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POLIS är ett europeiskt samarbetsprojekt med målsättningen att stärka förutsättningarna för användning av 
solenergi i europeiska städer genom strategisk stadsplanering och politiska åtgärder på det lokala planet. För 
att möjliggöra omfattande integrering av småskaliga, decentraliserade solenergitillämpningar i städer krävs 
ett strategiskt synsätt på kommunal nivå.

Syftet med projektet är att identi!era och utvärdera nuvarande praxis inom stadsplanering beträ"ande so-
lenergi, och att sammanföra de viktigaste aktörerna i denna process för att skapa en mer sammanhållande 
planering och lagstiftning för utveckling av solenergi. Byggnaders struktur och deras läge inom stadsmönstret 
är av stor vikt för möjligheten att utnyttja solenergi. Externa ytors tillgänglighet och orientering är avgörande 
faktorer vid design av aktiva solenergisystem, och är även viktigt vid passivt upptagande av solenergi. Integre-
rad solenergi är mer beroende av den konstruerade miljöns speci!kationer än någon annan form av förnybar 
energi. 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att solenergi ska kunna utnyttjas i nya byggnader måste vissa 
kriterier ingå i utvecklingsplanering och bygglagstiftning. Flera verktyg för att främja solenergi !nns att tillgå, 
exempelvis kommunala överenskommelser eller privata åtaganden.
Be!ntliga byggnader måste också kunna vara tillgängliga för installation av solenergisystem. Omfattande kun-
skap om byggnadernas form och krävs för att kunna förverkliga solenergipotentialen i be!ntliga byggnader.
Genom samarbete mellan de städer som redan arbetar med stadsplanering för solenergi kan användningen 
av solenergipotential i städer främjas på en lokal nivå. Eftersom kommunerna utgör viktiga aktörer när det 
gäller stadsplanering och lokala initiativ är det viktigt att planeringsavdelningarna i städer och samhällen är 
nära involverade i POLIS-projektet.

POLIS - Identi!cation and mobilization of Solar Potential via Local Stratagies
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Städer är fokus för utveckling. Denna roll har stärkts med åren, och lockar till in#yttning av människor och 
koncentration av varor och aktiviteter i städerna. Parallellt med koncentrationen i städerna och ut#yttningen 
från landsorten har energiförbrukningen i städerna ökat. Idag lever nästan 80% av Europas befolkning i städer, 
vilket förklarar varför de ger upphov till 75% av den totala energiförbrukningen och producerar 75% av alla 
CO2-utsläpp. 
Förutom att befolkningstätheten, och därmed energiförbrukningen, ökar står vi inför ett paradigmskifte inom 
energiområdet. Tillgången på billig energi och möjligheten att använda den fritt har nått en punkt där det främ-
sta målet är e"ektiv energianvändning, och nya energikällor har hamnat i fokus för forskning och marknad-
sutveckling. Konventionella energikällor och -teknologier är fortfarande viktiga, och genomgår fortfarande 
en logisk evolution, men allt eftersom efterfrågan på förnybara energikällor ökar kommer de att utgöra en 
allt viktigare del av den energi vi använder.  Eftersom ett brett utbud av förnybara energiteknologier gör det 
möjligt att utnyttja förnybara energikällor på lokal nivå, är det viktigt att förstå potentialen hos olika teknolo-
gier och hur de tillämpas inom olika områden. Lokal energiproduktion tillgodoser kraven på säker tillgång och 
främjar decentraliserad energiproduktion, samtidigt som det uppmuntrar till lokal produktion och konsum-
tion, och leder till minskade energiförluster i distributionsnätet. I det sammanhanget framstår det tydligt att 
städerna har en viktig roll att fylla, både när det gäller att skapa ramverk för utveckling och för att se till att 
de!nierade energistrategier efterföljs, både på utbuds- och efterfrågesidan. 

På efterfrågesidan bör kommunikation och spridning stå i fokus, och målet bör vara att höja medvetenheten 
om förnybar energiteknologi och att öka intresset i samhället för att införa sådan teknologi i städerna. På ut-
budssidan är det nödvändigt att sätta upp de!nierade mål för produktionen av förnybar energi i staden, och 
att skapa verktyg som främjar integreringen av sådan teknologi i alla nya stadsprojekt, hela vägen från plan-
eringsstadiet. För att uppnå dessa mål behövs lagstiftning, men det är även viktigt att arbeta sida vid sida 
med mäklare, stadsplanerare, ingenjörer och arkitekter för att förse dem med verktyg som klarar nya utman-
ingar. Dessutom bör direkt interaktion med marknaden uppmuntras för att förstärka behovet av nya tillvä-
gagångssätt, metoder, tekniker och material. 

Av alla de teknologier för förnybar energi som !nns tillgängliga har solenergi den unika potentialen att kunna 
integreras i stadsmiljön och förvandla städer till stora produktionsanläggningar för grön energi. Eftersom sol-
paneler är #exibla, både i utformning och funktion, (solceller och solgångare) har de utomordentliga egenska-
per som gör att de kan införlivas i byggnader och strukturer i en stad. Formen på byggnader och tillgängliga 
ytor är mycket viktig för att solenergi ska kunna utnyttjas med framgång; och utgör grunden för hur solener-
gisystem och passivt mottagande av solenergi ska fungera. Mer än för någon annan form av förnybar energi 
är ett framgångsrikt resultat beroende av form, funktion och placering av byggnader. Dessutom bör be!ntliga 
byggnader kunna användas för att installera solenergisystem. Kunskap om funktionsdugliga byggnadstyper 
och strukturer kan leda till förbättrade strategiska åtgärder för att förbättra solenergipotentialen hos be!ntliga 
byggnader. Nya tekniker för att analysera potentialen för solenergi hos be!ntliga byggnader har tagits fram,
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såsom undersökningar av takytor med laserskanner integrerade i GIS-system, och integrerade metoder för att 
relatera resultatet av pilotprojekt till typ av stadsstruktur. Grundläggande utvärderingar av potentialen för an-
vändandet av solenergi måste utgöra grunden till ny bygglagstiftning och andra politiska åtgärder som syftar 
till ökad användning av solenergi.

