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Regionala noder fas 2, 2018–2021

Regionala noder var ett samverkansprojekt mellan  
Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala 
energikontor. Projektet pågick från 2018 till 2021 i syfte 
att hjälpa små och medelstora företag med en årlig 
energianvändning över 300 MWh – och informera dem 
om energieffektivisering och tillgängliga finansiella stöd. 
Många verksamheter kan med små förändringar minska 

sin energianvändning, men de saknar kunskapen, tiden 
eller kapitalet som behövs för att ta steget. Inom ramen för 
Regionala noder fas 2 erbjöd Energikontoret i Mälardalen 
rådgivning på plats samt över telefon och mejl. Vi gick 
igenom företagens energiläge, rekommenderade åtgärder, 
erbjöd hjälp med ansökan om finansiella stöd och 
arrangerade seminarier om energieffektivisering. 

”Vi har efter energikartläggningen framför allt 
optimerat driften av värme och ventilation i 

våra byggnader, och vi planerar att byta till 
LED-armaturer i vårt kök. Åtgärderna har 
resulterat i lägre kostnader för el och energi. 
Rådgivningen från Energikontoret i Mälardalen 

har varit avgörande för oss att genomföra 
energikartläggningen på ett smidigt sätt, utan 

dem hade det tagit alldeles för lång tid.

Ricki Galczewski
Hotellchef

Hedenlunda Slott
Hedenlunda

Jan Lundström 
Butiksägare 

ICA Nära Wisborg 
Visby

2020 hade vi minskat vår årliga energianvändning 
med hela 40 procent, i jämförelse med 2018. 
Det är ett resultat av flera åtgärder, som till 
exempel att vi har bytt kylsystem, installerat 
LED-belysning och satt upp solceller på taket. 
Hjälpen från Energikontoret i Mälardalen har 

varit ovärderlig. 

”
Martin Lindén 

Butiksägare 
ICA Supermarket 

Norberg

Vi genomförde flera energieffektiviserade åtgärder 
redan innan vi medverkade i Regionala noder fas 

2-projektet. Men nu planerar vi en ombyggnad, 
en kylkonvertering och eventuellt solceller, och 
då är det bra att ha alla fakta för att kunna  
budgetera rätt. Hjälpen från Energikontoret i 

Mälardalen har varit suverän, utan dem hade  
jag inte genomfört energikartläggningen.  

Kommentarer från projektdeltagare 

Foto: ICAs medierum, fotograf Jessica Gow/TT
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Cirka 50 procent av 
kostnaderna täcktes av  
företagens egna medel.

1 190 700kr Energikartläggningar har
genomförts till ett värde av

En av fyra verksamheter har plan för energiarbetet 
Med ”fördjupat stöd” menas rådgivning som har 
hjälpt verksamheten ta sig vidare i sitt energiarbete. 
Det kan handla om allt från verksamhetsspecifika 
åtgärdsförslag till hjälp med att formulera en ansökan om 
finansiellt stöd samt upphandling och beställning av en 

energikartläggning.  En energikartläggning ger företagen 
en tydlig bild av hur mycket energi verksamheten 
använder, var i verksamheten den används som mest och 
vilka kostnader det innebär. Den resulterar även i en plan 
med åtgärdsförslag. 

Genomförda projektaktiviteter och resultat

386 verksamheter har fått rådgivning om energikartläggningsstödet  
och andra relevanta stöd.

93 verksamheter har fått platsbesök och en genomgång av sitt  
energiläge av Energikontoret i Mälardalen. 

221 personer har medverkat på sammanlagt tio seminarier  
och webbinarier. 

Flera företagsformer inom målgruppen
Energikontoret i Mälardalen har varit i kontakt med 
sammanlagt 386 verksamheter under projektperioden. 
Verksamheterna består av momsregistrerade 
bostadsrättsföreningar och små och medelstora 
företag i form av tillverkande industrier, diverse 
besöksnäringsverksamheter, livsmedelsbutiker, 
bagerier och bryggerier. Samtliga har fått rådgivning om 
energieffektivisering och finansiella stöd. En majoritet 
har även mottagit fördjupat stöd. Och ungefär en av fyra 
verksamheter har valt att ansöka om finansiellt stöd för att 
gå vidare med en energikartläggning. 

89/93

89 av 93 verksamheter  
som Energikontoret i  
Mälardalen besökte  

tog del av  
fördjupade stöd. 

25 av 93 verksamheter 
som Energikontoret i  
Mälardalen besökte 

 valde att ansöka om 
energikartläggningsstöd.

25/93

Cirka 50 procent av 
kostnaderna täcktes av 
energikartläggningsstödet.50%50%



Tack från oss!
Projektet Regionala noder fas 2 visar att kunskap och kompetens kan göra stor skillnad för små och medelstora  
företags energianvändning. Det är resultat värda att sprida.

Hälsningar
Elin Törnwall och Agnes Widing, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

Namn Namnsson 
Företagsnamn
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Företagsnamn
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Företagsnamn


