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Så säkrar du en lönsam investering i 
solel – engagera en oberoende 
projektledare till solcellsentreprenaden 
Kunskap från Aktea

Förutsättningarna för en bra solcellsanläggning sätts till stor del i projekteringsfasen. Det 
gäller både projektets ekonomi och hur effektiv anläggningen blir i slutändan, inte bara 
vad gäller effekt, utan också hur stabil den blir i fråga om drift och skötsel. 

Genom att anlita en av Akteas oberoende solelsexperter tillför vi din verksamhet den 
kunskap som krävs för att projektera en effektiv och lönsam solcellsanläggning. Utifrån 
behoven hjälper vi er till en anläggning skräddarsydd efter er ekonomi och specifika 
energiförbrukning. Vi stöttar genom hela processen, från dimensionering till installation 
och uppföljning. 

6 steg från idé till i driftsatt solcellssystem:

1. FÖRSTUDIE

Först utreds potentialen, möjlig placering 
av solcellspaneler, takens hållfasthet, 
vindlaster och andra förutsättningar. Vi 
ser över energianvändningen, 
förutsättningar för lagring etc – dvs allt 
som kan påverka investeringen.

3. UTVÄRDERING AV ANBUD OCH 
AVTALSSKRIVNING

Här utvärderar vi anbuden och för en 
dialog med leverantörerna. Vi ser till att 
det skrivs ett avtal med vald leverantör. 

4. BYGGLOV

Vi tar reda på om bygglov krävs och 
hjälper till med bygglovsansökan om en 
sådan ska lämnas in.  

2. OFFERTFÖRFRÅGAN

Vi på Aktea tar fram kravspecifikationer till 
förfrågningsunderlag och begär 
oberoende in offerter från flera olika 
leverantörer.



KONTAKTA OSS 
Hör gärna av dig via vår gemensamma mejladress info@aktea.se. Vill du prata direkt 
med ett av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå eller Uppsala, kan du 
besöka aktea.se/kontakt. 
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5. INSTALLATION

Vid önskemål kan vi vara med på plats, 
möta upp och bevaka leveranser, sköta 
all kommunikation och samordning. 

6. UPPFÖLJNING

Efter allt är på plats säkerställer vi att 
anläggningen drivs med sin optimala 
energieffektivitet. Vi fastställer rutiner 
för förvaltningen och gör en plan för 
drift, underhåll och uppföljning.

Vinster med att anlita Aktea till uppdraget:

 Vi hjälper till att både sänka energikostnaderna och minska koldioxidutsläppen 
samtidigt som ni framtidssäkrar er verksamhets energitillgång.

 Vi är oberoende konsulter med lång erfarenhet som är med i hela processen från 
tanke till i driftsatt system.

 Vi kan i princip allt inom energisystem i fastigheter och ser hela fastighetens elsystem 
som en helhet, inklusive solcellerna och eventuell elbilsladdning plus smart styrning. På 
så sätt uppnås smartare elanvändning i slutändan.

 Vi har arbetat med solceller i många år och driver även Samling för Solel, en 
mötesplats för fastighetsägare och fastighetsutvecklare som satsar på solceller och 
smarta elsystem.

 Vi bidrar till hela verksamhetens energieffektivisering eftersom vi under projektet tillför 
kunskap och ökar medvetenheten, vilket gör att kunden ofta får tips om fler 
besparingsmöjligheter och/eller optimering av processer på köpet.

Vi på Aktea 

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

Kontakta oss idag för att prata om ditt företags förutsättningar och mål. Vilket av våra 
kontor ligger närmast dig? 
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