För att utnyttja den här potentialen måste kommuner och intressenter i staden utnyttja strategisk stadsplan-
ering och lokala politiska åtgärder för att öka möjligheterna att utnyttja solenergi i europeiska städer. Stad-
sanpassade metoder krävs för att maximera införandet av småskaliga solenergitillämpningar på bred front i 
stadsmiljön. Olika teknologier och juridiska möjligheter för analys av solenergipotential och installation har 
utvecklats på senare tid, och nu är det hög tid att omsätta resultaten i verkligheten och att implementera strat-
egier för införande av solenergi inom stadsplanering. För att uppnå potentialen för solenergi måste strategier 
för att integrera både passiva och aktiva solteknologier de!nieras redan vid stadsplaneringens första skede. 
Om solenergin ska kunna utnyttjas till sin fulla potential måste utformningen av städerna anpassas till en bal-
anserad kombination av form och funktion.

Genom POLIS-projektet har ett konsortium av städer och solenergiexperter gått samman, med målsättningen 
att presentera och utvärdera ny utveckling inom stadsplanering för solenergi, och att sammanföra viktiga in-
tressenter i processen att förbättra planeringen och att producera lagstiftning som syftar till utveckling av so-
lenergi. Genom samarbete mellan städer som arbetar med stadsplanering för solenergi kan stadsplanering för 
solenergi främjas på lokal nivå i europeiska städer. Eftersom kommunerna utgör viktiga aktörer när det gäller 
stadsplanering och lokala initiativ är det viktigt att planeringsavdelningarna i städer och samhällen är nära 
involverade. Byggnader har en enorm potential att generera solvärme och energi, och kunskap om det, och 
om hur den potentialen kan omsättas i praktiken, kan leda till att mängden förnybar energi som produceras 
kraftigt kan ökas. 
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1.1  Lokala energiplaner och energistrategier 

Energifrågor har hamnat i fokus på lokal nivå tack vare Europeiska unionens direktiv och andra, nyare initiativ 
såsom Borgmästaravtalet, Agenda 21 med #era. När klimatförändringar diskuteras handlar det ofta om CO2-
utsläpp, och därför fokuseras de #esta initiativ på att minska de lokala utsläppen och att sätta upp mål och 
program som ska uppnås till 2020 och/eller 2050. Nationella program har de!nierats på olika nivåer (på grund 
av de olika administrationsnivåerna i europeiska länder) och lokala strategier omsätts till högt satta mål. Olika 
ramverk, som utvecklats i anknytning till europeiska program som en del av den strategiska planeringen för 
e"ektiv energianvändning, har de!nierats på lokal nivå i åtskilliga städer, med inriktning på lokal luftkvalitet, 
leveranssäkerhet, etc. Olika städers sätt att hantera den här processen kommer att beskrivas i olika kapitel el-
ler enligt åtgärd genom att ge exempel på bästa praxis. Målsättningarna måste vara tydligt de!nierade och 
presenteras för lokala berörda aktörer och intressenter och för allmänheten, så att de har en möjlighet att en-
gagera sig i att uppnå målen. 

Genom att skriva under Borgmästaravtalet år 2008 åtog sig Paris stad att uppnå fyra delmål, med den huvud-
sakliga målsättningen att uppnå en minskning av utsläpp av växthusgaser  på 75% till år 2050, jämfört med 
2004 års nivåer. Milstolpar som ska uppnås till 2020 omfattar en minskning av utsläpp av växthusgaser (green-
house gas emissions, GHG) och energiförbrukning med 25%, samt att förnybar energi ska utgöra 25% av den 
lokala energiförbrukningen, vilket är högre än de europeiska målsättningarna. Eftersom utvecklingen av förny-

bar energi är en av huvudlinjerna i Paris Klimatplan, är ett av de viktigaste målen att 200 000 kvadratmeter so-
lenergisystem ska ha installerats i Paris till 2014 (både solceller och solfångare). Dessutom lanserade staden år 
2009 ett innovativt projekt med syftet att studera potentialen för att integrera förnybar energi i staden i syftet 
att främja en problemfri introduktion av förnybara energiteknologier i den parisiska stadsmiljön.

Vad gäller insats av förnybar energi i regional skala har regionen Stor-Lyon åtagit sig att öka den förnybara an-
delen av regionens energiförbrukning med 20% före år 2050, som en del i strategin att minska GHG-utsläppen. 
Staden Lyon är väl medveten om att man inte kan gripa sig an den här stora utmaningen på egen hand, och 
har därför de!nierat tre sektioner för ingripande:
- samhälleliga aktiviteter i staden med fokus på energiförvaltning av historiska byggnader och stadens for-
donspark, på o"entliga kontrakt med tredje part, på industribyggnader och hantering av avfallsprocesser och 
-installationer, vilket representerar mellan 1 och 5% av de GHG som släpps ut i regionen;
- o"entliga riktlinjer som endast gäller stadsmiljön (stadsplanering, mobilitetsfrågor, o"entligt subvention-
erade bostäder, ekonomisk utveckling, etc.), som har en e"ekt på totalt 20% av den totala mängden GHG som 
släpps ut;
- alla övriga aktiviteter (människors och varors rörlighet, ekonomiska aktiviteter, konstruktion och förvaltning 
av bostadshus, etc.)
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Lissabon, å andra sidan, godkände en energi-miljöstrategi för Lissabons stad i december 2008. I strategin sätts 
mål upp för energie"ektivitet och minskad energiförbrukning till 2012, något som innebär att målen bör kun-
na nås av den lokala regering som satte upp dem.

