och används felaktigt. Intresset från alla håll är stort av förklarliga skäl och vi 
arbetar hårt med att sätta upp en organisation som kan hantera både information och försäljning 
liksom installation och kontinuerlig övervakning då det är stora utsläpp som vi talar om och som är 
i allas intresse att de hålls nere...

”Vi ser att samarbeten på många fronter kommer att vara avgörande för att kunna få en snabb 
implementation i industrin så att miljö- och energimål snabbt kan nås. Det handlar om samarbeten 
mellan offentliga organisationer och industrin liksom från vår sida som leverantör där allt måste 
ske snabbt och tryggt. Vår expertis och erfarenhet kan garantera detta och vi ser fram emot en 
spännande resa mot inte bara våra, utan också Agenda 2030s, mål”, säger Johan Olson, 
Ordförande Enersize

Enersize ser att de insatser som beskrivs från Energimyndigheten, IEA och andra kommer att i 
första hand vara för att säkra ny produktion på sikt men att man inför kommande vinter inte 
kommer att nå målen utan att också satsa stort på besparingar inom alla sektorer. 
Fastighetsbranschen är den som sannolikt kommit längst och därför kanske inte i första hand 
heller kommer att kunna bidra till stora förändringar men industrin har speciellt i Sverige legat efter 
i digitaliseringen och optimeringen pga kanske i första hand låga energipriser och därför små 
vinster på effektiviseringslösningar. Detta kommer behöva ändras både för att rädda samhällets 
försörjning men också för att företagen själva ska bli konkurrenskraftiga på sikt. Detta utgör som vi 
bedömer det vara bra incitament för framtida satsningar av såväl staten, EU som företagen och 
därför är vi måna om att vara med i debatten, samtalen och lyfta fram vår lilla del i lösningen.

”Jag har sagt det förr och vill gärna säga det igen. Vår lösning är en ren besparing och påverkar 
bara positivt då en sparad kWh är en sparad kWh som inte behövs. Våra ägare ser det och 
tillsammans hoppas jag att vi kan nå ut på bred front så snabbt som möjligt till alla industrier i 
Sverige och EU för att hjälpas åt att nå en lösning på kommande vinters energilösning. En sak till 
som jag vill lyfta är att om du liksom vi brinner för optimering av tryckluftssystem så hör av dig till 
oss oavsett om du driver företag eller arbetar som anställd idag tar vi gärna en dialog!” säger, 
Johan Olson, Styrelseordförande, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

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

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Enersize – Kolförbränning ökar 6% globalt – Enersize lösning unik – tar bort och skapar inte andra 
problem

mailto:ca@mangold.se
https://storage.mfn.se/ed14a985-bbed-4efe-bb79-dad68f223481/enersize-kolforbranning-okar-6-globalt-enersize-losning-unik-tar-bort-och-skapar-inte-andra-problem.pdf
https://storage.mfn.se/ed14a985-bbed-4efe-bb79-dad68f223481/enersize-kolforbranning-okar-6-globalt-enersize-losning-unik-tar-bort-och-skapar-inte-andra-problem.pdf

