
Inbjudan
Utbildning om solenergi i byggnader

• Därför ska du som fastighetsägare satsa på solenergi
• Lönsamhet och regler
• Metoder och ny teknik för integrering av solceller i byggnader
• Din roll som arkitekt eller planerare i omställningen till förnybar energi
• Blekinges nya solkarta visar potentialen för ditt tak
• Goda exempel

Dagens huvudtalare -  Michiel van Noord

Civilingenjör på konsultföretaget Esam. Michiel har arbetat som projektör, pro-
jektledare och konsult i solcellsbranschen i 11 år och varit inblandat i ett flertal 
forskningsprojekt kring byggnadsintegrerade solceller samt solenergi i planering.

Kontaktpersoner för frågor:
Samuel Karlström   Katrine Svensson
Länsstyrelsen i Blekinge   Energikontor Sydost  
samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se katrine.svensson@energikontorsydost.se

Tisdagen 10 oktober 09.30-15.30, Furulundsskolans aula, Sölvesborg

Seminariet är en uppföljning av den utbildning som anordnades i Ronneby den 11 maj. 

Seminariet riktar sig till fastighetsägare/förvaltare, energisamordnare, fysiska planerare, 
bygglovshandläggare, arkitekter, miljösamordnare, politiker, installatörer, leverantörer med flera. 

Anmälan
Utbildningen är kostnadsfri. Anmäl dig senast 3 oktober.
Anmäl dig via denna länk.

Välkommen till en heldag där vi tar upp:

Tisdag 10 oktober

https://simplesignup.se/event/98463-utbildning-solenergi-och-planarbete
mailto:samuel.karlstrom%40lansstyrelsen.se%20?subject=
mailto:katrine.svensson%40energikontorsydost.se?subject=


Program för 10 oktober 2017

09.00 Registrering och fika

09.30 Inledning - Energikontor Sydost

09.45 Vad påverkar potentialen för solenergi på byggnader? - Michiel van Noord, ESAM
Fysisk potential för solenergi i Sverige. Påverkan av takets lutning, riktning och skuggning.
Använd solkartan för att se solenergipotential för din fastighet.

Paus

Solenergi och arkitektur - Michiel van Noord, ESAM
Byggnadsapplicering och integrering av solenergi i byggnader. Vilken roll har arkitekten för 
integrering av sol i byggnader? Ny teknik på marknaden och goda exempel.

12.00 Gruppdiskussion

12.30 Lunch på Furulundsskolan

13.30 Ekonomiska förutsättningar, varför satsa på solel? - Michiel van Noord, ESAM
Hur ser lönsamheten ut? Vilka möjligheter finns att ersätta andra material med solceller vid 
nybyggnad och hur påverkar det lönsamheten? Påverkar estetiska krav kostnaderna? 
Att upphandla solcellsanläggningar, goda exempel och saker att tänka på.

14.30 Fika

14.50 Från idé till färdig solanläggning i praktiken - Björn von Palffy,  Holje El
En installatör visar ett exempel och berättar hur de arbetar.

15.20 Avslutande ord

Utbildningen arrangeras inom projektet ”Integrera solenergi i den fysiska planeringen i Blekinge” vilket är ett samarbete 
mellan Länsstyrelsen, Energikontor Sydost och länets kommuner, med stöd av Energimyndigheten, samt projekten Sol i 
Syd och Enerselves.