Huvudområdena för ingripande- och hållbarhetsmål är:
• Minskad energiförbrukning (i bostadshus, servicehus och transport): 8,9%
• Minskad vattenförbrukning: 7,8% 
• Minskade vattenförluster i distributionsnätet: 15,6%
• Ökad användning av återvunnet vatten (genom bevattning av grönområden och tvätt av gator): 3.1 m3/

inv.år (faktisk mängd ungefär 0)
• Minskad materialförbrukning: 10%
• Ökad andel selektiv materialåtervinning: 29%
• Inga speci!ka mål har satts för användning
• av förnybar energi.

I staden Vitoria-Gasteiz sattes mål för energie"ektivitet och förnybar energi i samband med Förvaltningsplanen 
för luftkvalitet 2003-2010, och den Lokala energiplanen 2007-2012. Målen är att energiförbrukningen ska min-
skas med 10% till 2010 (jämfört med 2001), och med 9% till 2012 (jämfört med 2004).  

München Stad har åtagit sig till en CO2-minskning med 20% till år 2020, i enlighet med Borgmästaravtalet. 
Dessutom har Münchens lokala energienhet (Stadtwerke München) frivilligt åtagit sig att förse alla priva-
ta hushåll med elektricitet som till 100% genererats av förnybar energi till 2015, och för alla konsumenter i 
München till 2025. Med den här grunden planerar Münchens borgmästare att stödja ett förslag som de Gröna 
lagt fram om att leverera 10% av den förnybara energin genom lokala solcellssystem. Planer har skissats för 
ett Solenergiinitiativ för München (Solar Initiative for Munich, SIM), och dessutom !nns planer för att skapa ett 
SIM-samarbete för att öka installationen av solenergisystem inom en snar framtid. 

Den på långa vägar mest ambitiösa strategin presenteras av Malmö stad. Målsättningen att hela det lokala 
energisystemet ska försörjas enbart av förnybara energikällor sattes upp vid revisionen av Malmös lokala En-
ergi- och miljöplan vid slutet av 2009. En viktig milstolpe för att förverkliga den här visionen är att minska en-
ergiförbrukningen med minst 20% till år 2020, jämfört med medelförbrukningen mellan 2001 och 2005, och 
att 50% utgörs av förnybar energi i den allmänna mixen av förnybara energikällor. Stadens huvudsakliga solen-
ergiteknologier förvaltas via stadens Solenergiinitiativ, som har satt upp målet att 3% av värmeförbrukningen 
och 2% av den elektricitet som förbrukas i Malmö stads serviceförvaltnings egna fastigheter ska komma från 
solenergi år 2020.

1.2  Solenergipotential, mål att möta

De!nitionen av mål, särskilt med hänsyn till införandet av teknologier för förnybar energi, grundas i en 
bedömning av be!ntliga resurser och de bästa tillgängliga tillämpningarna. Forsknings- och utvecklingspro-
jekt, utvecklade inom ramarna för Europeiska kommissionens stödprogram, har under en tid arbetat med 
att utveckla bedömningsverktyg och att ta fram beräkningsmetoder för uppskattning av tillgänglig strålning 
och ytor samt systemens e"ektivitet.  Bland dessa är IEA- PVPS Task 7 och PVCityGuide, bland andra, värda att 
nämna. Dessa studier baseras på pilotanalyser, och värdering av potentialen i ett antal pionjärstäder. Som en 
följd av de här initiativen har nu ett #ertal städer anslutit sig till utvärderingen av solenergipotential på bygg-
projekt under utveckling, eller i städerna som helhet, som en del av de!nitionen av stadens energistrategi och 
målen för installeringen av teknologi för förnybar energi. 

LANZAROTE STUDIDE ÖVER 
POTENTIALEN FÖR SOLENERGI

TILLGÄNGLIG SOM INTERNETVERKTYG

LAND
SPANIEN

Lanzarote Ö, Kanarieöarna

Lokal

Identi!ering av solenergipotential

Solceller

2008-idag

Lanzarote Kommun/ Industri- och Energiavdelningen
http://lanzarote.grafcan.com/
http://www.cabildodelanzarote.com/

Projektstad:

Storlek/påverkad region

Typ av projekt 

Teknologi i fokus
Solceller/Solvärme/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution 
med Internetlänkar 

(om tillgängligt)
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Foton / ritningar / översikt

Lanzarote Ö har utvecklat ett internetverktyg där användaren kan söka på 
en karta för att hitta sitt tak och se vad det har för potential för solenergi, 
något som underlättar för invånarna att installera solcellssystem på sina tak. 
De som utvecklat verktyget anser inte att sluttande tak är lämpliga för sol-
cellspaneler. Varje intervall för potentiell mängd energi som kan produceras 
på ett år markeras med en färg. 
Analysen gjordes för en enhet i taget, med hänsyn till varje ägares egen-
dom. Metodiken beskrivs inte. 
Lanzarote Kommun arbetar med att förbättra verktyget genom att infoga 
förklaringar om hur den här typen av system installeras. En lista över kon-
taktuppgifter till alla företag som sysslar med solenergisystem kommer att 
tillhandahållas.

