
Denna box installeras 
vid din värmepump och 
ser till att värmepumpen 

använder de billigast möjliga
timmarna på dygnet. Vi fixar 

allt det praktiska med 
installation och driftsättning!

Hur fungerar tjänsten?
Tjänsten ger möjlighet att tillsammans med ett timprisavtal styra värmepumpen*. En kommunikationsenhet 
kopplas in i värmepumpen (se bild). Denna hårdvara ger värme-pumpen ett optimerat körschema på vilka 
timmar som är mest fördelaktiga att producera värme och varmvatten på under dygnet. På så vis optimeras 
värmepumpens drift; vissa timmar pausas värmepumpen, och vissa timmar låter den värmepumpen 
”gasa på” lite mer för att elpriset är lågt osv. Hårdvaran kan installeras oberoende av fabrikat och ålder 
på värmepumpen. Med tiden så kommer det lanseras flera funktioner i tjänsten, men i detta projekt är 
det timprisstyrning som vi utvärderar tillsammans.

Varför detta testprojekt?
Trelleborgs Energi har som ambition att längre fram erbjuda smarta styrningstjänster, 
värme och el, till våra kunder så att det ska vara enklare att bidra till en hållbar framtid. 
Därför har vi lanserat ett testprojekt för att utvärdera tjänsten.

Krav för att delta
Kravet är att du är befintlig kund hos Trelleborgs Energi med timprisavtal. Har du rörligt pris hos 
oss kan du lägga om det till timpris genom att anmäla det på hemsidan. Du måste också vara 
bosatt inom Trelleborgs Elnäts område. Här kan du se nätområdena. 

Ditt deltagande
Testprojektet innebär en initial kostnad på 1 295 sek för hårdvara, installation och 3 månaders 
abonnemang/testperiod som betalas till leverantören Easyserv. Du kan när som helst säga upp 
sitt deltagande, med full återbetalning. 

Vad måste jag göra i gengäld? 
Vi vill ju veta vad du tycker om denna spännande produkt! Därför kommer vi att vid två till tre tillfällen 
ställa några frågor till dig via mejl om din upplevelse. Det kan eventuellt följas upp med ett telefonsamtal 
också. Deltar du i testprojektet godkänner du också att vi får analysera er förbrukningsdata tillsammans 
med Easyserv.
 
Vad händer om jag inte vill fortsätta under testperioden? 
Du har full returrätt inom 3 månader och får full återbetalning. 

Vad händer om jag inte vill fortsätta efter testperioden? 
Du kommer att bli kontaktad för att välja om du önskar fortsätta eller inte. Då kan du få ett månads-
abonnemang på 99 kr/mån.

Hur gör jag?
1) Anmäl dig via mejl till elhandel@trelleborg.se och ange namn, adress, telefonnummer och 
 anläggnings-ID. Anläggnings-ID hittar du på Mina Sidor eller på din faktura.
2) Du måste också beställa timprisavtal, om du inte redan har det. Det kan du enkelt göra på 
 vår hemsida.
3) Du kommer få svar på mejlen inom ett par dagar. Kommer du med i testprojektet blir du kontaktad 
 av Easyserve inom ca två veckor för bokning av installationstid.

Hur mycket kan jag spara?
Under testperioden beräknas besparingen ligga på mellan 5-10% beroende på intrimning och system-
utveckling. Trolig total besparing under första året med tjänsten ligger enligt leverantörens egna uppgifter 
på ca 15-20%. Utveckling sker parallellt och leverantören räknar med en ökning över tid - genom bland 
annat införande av självlärande algoritmer som individuellt anpassar värmepumpens drift i varje hushåll 
- till ca 25-30%. Dessa uppgifter baserar sig helt på beräkningar som Easyserv står för. 

Vem kontaktar jag vid frågor?
Har du frågor om testprojektet, utvärderingen och resultaten är du välkommen att kontakta oss på 
elhandel@trelleborg.se eller ringa Trelleborgs Energis kundservice på 0410-73 38 00.
Har du frågor kring tjänsten, installation eller andra tekniska frågor är du välkommen att kontakta 
Easyserv på 035-710 11 50 och info@easyserv.se

*Tjänsten fungerar på alla vattenburna värmepumpssystem och fabrikat, på bergvärme, jordvärme, luftvatten och 
frånluftsvärme.

Så här funkar 
er nya tjänst och 
vårt testprojekt

https://gispublic2.trelleborg.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0174f664e7e94113b02721742619b218
https://trelleborgsenergi.se
https://trelleborgsenergi.se



