AKTEA AKADEMI

ETT UTBILDNINGSPROGRAM I 3 DELAR
FRÅN AKTEA AKADEMI

RÄTT SOLCELLSSYSTEM
FÖR DIN FASTIGHET
Sedan 2008 har hela Sveriges energikonsult Aktea byggt upp bred kunskap inom inomhusklimat, energieffektivisering och förnybar energi. Genom Aktea Akademi delar vi den med alla vardagshjältar i
fastigheter och verksamheter som vill sänka energikostnader och bidra till ett bättre klimat.
‘Rätt solcellssystem för din fastighet’ är ett av våra uppskattade utbildningsprogram som nu går i
repris. Upplägget är skräddarsytt utifrån vår långa erfarenhet av vilka krav och utmaningar som ställs på
dig i din yrkesroll. Programmet är fördelat på tre fristående halvdagskurser. Självklart kan du genomföra
dem på distans, online via din egen dator:

MÅLGRUPP

UTBILDNINGSMÅL

DETALJER

Detta utbildningsprogram riktar
sig till dig som jobbar med affärsutveckling, fastighetsprojekt och
förvaltning samt miljö- och
hållbarhetschefer. Utbildningen är
också givande för bostadsrättsföreningar.

Efter utbildningsprogrammet
kommer du ha en god förståelse
för helheten kring en solcellsinvestering för en fastighet ur ett
teknisk, ekonomiskt och regelmässigt perspektiv. Du kommer
kunna räkna på en investerings
lönsamhet och veta vad du behöver
göra inför en upphandling. Du
vet vilka tak som lämpar sig för
solceller och du har en känsla för
nyckeltal för en solcellsanläggning.

Kursserien består av 3 delar. Du
kan gå alla eller välja de kurser där
du vill komplettera dina kunskaper
med. Se nästa sida för en
uppställning över de olika kurserna.

Du behöver inga förkunskaper för
att tillgodogöra dig utbildningen
men det är en fördel om du har
varit i kontakt med solceller på
något sätt tidigare.

Samtliga kurser hålls av någon av
Akteas erfarna energikonsulter,
på distans via webbuppkoppling.

”Tack för en professionell utbildning om solel.
Vill varmt rekommendera kurserna till andra
och har tagit med mig många bra punkter för
arbetet framöver.”
“Tack vare mycket väl genomtänkt material och
upplägg från kursledaren fungerade det himla
smidigt med digital kurs.”
Citat från kursdeltagare våren 2021
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På nästa sida hittar du
alla kurserna. Välj de som
intresserar dig mest, eller
anmäl dig till samtliga
och få 10% rabatt!

AKTEA AKADEMI

RÄTT SOLCELLSSYSTEM FÖR DIN FASTIGHET
— ÖVERSIKTLIG KURSBESKRIVNING

1

2

3

SOLCELLSSYSTEM DEL 1 –
TEKNIK &
FÖRUTSÄTTNINGAR

SOLCELLSSYSTEM DEL 2 –
AKTUELLA LAGAR &
EKONOMI

SOLCELLSSYSTEM DEL 3 –
UPPHANDLING &
FÖRVALTNING

I kursen går vi igenom hur ett solcellssystem är uppbyggt, vilka byggnader
och tak som är lämpliga för solceller,
vad som driver kostnader samt nyckeltal och förväntad produktion. Vi
diskuterar också vilka komponenter
som är lämpliga i olika situationer,
så som val av solcellsmoduler,
monteringssystem och övrig utrustning.

I del 2 går vi igenom de lagar som
berör solcellsinstallationer. Det
innefattar både ellagar, bygglagar och
vissa skattelagar. Kursen beskriver
också hur du beräknar ekonomin
för en solcellsanläggning samt tar
kort upp förvaltning av solceller och
upphandlingsprocessen.

Under del 3 går vi igenom hur man
skriver ett upphandlingsunderlag för
totalentreprenad och vilka tekniska
krav som bör ställas. Vi går igenom hur
AMA kan användas i kravställningen.
I kursen går vi också igenom hur man
förvaltar sin solcellsanläggning och
vilka servicemoment som bör utföras..

Längd		

Halvdagsutbildning,
3 timmar

Längd		

Halvdagsutbildning,
3 timmar

Längd		

Halvdagsutbildning,
3 timmar

Plats		

Distanskurs via webb

Plats		

Distanskurs via webb

Plats		

Distanskurs via webb

Föreläsare

Jon Malmsten, Aktea

Föreläsare

Jon Malmsten, Aktea

Föreläsare

Jon Malmsten, Aktea

Pris		

3 700 kr

Pris		

3 700 kr

Pris		

3 700 kr

För mer information
om respektive kurs
– se separat
kursprogram!

Välj de kurser som intresserar dig mest, eller anmäl dig till alla och få 10% rabatt!

aktea.se/akademi
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