Lanzarote Kommun/ Industri- och Energiavdelningen

Lanzarote Kommun

Lanzarote Kommun/ Industri- och Energiavdelningen

Data för Geogra!ska Informationssystem (GIS) levererades av GRAFCAN, of-
fentligt kartogra!företag, Kanarieöarna.

Universidad Politécnica de Madrid

• Tillgängligt på Internet
• Användarvänligt
• Tydlig framställning av potentialen för solenergi
• Möjlighet att uppdatera information
• Möjlighet att tillämpa till alla slags byggnader

• Låg spridning
• Sluttande tak anses olämpliga för solcellspaneler
• Ej relaterat till lokala stadslagar
• Skydd av stadslandskap beaktas inte
• Otillräckligt för passiv mottagning av solenergi och solfångare
• Metodiken beskrivs inte

• Möjlighet att utgöra referens för andra städer
• Di"usion av intäkterna av solenergiinstallationer 
• Lätt att upprepa
• Skapar arbetstillfällen i solenergiindustrin

• Möjlig modi!ering av priserna för solenergisystem på marknaden
• Brist på arkitektdata
• Tillförlitlighet
• Ökning av priserna för solcellssystem på marknaden
• Informationens precision

• Mer spridning anpassad till olika målgrupper
• Information om installation av solcellssystem (kurser)
• Omfatta passiv mottagning av solenergi och solfångare

Allmän
Projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör

Andra inblandade parter 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av Bästa praxis

 

 STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

SWOT ANALYSIS
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I Vitoria-Gasteiz utgör för närvarande bidraget från solenergi 0,1% av den totala mängden förbrukad energi. 
Stadens kommun har utvecklat utvärderingen av stadens tekniska potential för att installera solvärme- och sol-
cellssystem, och uppskattar att det !nns kapacitet för 30.000 kvadratmeter. Om hela den kapaciteten uppnås 
skulle det motsvara 0,4% av den lokala energiförbrukningen (med avseende på energiförbrukningen år 2006). 
Mål har satts upp för införandet av solenergiteknologi på kort och medellång sikt. Målsättningen för 2012 är 
25.000 kvadratmeter installerade solfångare, och en kapacitet på 2MW solcellspaneler. 

“STUDIE AV SOLENERGIPOTENTIALEN 
FÖR INSTALLATION AV SOLCELLER OCH 

SOLCELLER/SOLFÅNGARE I STADEN 
VITORIA-GASTEIZ.

LAND
SPANIEN

Vitoria-Gasteiz

Lokal

Identi!ering av solenergipotential

Solceller och blandade (solceller - solfångare) solenergiinstallationer

Juli 2006

Vitoria-Gasteiz Kommunfullmäktige (Miljö - och hållbarhetsavdelningen): 
www.vitoria-gasteiz.org 

Projektstad:

Storlek /påverkad region

Typ av projekt

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution 
med Internetlänkar

(om tillgängligt)

I den här rapporten uppskattas potentialen för solenergi i olika (21) om-
råden, för solfångare och/eller solceller, som på taken till byggnader (of-
fentliga och privatägda) och en del ytor i staden och på landsorten.

Vitoria-Gasteiz Kommunfullmäktige

Vitoria-Gasteiz Kommunfullmäktige

IDOM, Ingenieria y Consultoria, S.A.

- Departementen frö Miljö/Ekonomiskt främjande/Underhåll
- Guascor Foton / Mercedes Benz España/…

Vitoria-Gasteiz Kommunfullmäktige   

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare Idén 
till projektet

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör

Andra involverade parter
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

Foton / ritningar / översikt 

• Exakt information om de utvalda byggnaderna: För varje byggnad 
beaktas förbrukning av elektricitet och värme, takets egenskaper, bästa 
teknologi för solfångare och solceller, bästa orientering och vinkel, en-
ergi för installation, nödvändiga !nansiella investeringar, CO2- och ener-
gibesparingar

• Kan lätt tillämpas i Vitoria-Gasteiz

• Bästa teknologi och investeringskostnader behöver uppdateras
• Inte uppdaterat i enlighet med standarderna i nationella tekniska byg-

gregler
• Visserligen ges tillräcklig samlad information, men den är för fokuserad 

på Vitoria-Gasteiz, vilket innebär att den inte är praktisk eller fullt an-
vändbar för andra städer

• Endast tillgänglig i pappersformat hos kommunfullmäktige

 STYRKOR

SVAGHETER

SWOT ANALYSIS
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Även Lyons storstadsregion har gjort en bedömning av potentialen för solenergi. Vid bedömningen har tillgån-
gen på solresurser i regionen hållits i åtanke, som kan stödja en installation på 1kWp solceller i sydläge med en 
lutning på 35°, och en produktion på 1250 kWh/år, och solfångarsystem, i sydläge med en lutning på 45°, med 
en produktion på 1 800 kWh/år. Utvärderingen visade att om alla de tak som är lämpliga för solenergiproduk-
tion skulle installeras med solenergiteknologi, skulle produktionen från solfångare och solceller uppgå till to-
talt 140 GWh för solfångare och 600 GWh för solceller till år 2020. Detta skulle leda till en ökning i den aktuella 
produktionen från förnybara energikällor på mellan 3,8% och 6,1%. 38% av detta skulle utgöras av solenergi, 
vilket skulle motsvara 2,3% av den totala energiförbrukningen i regionen. 

