
ENERGI- 
KARTLÄGGNING

OM HELENIUS. Helenius är idag en av Sveriges ledande installationskonsulter inom miljö-, VVS- och energiområdet.  
Här finns närmare 80 medarbetare i olika roller.  Detta är ett samarbete mellan affärsområdena Energi och Projektledning. www.helenius.se

ENKLARE ATT REALISERA  
DITT ENERGIPROJEKT

 Allt fler väljer att energieffektivisera fastig-
heter och verksamheter. Tyvärr går många miste om 
de besparingsmöjligheter som finns, när  projekten 
inte kommer i mål. 

Framgångsrika energiprojekt bedrivs i en process 
med de olika stegen: energikartläggning,  paketering, 
projektering, utförande och uppföljning. För att lyckas 
krävs ett sömlöst utförande mellan  processens olika 
delar och de specialister som arbetar i projektet. 
Projektledningen har därför en nyckelroll.

METOD OCH TEAM FÖR  
LYCKADE ENERGIPROJEKT 
Helenius har lång erfarenhet av energiprojekt med 
många namnkunniga referenser. Vi har utvecklat 
metoder som gör det enklare att förverkliga dina 
energiprojekt. Vi paketerar energiåtgärderna uti-
från lönsamhet, genomförbarhet, tid, påverkan på 
verksamhet etc.

Under ett och samma tak finns ett team av certifierade 
energikartläggare, energiingenjörer och projektörer 
och projektledare. Arbetet och processen bedrivs 
under ledning av projektledare, energi samordnare 
och installationsledare – som alla har praktisk er-
farenhet från entreprenadsidan och energiprojekt. 

DINA FÖRDELAR:
• Samma projektledning och team  

under hela projektet. 

• Helhetsansvar – från energikartläggning  
till att besparingsåtgärderna projekteras,  
utförs och följs upp. 

• Träffsäkra besparings- och kostnadskalkyler.

• Hjälp med ansökningar av olika energibidrag.

• Möjlighet till miljöcertifieringar.

• Stöd till förvaltningsorganisationer.

• Bevakning av dina energimål.

KONTAKT 
TOBIAS BERGMAN
E-POST/  
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MOBIL/ 073-654 38 26
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TELEFON/ 08-625 22 22

MOBIL/ 076-349 86 99

Det har gjorts mängder av energiutredningar. Besparingarna finns inom räckhåll, men organisationen kommer inte 
vidare och projekten stannar upp. Så här ser verkligheten ut i många verksamheter. Det här vill vi ändra på genom 
att göra det enklare för dig att realisera energiprojekten och nå dina energimål. 

ENERGIPROJEKT FRÅN START TILL MÅL. För att nå framgång i ett energiprojekt krävs ett sömlöst utförande mellan 
processens olika delar. Helenius projektledningsmetodik och specialiserade energiteam säkerställer att energiprojekten för-
verkligas och att energimålen nås.

PAKETERING PROJEKTERING ENTREPRENAD UPPFÖLJNING

PROJEKTLEDNING


