
          

ENORO  –  PRESS  RELEASE     1/2 

 
 

ENORO 
PRESSMEDDELANDE                        Helsinki, Finland 
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING                                20.05.2015 

 

SMART CAMPUS bevisar att EU:s mål gällande 
energibesparing kan uppnås 

Energieffektivitet i offentliga universitetsbyggnader, är ett treårigt Europeiskt SMART CAMPUS 

projekt som har åstadkommit en 30% energibesparing, 10% mer än det förväntade 20%. 

Projektet ger starka indikationer på att EU: s energieffektivitetsmål på 20% fram till 2020 är inom 

räckhåll. 

 

Projektet är finansierat av Europakommissionen, SMART CAMPUS projektet ligger i framkant av ICT 

(Information and Communication Technologies) området och inkluderar bl.a. Enoro’s 

mätvärdehanteringssystem, GENERIS. 

 

"Informationsteknik är huvudnyckeln till att kunna energieffektivisera. Enoro’s produkt GENERIS, som 

är hjärtat i IT-lösningen, lagrar, validerar och estimerar alla mätvärden från i projektets ingående 

fastigheter, och förser därefter campus projektet med ”feedback” på hur prognosen blev jämfört med de 

faktiska resultaten”, säger Anders H. Lier, VD och koncernchef, Enoro. 

 

”IT-systemet GENERIS är utvecklat för att lagra, validera, estimera data samt visualisera ett 

beräkningsresultat till användaren. GENERIS var extra värdefullt i detta projekt eftersom GENERIS 

enkelt kunde integrera flera olika mätsystem i lösningen, vilket krävdes i SMART CAMPUS projektet." 

 

Projektets resultat var mycket positivt eftersom piloterna nådde stora energibesparingar på olika platser 

över Europa och med olika scenarier. 

 

• I Luleå sparades 20% av energiförbrukningen i kontorslokaler och i motorvärmaruttag. 

• I Lissabon, Portugal, har nya appar utvecklats som gjorde det möjligt för eleverna att rösta på 

vilken sorts belysning och vilken temperatur som ska finnas på campus. 

• Campus-piloten i Helsingfors, Finland, har framgångsrikt testat flera olika belysningsscenarier 

som resulterat i konkreta energibesparande investeringsplaner samt har nått en 20% 

energibesparing genom att utbilda kökspersonalen på Campus anläggningen 

• I Milano, Italien, så etablerade pilot Campus ett automatiskt smart styrsystem som förutom den 

centrala applikationen bestod av olika sensorer och givare. Dessa, som installerades över hela 

Campus området, resulterade i besparingar från 30% upp till 60% i värme-, HVAC och 

belysningsscenarier. 

 

Det treåriga projektet har lett till en ”Grön bok” med policy-rekommendationer som publicerades för att 

vägleda europeiska beslutsfattare och andra i framtiden. 

 

"Det är tydligt att verktygen för att nå och överträffa målen för energieffektivisering redan finns och de 

kan åstadkommas på en Europaomfattande skala", säger Lier. 
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För intervjuer eller mer information, kontakta: 

Åke Liedgren, +46 73 241 82 63, ake.liedgren@enoro.com 

  

Om SMART CAMPUS 

SMART CAMPUS mål är att utveckla tjänster och tillämpningar som kan förse miljömedvetna 

användare på campus med realtidsinformation och beslutsverktyg för att öka energieffektiviseringen. 

SMART CAMPUS, som finansieras av Europeiska kommissionen, riktar sig till offentliga byggnader, 

som ligger vid universiteten. 

 
Om Enoro 

Enoro Sverige erbjuder ett komplett utbud av systemlösningar för energibolag inom området ”meter to 

cash” och smarta elnät. Enoro’s IT-system är väl beprövade lösningar för verksamheter inom el, 

fjärrvärme, gas och vatten. Enoro’s IT-lösningar passar alla aktörer på marknaden, distributionsbolag, 

elleverantörer, balansansvariga samt nationella och regionala s.k. ”hubbar”. Över 400 energibolag i nio 

länder använder idag Enoro’s IT-system. 