Bild 1 - Diagnos av Förnybara Energikällor i Stor-Lyon 
(Källa: “Diagnos av Förnybara Energikällor i Stor-Lyon vid slutet av 

2006, och en studie av Dess potential till 2010” – AXENNE)

Malmö, med ett invånarantal på 255.000, har en potential för solenergiproduktion som ligger i storleksord-
ningen 60-400 GWh/år. Malmös potential för införande av solcellsteknologi utvärderades med hjälp av det 
EU-!nansierade projektet PVCityGuide, vilken uppgår till 243 GWh/år och 20 kvadratmeter tillgängligt tak/
invånare, vilket utgör ungefär 13% av den totala energiförbrukningen.

• Möjlighet att utveckla en plan för förnybar energi som prioriterar inte-
greringen av solenergi i stadsplanering

• Förser Vitoria-Gasteiz med ett användbart verktyg för att jämföra infor-
mation om den nuvarande potentialen för solenergi med framtida kar-
tor över solenergipotential

• Inte uppdaterad i enlighet med nya subventioner och teknologier

• Behöver uppdateras i enlighet med nationella tekniska byggregler, och i 
enlighet med nya subventioner för solenergi

MÖJLIGHETER

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

VÄSTRA HAMNEN MALMÖ
LAND

SVERIGE

Malmö

Området Västra Hamnen, BO 01

Identi!ering av potentialen för solenergi

Solceller, solfångare, markvärmelager och vindkraftverk. Energie"ektiva by-
ggnader. 100% lokalt producerad förnybar energi.

2001 - pågående. 

Kontaktperson: 
Tor Fossum, Miljöavdelningen, 
tor.fossum@malmo.se

Projektets webbsida:
http://www.malmo.se/Funktionsmenyer/In-english/Sustainable-City-De-
velopment/Bo01---Western-Harbour.html

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt 

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)
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Foton / ritningar / översikt

100% lokalt förnybar energi - Västra Hamnen Malmö

Foto: Malmö stad

Ända sedan slutet på 1700-talet har Västra Hamnen-området gradvis fyllts 
upp med fyllnadsmaterial. Under många år tillhörde det Kockums varv. När 
varvet lades ned, omvandlades produktionshallen till SAAB-fabrik. Fabriken 
användes inte länge innan den konverterades till Malmömässan. 
Nedläggningen av Kockums ledde till att ett nytt område skapades i staden. 
År 2001 hölls Bomässan BO 01 i Västra Hamnen. Detta kom att bli startskot-
tet för utvecklingen av ett nytt bostadsområdet vid havet med ett antal olika 
inblandade arkitekter, som skapade ett rikt utbud av varierande arkitektur. 
Skapandet av området Västra Hamnen är baserad på en grundläggande 
ekologisk inställning till planering, bygg och konstruktion. Områdets mål-
sättning är att utgöra en internationell förebild för miljöanpassning av en 
tätbebyggd stadsmiljö. Områdets energitillförsel utgörs till 100% av förny-
bar energi - vind, sol och bergvärme. Husens totala energiförbrukning är 
105 kWh/m2.
På bara lite över två årtionden har Västra Hamnen de!nierat om sig själv 
från industriområde till ett område för utbildning och hållbart boende. Se-
dan Kockums lades ner har maskinhallar och kranar ersatts av parker, ba-
dområden, skolor och bostadsområden

Malmö Stad

Själv!nansierande + EU-projekt

Malmö Stad / E.ON

Allmän
Projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör

Lunds Universitet
Följande företag deltar för nuvarande i arbete i Västra Hamnen

Celsius 
HSB
JM AB
Malmö högskola 
Midroc
Ncc
PEAB
Skandia
Skanska
Wikeborg&Sander
Wihlborgs

LUNDS UNIVERSITET    

Andra inblandade partner 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

STYRKOR

SVAGHETER

SWOT ANALYSIS

• Malmö Stad hade en stark roll vid planeringen av utvecklingen av om-
rådet

• Byggnadernas utformning visade sig vara viktigare än solfångarnas 
energiprestanda, vilket ledde till att de #esta byggnader !ck ett svagt 
sluttande tak som inte var riktat mot söder

• Energiförsörjning inklusive solenergi behandlades separat från planer-
ingen av området och byggnader, trots att det övergripande målet var 
att området till 100% skulle försörjas med förnybar energi producerad 
inom området
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Paris kan för närvarande visa upp en kapacitet av 12.000 kvadratmeter installerade solfångare och 300 kvadrat-
meter solceller, som tillsammans står för 0,01% av den totala energiblandningen. Som en del av Paris strategi 
för att minska stadens koldioxidavtryck satte man som mål att 200.000 kvadratmeter solenergisystem ska in-
stalleras till 2014, något som utvärderas för närvarande. Flera studier inleddes om hur genomförbart det är att 
installera solenergi på kommunens o"entliga och privatägda byggnader. Ett #ertal projekt förväntas genom-
föras under de närmaste åren, inte bara för o"entliga byggnader som simbassänger, förskolor, idrottshallar, 
men även för privata byggnader och stadsprojekt som Halle Pajol och ZAC Clichy-Batignolles, där 40.000 
kvadratmeter potentiella ytor har identi!erats. 

År 2009 producerades 975 GWh förnybar elektricitet i distriktet Lissabon (småskaliga solcellspaneler ej ink-
luderade), det mesta från storskaliga vindanläggningar. Potentialen för att öka den här si"ran är ännu inte 
utvärderad. Nationella åtgärder, som Förnybar i Tid-programmet, startades av Nationella åtgärdsplanen för 
energie"ektivitet, vars syfte är att främja småskalig förnybar energi på lokal nivå. Solcellsinstallationer registre-
rade inom programmet i Lissabon år 2009 uppgick till 345 kWp. (Källa; DGEG - Directorate General of Energy 
and Geology 2009.) Vad gäller solfångarsystem har den totala installerade kapaciteten ännu inte bedömts. 
Utifrån energicerti!eringssystemet kan man ändå identi!era hur många av de certi!erade bostäderna som 
redan har installerat solfångare, och hur många byggnader som nu byggs som förväntas installera solfångare. 

