
För företag och
bostadsrättsföreningar

Energirapporten är ett praktiskt och användbart analysverktyg 
som ger dig överblick och kontroll över energianvändningen i din 
byggnad (eller byggnader) och därmed möjlighet att
effektivisera din energianvändning.
Är du företagskund inom vårt nätområde så ingår Energirapporten utan extra kostnad för mätarna 
vars värden vi fakturerar dig för. Du kan lägga till undermätare och vattenmätare för en kostnad.

Energirapporten

En del av Göteborgs Stad

VILL DU VETA MER?
Besök vår hemsida goteborgenergi.se/energirapporten 
för att läsa mer eller ring oss på 031 - 62 62 62 så
berättar vi mer om möjligheten. 

Sätt in åtgärd och följ
resultatet
Med kunskap om och överblick över förbruk ningen får 
du bättre förutsättningar att kontrollera energianvänd-
ningen. När åtgärder sätts in kan du snabbt och enkelt 
följa upp dessa på både övergripande och detaljerad 
nivå. elkonsumtionsvolym.  Enkelt och tryggt! 

Anpassad till tekniker, ekonomer
och ägare
Alla på företaget kan använda samma system och se 
samma siffror. Det underlättar både ditt budgetarbete 
och din uppföljning.

Ett enda system
Du kan söka bland flera byggnader och sätta in åt-
gärder på rätt ställe. Därmed kan du snabbt upptäcka 
onormala förbrukningsmönster och följa upp gjorda 
energisparåtgärder. Systemet ger även automatisk 
beräkning av utsläppsnivåer för direkt användning i
din miljöredovisning. 

Vilka funktioner har
energirapporten?
1) Mätvärden per timme för fjärrvärme, fjärrkyla, elnät 
och gasnät
2) Nätkostnad för el och gas
3) Total kostnad för fjärrvärme och fjärrkyla
4) Verklig och normalårskorrigerad förbrukning per m2
5) Prognoser för förbrukning och kostnader
6) Returtemperatur-, effektsignatur- och miljörappor-
ter för djupare analyser
7) Notifiering för att tidigt kunna upptäcka avvikande 
förbrukning (ej i realtid)
8) Budgetfunktion
9) Egna kostnadstariffer för att t.ex. följa upp elhan-
delskostnader från din elleverantör
10) Händelse för att tidigt upptäcka avvikande kostna-
der och förbrukningar
11) Tillgång till Värstinglistan, där du på ett enkelt sätt 
får fram de fastigheter, byggnader eller anläggningar 
som sticker ut gällande förbrukningen och snabbt kan 
sätta in åtgärder
12) Göra jämförelser på fastighets-, byggnads- och 
anläggningsnivå för att upptäcka variationer och 
potentiella förbättringsmöjligheter
13) Utetemperatur över månadsförbrukning


