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Solcellsgruppen
En kort sammanfattning

Akteas konsulter är oberoende specialister 
på energieffektivitet och sund inomhusmiljö 
i fastigheter och verksamheter. Vi vill hjälpa 
fler företag att sänka sina energikostnader 
och bidra till ett bättre klimat.

• Omsättning 2017 ca 30 mkr.
• Delägarstyrt
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Är Ditt företag 
nästa deltagare?

Solceller ska vara en enkel, trygg 
och lönsam investering.
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Arbetsmodell

Arbetsmodell
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Bakgrund
2013 Startades på initiativ av fyra fastighetsägare och Aktea.

Stockholms stad projektägare. Aktea projektledare.
Tillväxtverket beviljade medel för två år.

2014-2015 Löpande möten. Fokus på solcellens teknik och ekonomi.
Som mest >50 deltagare.

Stockholms stad lämnade över ägandet till gruppen.
Aktea erbjöd sig att fortsätta driva verksamheten.

2016 Solcellsgruppen startade upp i egen regi, med stöd från Stockholms stad.
Esam kommer in som rådgivare.
1-2 nya deltagare per möte.

2017 Idag 15 aktiva deltagare.
Cirka 30 personer per möte.
Ökat fokus på solcellen som del i ett smart elsystem.
Brett kontaktnät med leverantörer, projektörer, forskare, osv.
Bra samarbete med Energimyndigheten och Svensk Solenergi.

Aktiviteter
Seminarier  (4 per år)

Kunskap från ledande experter och forskare
Erfarenhetsutbyte mellan deltagare
Kontakter med leverantörer och konsulter
Inspiration och goda exempel

Svensk Solenergi ger oss senaste nytt från branschen
Energimyndigheten deltar, ofta som talare

Dela kunskap med varandra
Intranät, kunskapsbank
Fråga-svar-community

Dela kunskap med andra
Hemsida
Annat skriftligt material
Föredrag

Utveckla branschens verktyg och riktlinjer
Kalkylmodell och branschgemensam indata, med Mälardalens högskola och >50 företag i referensgrupp
Hantering av brandrisker i installation och drift
Gemensamt förfrågningsunderlag (ansökt, men ej beviljat)
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Seminarier 2017
16 februari Strategier för smarta elsystem och effektstyrning

- Energimyndigheten
- Ferroamp
- Fortum Charge&Drive
- Lundbergs Fastigheter

18 maj Gemensamt förfrågningsunderlag
- Gruppdiskussioner

19 september Effektiva lokala elnät – solceller, batterilagring, effektstyrning och likström
- Vasakronan
- Eksta Bostads
- Glava Energy Center
- Energimarknadsinspektionen, genom Aktea

5 december Solcellers drivkrafter och lönsamhet
- JM
- Futurum Fastigheter
- Stockholms stad
- Energimyndigheten
- Mälardalens högskola, genom Aktea

Feb-18 Prel: Hur solceller påverkar byggnadens arkitektur
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Ekonomi

Utfall 2016 Prognos 2017 Mål 2018
INTÄKTER
Deltagaravgifter 160 800 205 500 252 000

KOSTNADER
Arbete, Aktea 193 996 165 000 180 000
Arbete, Esam 51 400 45 000 50 000
Hemsida 21 250
Utlägg 6 974 17 000 20 000

252 370 248 250 250 000

RESULTAT -91 570 -42 750 2 000

Vad hoppas vi på?
1. Ska marknaden utvecklas och mogna är det viktigt att vi är på samma våglängd och 

talar om liknande saker.
Fortsatt samarbete med Energimyndighetens samordningsgrupp för solceller, liksom 
samarbete med övriga beställargrupper (Bebo, Belok, Besmå, Belivs, …).

2. Energimyndigheten har ett behov av kanaler för att få ut sina kunskaper och EM:s 
prioriteter till marknaden.
Fortsatt deltagande från Energimyndigheten på varje möte, som talare eller bara för 
att lyssna och delta i diskussionen.

3. Solcellsgruppens deltagare har många konkreta förslag till förbättringar som kan 
hjälpa hela branschen framåt.
När det finns behov av finansiering av projekt hoppas vi på en möjlighet att söka det.

4. Solcellsgruppens deltagare kommer i huvudsak från Mälardalen. Vi har idag konkret 
intresse i Västra Götaland, men även frågor från Skåne och Västerbotten/Norrbotten.
Tillfälligt stöd för att sprida till övriga ändar av Sverige. 
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