I Lissabon uppgår det totala antalet certi!erade byggnader med solfångare till totalt 600 kvadratmeter. Om 
den kapacitet som installeras i byggnader som byggs nu räknas med ökar den si"ran med 70 kvadratmeter. 
(källa: ADENE - Portuguese National Energy Agency 2009)

ERAMAC - UTVÄRDERING AV MADEIRAS 
SOLENERGIPOTENTIAL

LAND
PORTUGAL

• Hela området planerades för förnybar energi inom området, och andra 
miljöaspekter inkluderades

• Erfarenheterna från det här projektet utnyttjas i många nya projekt i 
Malmö, och området är en inspiration för många andra städer

• Det extremt tidspressade schemat (på grund av länken till bostadsmäs-
san Bo01) ledde i vissa fall till en lägre kvalitet i byggnadernas konstruk-
tion. Projektet gick slutligen bankrutt

• Inga åtgärder vidtogs för byggnader som inte uppfyllde energikraven

• Förbättrad kvalitetskontroll, mer tid för konstruktion av byggnader, åt-
gärder för krav som inte uppfylls, t.ex. med avseende på energianvändn-
ing, bättre design av byggnader för att anpassa dem till solenergi, för-
bättrad planering för områden som använder solenergi, användning av 
erfarenheter i nya projekt

MÖJLIGHETER

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

Madeira Ö

Regional

Identi!ering av potentialen för solenergi

Solceller och solfångare

2002-2005

AREAM - Madeiras regionala energi- och miljöinstitut 
www.aream.pt

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Foton / ritningar / översikt

Madeira Ö - Daglig solenergistrålning



24 25

Projektet ERAMAC - Maximering av penetrering av förnybar energi och ra-
tionell användning av energi i Macaronesias övärld hade målsättningen 
att främja och öka diversi!eringen av hållbar energi i Macaronesia, och att 
förebygga att energianvändning blir en återhållande faktor i öarnas utveck-
ling.  Flera studier har utförts med detta i åtanke, med avsikten att utvärdera 
Madeiras potential för att anamma förnybara energier. En sådan studie var 
utvärderingen av potentialen för solenergi i den Självständiga Regionen 
Madeira, vars slutsats var att det !nns en enorm potential för att införa tek-
nologier för solenergi, både solfångare och solceller.

AREAM

Program for Community Initiative Interreg IIIB AMC

Lissabon E-Nova

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

• Utvärdering av öns potential för solenergi är ett användbart verktyg för 
att öka installeringen av solenergisystem på ön

 
• Låg detaljnivå, lämpligare för stora solenergianläggningar än för 

tillämpning i stadsmiljö 
• Brist på hänsyn till meterologiska data med hänsyn till dimma och dåli-

ga förhållanden
 
• Den här studien kan användas som en grundläggande bedömning med 

hjälp av information om staden och be!ntliga byggnader   
 
• Praktiskt sett är detta en teoretisk studie, och används inte e"ektivt som 

stöd för beslutsprocessen på stadsplaneringsnivå

STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

HOT

SWOT ANALYSIS

I München har en studie av potentialen hos alla tak producerats av den lokala administrationen. Takens kvalitet 
har kartlagts, och all information !nns tillgänglig online. Alla bostadsägare kan se om deras tak är lämpliga för 
solenergisystem. Användaren informeras även om huruvida byggnaden är kulturminnesmärkt.

Bild 2 Verktyg från solenergiinitiativet München

Dessutom har en genomförbarhetsstudie för solcellspaneler genomförts av ett lokalt forskningsinstitut (Mach-
barkeitsstudie „München solar durch Dacht“) tillsammans med Solenergiinitiativet München (SIM, Solar Initia-
tive Munich).  Som resultat av denna genomförbarhetsstudie antas en kapacitet på 300 MWp genereras via 
SIM, vilket kommer att skapa en omsättning på $370 miljoner till 2030.

Potentialen för energibesparingar och förnybara energier har även analyserats i andra tyska städer. Det GIS-
baserade energikonceptet för CO2-minskning i staden Norderstedt är ett bra exempel på en “energiatlas”. I den 
här energiatlasen visualiserades, bedömdes och värderades klimat och annan solenergirelevant information 
med syftet att användas av beslutsfattare som en grund för framtida beslut.

ENERGIKONCEPT FÖR CO2- MINSKNING 
GENOM STADSPLANERING

LAND
TYSKLAND

Staden Norderstedt (74.000 invånare)

Lokal

Projektstad

Storlek/påverkad region
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Identi!ering av potentialen för solenergi

Alla förnybara energikällor för uppvärmning, solceller

Koncept: Januari 2009 - december 2009
Implementering: börjar 2010

Stadt Norderstedt, Fachbereich Umwelt, Birgit Farnsteiner, Rathausallee 50, 
22846 Norderstedt, www.norderstedt.de/klimaschutz
birgit.farnsteiner@norderstedt.de

Energikoncept för CO2-minskning genom stadsplanering, omstrukturering, 
e"ektiv energileverans, och användning av förnybar energi (inklusive solen-
ergi). 
Energikonceptet analyserar byggnader och o"entlig energi i syftet att min-
ska CO2-utsläpp från uppvärmning och o"entlig energiförsörjning. Med 
grund i den här analysen de!nierar konceptet alternativ för renoveringsåt-
gärder, inklusive användning av förnybar energi i hela Norderstedts stad. 
Imperativ till benchmarkingåtgärder är kostnadse"ektivitet. Den GIS-base

rade metodologin presenterar möjligheten att kartlägga genererad infor-
mation och att de!niera prioriteter utifrån det.

