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Solcellsmarknaden tar fart
Hur får vi fler att installera solceller i nya småhus?



Energikontor Sydost – Växjö, Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona

• Arbetar med energieffektivisering och förnybar 
energi i nära samverkan med företag och offentliga 
aktörer 

• Är en offentlig organisation utan vinstintresse och vi 
är oberoende 

• Ägs av en förening där kommuner, landsting och 
regionförbund i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län 
är medlemmar

• Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel 
från svenska myndigheter och EU

• Är en del av Energikontoren Sverige

Kronoberg Kalmar

Blekinge



Energikontoren
SVERIGE den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete



Verksamhetsområden

• Energieffektivisering
• Därför att byggnader står för en 

tredjedel av all energianvändning i 
Sverige. 

• Hållbara transporter
• Därför här är beroendet av fossila 

bränslen störst.
• Förnybar energi

• Därför vi har en mycket stor 
potential i sydost inom främst 
bioenergi, solenergi och vindkraft

Energismarta 
hus

Beteende-
förändringar

Biogas Effektivare 
transporter

Kraftvärme Vindkraft



Arbetssätt



Våra samarbetspartners

• EU
• Kommissionen, projektpartners, energikontor.

• Myndigheter
• Energimyndigheten, Trafikverket, Naturvårdsverket, 

Skolverket

• Regionalt/lokalt
• Regionförbund, länsstyrelser, kommuner, landsting, 

branschorganisationer, stiftelser, universitet, 
energikontor mm



Energieffektivisering - byggnader

• Nätverk 
• GodaHus (bygg och fastighet)
• ByggEEss (fastighetsägare)
• Energinät Blekinge (industri)
• EESiSyd (sågverk)
• EELivS (livsmedelshandlare)

• Projekt
• Empower (energimätning i byggnader)
• Enerselves (egen elproduktion)
• One stop shop (energirenovering småhus)
• Ready (renovering av hyreshusfastigheter) 
• SoliSyd (öka användningen av solenergi)
• TRIS (industriell symbios)

Energismarta 
hus Nya tekniker

Minska onödig 
energi-

användning
Utbildning

Energieffektiv 
renovering Demonstration



Sol i Syd    2016-2019 april
.

Stefan Olsson



Projektspecifika mål

• Kompetensutveckling i hela branschen (31/1, mars (arkitekter), 19 april (elnät, Ystad),  
2 maj (Karlshamn?))

• Koncept framtagna för specifika branscher (småhus+industri)
• Info-material om säkerhet, upphandling, myndighetskrav etc (WS 21 sept 17)

• Uppdaterade regional mål och handlingsplaner
• Inventering av branschen och sysselsättningspotential
• Årlig uppföljning av solcellsanläggningar
• Nytt nätverk i Blekinge = Solstrålarna inom   

www.godahus.se



Solelstatistik Blekinge





Potentialstudie för solenergi i Blekinge

Wh/m2 och år



Korttidsscenario (A)

∼ år 2020-2030

Långtidsscenario (B)

∼ år 2050

• Begränsas av husets energianv.

• Solel: 0,45 TWh
(30% av Blekinges tot. elanvändn.)

• Totalt 2.400 årsarbetskrafter

• Begränsas av tillgänglig takyta

• Solel: 1,2 TWh 
(75% av Blekinges tot. elanvändning)

• Totalt 6.300 årsarbetskrafter







Besök vår hemsida för mer information om vår verksamhet

energikontorsydost.se
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