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Sammanfattning
• Stötta integrationen av förnybar energiproduktion vid byggnationer 

och att påverka mål- och styrdokument på regional nivå så att 
detta stöds på ett mer effektivt sätt.

• Solceller

• Målgrupp: Blekinge 

• Energisamverkan Blekinge 

• Interreg Europe



Verktyg för 
hållbar 

byggnation i 
Blekinge



Varför en regional byggmanual?
• Bidra och inspirera till ett hållbart samhälle
• Brist på vägledning som ser helheten
• Små kommuner utvecklar och hjälper 
varandra
• Ge projektledare ett praktiskt verktyg
• Underlätta för entreprenörer
• Ta upp både byggnad och miljön runt omkring



8 Fokusområden
• Platsens förutsättningar
• Hållbar arkitektur och 

design på byggnadsnivå
• Hälsosamma och hållbara 

materialval
• God inomhusmiljö

• Rätt resursanvändning
• Trygga och säkra platser och 

lokale
• Berikande utemiljöer
• Delaktighet, kulturell och 

social livskvalitet



Energi- och klimatfrågor i manualen
• Välj materialval och konstruktion för låg 

klimatpåverkan
• Säkerställ energieffektiva byggnader
• Satsa på egen energiproduktion
• Använd smarta funktioner för uppföljning och styrning
• Energi och transporter kopplat till byggarbetsplatsen
• Hushåll med vatten
• Minimera och sortera avfall

Foto: Norreports förskola, Karlshamn



Här kan du läsa mer
http://energikontorsydost.se/energisamverkan-blekinge

Ladda ner manual, fördjupningsmaterial, mallar 
med mera

http://energikontorsydost.se/energisamverkan-blekinge


Delmål på väg mot ett hållbart energisystem 
– nytta för våra ägare

• Blekinges elproduktion är 100 procent förnybar år 2040.
• Solelen ska stå för cirka 5 procent av elanvändningen i 

Blekinge senast år 2030, vilket motsvarar 110 MW installerad 
effekt.



Solcellsläget i Blekinge



Senaste nytt om solcellsläget i Blekinge

• Sunspark
• 3MW
• 7 hektar
• Maj-sept 22
• Avtal till företag och 

organisationer



• Svea solar
• Mjällby karlskrona
• 18 MW
• 16 hektar
• Andra halvan 2022
• Förse närliggande 

anläggningar



Fram till 2030
• 2016-2020: ökning- fördubbling



Frågor eller funderingar?



Tack

energikontorsydost.se

@EnergikontorSydost

@energikontorSO

Energikontor Sydost AB

info@energikontorsydost.se
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