Norderstedts stad, Klimatkoordinering

Norderstedts stad, stöd från Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit

Ecofys Tyskland GmbH, Köln

Stadtwerke Norderstedt (kommunal enhet), planeringsavdelningen, 
miljöavdelningen, kommunal a"ärsutveckling

ECOFYS, GE

Typ av projekt

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör

Andra inblandade partner 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

ENERGIKONCEPT FÖR CO2- MINSKNING 
GENOM STADSPLANERING

LAND
TYSKLAND

Foton / ritningar / översikt

Solenergipotential per stadskvarter (inkl. värmeområden)

• Konceptet utgör en grund för strategisk planering och ekonomisk bev-
isföring. Det främjar utökade renoveringsåtgärder och användande av 
förnybara energikällor, genom kampanjer och ingående diskussioner 
med investerande nyckelgrupper

• Resultaten måste ses över för speci!ka byggnadsprojekt (!nns inte för 
individuella byggnader)

• Motivering av målgruppen leder till minskade CO2-utsläpp genom att 
visa att ekonomiska fördelar kan nås genom renoveringsinsatser

• Fler förändringar i juridiska processer för CO2-minskning i stadsplaner-
ing

• Oväntad utveckling av energikostnader och därmed långsiktigt betaln-
ingsansvar

• Förbättrad databas över energileverantörer

STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

 

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

SWOT ANALYSIS
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1.3.1  International Energy Agency - Programmet för Solcellssystem - PVPS Task 7

Av de olika mekanismer som etablerats inom ramarna för International Energy Agency (IEA) för internationellt 
tekniskt samarbete med avseende på energiteknik, är Programmet för Solcellssystem (PVPS: www.iea-pvps-
org/), med 150 deltagare från 20 länder, samt Europeiska kommissionen, ett av de genomförandeavtal som 
varit mest aktivt och nått störst framgång. PVPS är ett samarbetsavtal för forskning och utveckling, vars syfte är 
att genomföra projekt som gäller implementering av elektricitet från solceller. Avtalet ingicks år 1992, och se-
dan dess har deltagarna i PVPS utfört en mängd samarbetsprojekt (så kallade uppgifter) på temat omvandling 
av solenergi till elektricitet via solceller.

“Målsättningen med PVPS Task 7 var att öka den arkitektoniska kvalitén, den tekniska kvalitén och den ekono-
miska genomförbarheten hos solcellssystem i stadsmiljö, och att utvärdera och avlägsna icke-tekniska hinder 
för deras införande som ett viktigt energialternativ. PVPS Task 7 inleddes år 1997 och avslutades i december 
2001.” (Källa: Task 7 website 2006)
Det övergripande syftet med PVPS Task 7 var spridning av solcellsteknologi i stadsmiljö, och att på ett e"ek-
tivt sätt bidra till framtida spridning och aktiv implementering av solcellssystem i konstruerad miljö. Att aktivt 
involvera de många aktörerna på marknaden var en åtgärd som prioriterades. Dessa aktörer omfattar stad-
splanerare, arkitekter och byggnadsingenjörer, specialister, solcellsindustrin och andra yrkesverksamma inom 
solceller. Solcellsteknologin bör integreras i utformningen av byggnader och andra strukturer i staden på ark-
titektnivå, med hänsyn inte bara till själva byggnaden eller strukturen, utan även till områden under utveckling 
och både tekniska och icke-tekniska faktorer. (Källa: Task 7 Technical Report 2002)
PVPS Task 7 utvecklade en metodik för att uppskatta den tekniska potentialen för installation av solceller i 
byggnader, med främsta syfte att avgöra hur stor area som !nns tillgänglig i tak och fasader. När detta var avs-
lutat kunde åtskilliga faktorer gällande arkitektur och lämplighet för solenergi användas för att beräkna den 
e"ektiva tillgängliga  ytan, och på så sätt beräkna en slutgiltig si"ra för den yta som är lämplig för solenergi 
(bild X).

1.3  Lärdom av framgångsrikt genomförda projekt

Hur framgångsrik en strategi för att sprida ny teknologi kommer att bli är beroende av att man tar hänsyn till 
speci!ka lokala förhållanden i målområdet. Med andra ord är det nödvändigt att ta hänsyn till möjligheterna 
till lokal spridning, och att lära sig av vad som gått bra i liknande projekt. Åtskilliga program och projekt har 
utvecklats under längre tid, och det är viktigt att dra lärdom av dem och av den kunskap man har vunnit. I det 
här syftet presenterar vi initiativ som utvecklats under överinseende av International Energy Agency, Intelli-
gent Energi Europa, med #era. Bild 3 De viktigaste termerna och faktorerna vid beräkningen av BIPV-potentialen. (Källa: IEA-PVPS-Task 7)

I rapporten till PVPS Task 7 de!nieras den lämpliga ytan ur arkitektonisk synvinkel i enlighet med begränsnin-
gar som gäller konstruktion, historiska hänsyn, skugge"ekter och användande av ytorna för andra ändamål. 
Den yta som är lämplig för solenergi tar hänsyn till infallande strålning, med tanke på byggnadernas orienter-
ing, lutning och läge, samt prestanda och förväntad potential hos det integrerade solcellssystemet. Om hänsyn 
tas till båda dessa faktorer kan man räkna ihop den yta som är lämplig för solenergi. Den här faktorn uttrycks 
som ytanvändningsfaktorer. De faktorer som beräknades för vart och ett av de länder som deltog i PVPS Task 7 
sammanställdes, och man kom överens om de faktorer som visas i nästa bild.

