
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Inbjudan till utbildning om Solceller 
Antalet installerade solcellsanläggningar i Blekinge ökade med 74% under 2016. 

Energimyndigheten tror att år 2040 kan solceller stå för 10 % av Sveriges 

elproduktion. Intresset för tekniken och den långsiktiga potentialen är stor.  

Ta chansen att lära dig mer om Solceller: 

Teknik, potential, Arkitektur och solceller, ekonomi 

Torsdagen den 11 maj på Soft Center i Ronneby  

Utbildningen vänder sig till: fastighetsägare, byggföretag, arkitekter, 

leverantörer, installatörer m fl. 

Sol i Syd arrangerar även motsvarande utbildning i Malmö den 12 maj: LÄNK 

 

Välkommen med din anmälan! 

  

http://solisyd.se/


 

 

 

 

 
 

Program 11 maj 
08.30-09.00 Registrering Kaffe 
09.00-09.30 Inledning, Sarah Nilson Energikontor Sydost och  
Cecilia Näslund Länsstyrelsen i Blekinge 

 Välkomna 

 Projekten: Sol i Syd, Sol i fys och ENERSELVES,  

 Potential, solkarta, regionala mål i Blekinge 

 Statistik solceller i Blekinge 
 
09.30-10.10 Teknik & trender, Johan Lindahl Svensk Solenergi 

 Grunderna i tekniken (inklusive solfångare), inkoppling till elnätet, takvinklar osv  

 Utvecklingen i Sverige (+lite utomlands)  

 Systemperspektiv  

 Grunderna i regler och villkor (skatter, elcertifikat, moms, investeringsstöd)  
10.10-10.30 Paus  
10.30-11.30 Solenergi i bebyggelsen/arkitekturen, Jouri Kanters LU/LTH 

 Översiktlig planering  

 Byggnader  

 Byggnadsintegrering  

 Bygglov  

 Certifiering byggnader Leed Breeam, Miljöbyggnad  

11.30-12.10 Ekonomi, Johan Lindahl Svensk Solenergi 

 Ekonomiska kalkyler (mikro, små, kommersiell produktion).  

 Mervärde på byggnaden – drift och energikostnader, certifiering  

 Marknad – fortsatt sjunkande kostnader PV och förbättrad effektivt  

12.10-13.00 Lunch 
 
13.00-13.30 Presentation av solcellsanläggningen Olsgården, Kristian Olsér Ronnebyhus 
13.30-15.00 Studiebesök på Olsgården (bussresa) 
 
OBS! Under eftermiddagen arrangerar projekt Sol i fys en parallell workshop på Soft center 

 
Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder även på lunch och fika. 

Om du anmäler dig och sen uteblir utan att meddela detta debiterar vi 300kr.  

 

Anmälan: LÄNK, senast 25 april 

Frågor? Kontakta Pierre Ståhl, pierre.stahl@energikontorsydost.se, tel.: 070 688 7520 

https://simplesignup.se/event/93449
mailto:pierre.stahl@energikontorsydost.se


 

 

 

 

 
 

Presentation talare 
 

Johan Lindahl 

Teknik och trender samt Ekonomi 

Här görs en bred genomgång av teknik, marknad, 

regler, skatter och ekonomi. Potential i Sverige och 

resten av världen. Hur kan framtiden se ut? 

Johan Lindahl är talesperson för Svensk Solenergi, 

som med cirka 165 professionella medlemmar 

representerar såväl den svenska 

solenergibranschen som de forskningsinstitutioner 

som verkar inom solenergiområdet. Johan är också 

sedan sex år tillbaka Sveriges representant i det 

internationella samarbetet IEA-PVPS, och har inom detta uppdrag ansvarat för 

att ta fram nationell statistik för den svenska solelbranschen. Utöver det har 

han forskat på tunnfilmssolceller och har en doktorsexamen från Uppsala 

universitet. 

 

Jouri Kanters 
 Solenergi i bebyggelsen/arkitekturen 

Hur kan vi integrera solceller och solfångare på 

bästa möjliga sätt i byggnader? Vilka möjligheter 

finns för att förbättra hela planeringsprocessen för 

att gynna användningen av solenergi? 

Jouri Kanters är arkitekt och biträdande 

universitetslektor på avdelningen för Energi och 

ByggnadsDesign på Lunds Tekniska Högskola.  

Jouri har varit deltagare i det internationella 

samarbetet IEA-SHC Task 41 om solenergi och arkitektur och Task 51 om 

solenergi i stadsplanering. Hans forskning handlar om just solenergi i arkitektur 

och stadsplanering. Jouri har en doktorsexamen från Lunds universitet. 


