
Hitta till Sjöfartshuset

Sjöfartshuset är centralt beläget på Skeppsbron 10 i Gamla Stan, Stock-
holm. 

Inbjudan till kursen "Energileverantörers unika möjlighet att 
leverera energitjänster"

En energileverantör har en naturlig närhet till sina kunder men har även 
unika tekniska och ekonomiska förutsättningar för att lönsamt kunna leve-
rera energitjänster.
Marknaden för energitjänster bedöms av många som mycket stor, bl.a. har 
Energimyndigheten prognostiserat en kraftigt ökad försäljning av energi-
tjänster.

Kursledare är Stig Lundberg, VISEM AB, som tidigare hållit utbildningar om energi-
tjänster bl.a. hos Svensk Energi.
Stig har även initierat och medverkat vid uppstart av omfattande energileveranser av 
energitjänster. För mer information klicka här.

Plats Det anrika Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Stockholm. För  
 mer info om Sjöfartshuset klicka här.

Tid 23:e Maj, kl 09.30 - ca 16.00 (samling med kaffe och 
 smörgås, 09.00 - 09.30).

Avgift 3 895 SEK, Kaffe, lunch, dokumentation och förslag till 
 handlingsplaner för att utveckla energitjänsten 
 funktionsavtal ingår.

Anmälan Antalet platser är begränsat. Senaste anmälningsdag är 
 13:e Maj. Anmälan är bindande, men kan överlåtas. 
 Anmäl dig på visem.se/kurser 

ENERGITJÄNSTER
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Förmiddag 

09.00 Samling inkl. kaffe och smörgås
09.30 

• Energifrågan i en ny dager
• Vad är lönsam energieffektivisering? 
• Miljöberäkningar
• En kunds situation i dag
• Inneklimat och energianvändning
• Möjlighet med driftoptimering
• Vilka alternativ har en fastighetsägare?
• Exempel på konkreta åtgärder
• Aff /EO 10

12.15-13.00 Lunch 

Eftermiddag

13.00 Fortsättning
• Exempel på en projektplan
• Risker med traditionell uppföljning av energianvändning och 

presentation av en ny modell
• Varför vill en energileverantör effektivisera?
• Vad är en energitjänst och vilka energitjänster "nns?
• Ett verkligt exempel för leverans av energitjänsten komfort
• Vilka försäljningsargument "nns?

14.45 Paus
15.00-16.00 Behov av strategiska företagsbeslut
 Genomgång av förslag till handlingsplaner för att 
 leverera energitjänsten funktionsavtal

PROGRAM


