
Forskningsunderlag för solel inom hållbar stadsbyggnad 
 
Hej medlem Innovationsklustrena för BeBo och BELOK! 
 
Inom ramen för en forskningsstudie vid Högskolan i Halmstad vill vi bjuda in dig till en 
diskussion-workshop på eftermiddagen den 16 maj med syftet att få din syn på hinder, behov 
och möjligheter inför den framtida samhällsbyggnaden av smarta städer med fokus på 
solelteknik. 
 
Ett fokus i forskningen är att studera utmaningar och implementeringar av solelteknik i 
byggprojekt och i samhällsplanering liksom uppväxlingen till stadsdelsnivå. 
På lång sikt ska studierna identifiera aspekter som påverkar takten av processen för 
implementering av solelanläggningar i byggprojekt och i stadsplanering med sikte på att 
uppnå en hög andel anläggningar i framtida hållbara och smarta städer där 
solcellsanläggningar är en självklar del. 
 
Denna första del av forskningsarbetet har fokus på att visa kopplingarna mellan 
implementering av solcellsanläggningar i fastighetsutveckling samt i stadsplanering. I en 
följande nästa del ska en kartläggning av samhällets utmaningar med att bygga smarta 
städer upprättas samt identifiering av verktyg och processer som behövs för att lyckas med 
detta. 
 
Kopplingen till BeBos och BELOKs arbete sker genom att lyfta utmaningar inom 
solcellsimplementering i den bebyggda miljön genom byggprojekt. Syftet är att studera 
projekt och utveckling som skett inom BeBo och BELOK och koppla detta till akademin för en 
vetenskaplig analys och vidare arbete med smart energi i smarta städer. 
 
Kopplingen till forskningen vid Högskolan i Halmstad utgår från ett innovationsperspektiv, 
som har som utgångspunkt att undersöka hur samhället påverkas av utvecklingen inom 
teknik och smarta städer och hur denna påverkan skulle kunna användas för att nå målet 
med ökad andel solel i stadsbyggnad. 
 
Vi hoppas du har möjlighet att komma till denna workshop så att vi kan få in värdefulla 
erfarenheter till projektets utgångspunkter för vidare arbete.  
 
Vi bjuder på förstärkning i form eftermiddagsfika och önskar dig varmt välkommen! 
Vi ber om svar gärna vändande med annars innan den 2017-05-02 samt om meddelande om 
önskemål om specialkost till charlotta.winkler@wspgroup.se  

 
Tid: 2017-05-16, kl 13-16 
Plats: WSP Globen, Arenavägen 7, mötesrum ”Stockholm” 
 
Soliga hälsningar, 
 
Charlotta Winkler, WSP Sverige AB 
med Kristian Widén, universitetslektor vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, 
Högskolan i Halmstad 
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