Bild 4 Beräkningsfaktorer för integrering av solcellssystem i byggnader. (Källa: IEA-PVPS- Task 7)

Åtskilliga studier genomfördes med hänsyn till olika byggnaders typologi, såsom bostäder, lantbruk, industri, 
tjänstebyggnader med mera. Enligt den här uppdelningen är medelvärdet på den tillgängliga ytan per in-
vånare i Centraleuropa 22,5 m2 för bostadshus. När man tillämpar lämplighetsfaktorn för solenergi ur arkitek-
tonisk synvinkel får man en si"ra på 9 m2  yta per capita som potentiellt kan användas till solcellssystem. 
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1.3.2  PV Upscale och International Energy Agency - Programmet för Solcellssystem - 
PVPS - Task 10

PV Upscale och IEA - PVPS - Task 10 är två internationella grupper som har publicerat studier om identi!ering 
av framgångsfaktorer och potentiella problem i samband med installation av solcellssystem i stadsområden.

PV Upscale är ett projekt med europeiskt stöd inom programmet Intelligent Energi Europa, och handlar om 
storskalig implementering av solceller i europeiska städer (www.pvupscale.org) medan IEA - PVPS - Task 10 
är ett internationellt samarbetsprojekt på temat Solcellstillämpningar i stadsskala inom International Energy 
Agencys Program för Solcellssystem (IEA - PVPS - Task 10) (www.iea-pvps.org).

Båda projekten arbetar med att studera vad man har lärt sig i stadsområden där stora antal solcellssystem har 
installerats eller planeras. Många ingenjörer, arkitekter, stadsplanerare och invånare har bidragit med sina er-
farenheter, för att andra ska kunna dra lärdomar av deras framgångar och problem.

Lärdomarna delas in enligt de fyra huvudetapper som ingår i utvecklingen av ett stadsområde: 
1. Skapande av nationella och regionala riktlinjer och strategier. Dessa utgör det sammanhang inom vilket 

stadsplanerare skapar planer för speci!ka stadsområden och utbyggnader.
2. Områdesplaner och ursprunglig utformning. Den här etappen är kritisk för att maximera möjligheterna att 

installera förnybar energi.  
3. Implementering - från design till konstruktion. God informationsdelning och gott lagarbete är av stor vikt 

här.
4. Driftfas - när ett projekts verkliga framgång, eller brist på framgång, kan ses. Det är blott alltför lätt att ignor-

era solcellssystemet när det väl installerats, men detta medför risk för minskad energiproduktion. 

Bild 5 Fyra huvudetapper vid utveckling av stadsområden, och lärdomar från PV Upscale och PVPS Task 10  
(Källa: Hespul)

Skapande av nationella och regionala riktlinjer och strategier
I majoriteten av de städer som märkbart ökat andelen förnybar energi under de senaste 10 åren har kom-
munala myndigheter spelat en nyckelroll för att stimulera projekten. Viktiga faktorer som visat sig vara ge-
mensamma för städer med stora mängder installerade solceller omfattar: 
• Ett starkt lokalpolitiskt åtagande för miljö och hållbarhet 
• Närvaron av kommunala avdelningar eller nämnder som ägnar sig åt miljö, hållbarhet eller förnybar en-

ergi 
• Krav på att en del eller alla byggnader innefattar förnybar energi 
• Information om möjligheterna med förnybar energi !nns tillgänglig
• Utfordrande utvecklingsplatser som verkar ha inspirerat mycket ambitiösa projekt för projekt inom förny-

bar energi. 

Områdesplaner och ursprunglig utformning
Om solenergitillgång beaktas redan vid det tidigaste planeringsstadiet, på samma sätt som behovet av bil-
vägar, gångbanor och parkeringsplatser, är det vanligtvis möjligt att se till att majoriteten av alla byggnader 
i ett område är orienterade mellan sydöst och sydväst för att därmed få god tillgång till solenergi. Om detta 
inte tas hänsyn till !nns det risk för att många av byggnaderna kommer att ha låg tillgång till solenergi. Detta 
leder dels till att installering av solcellssystem blir mindre genomförbart, men begränsar även användandet 
av passiva solenergiteknologier, dagsljus och vattenuppvärmning med solvärme.

Bild 6 Solenergitillgång måste beaktas vid inledande planering av stadens layout, för att innefatta solceller i 
byggnader (Källa: Kees Duijvestein)
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Elförsörjningsnätets storlek och layout  måste också etableras vid ett tidigt stadium.  Allteftersom vi alltmer 
närmar oss hållbart byggande ökar trenden för mikrogenerering av elektricitet i byggnader. Sådana mikrogen-
eratorer kan utgöras allt från mikro-CHP-system till mikrovind till solceller. Distributionsnätverkets operatör 
(Distribution Network Operator, DNO) kan komma att behöva ta med sådan inbyggd generering i beräknin-
garna vid utformning av det lokala elnätverket.

Implementering
När beslutet att implementera solenergiteknologi i ett byggprojekt väl har fattats, och en “solenergivänlig” 
layout har fastslagits, eller när ett byggprojekt med lämplig layout har identi!erats, kan arbetet med imple-
mentering påbörjas.  Ett antal faktorer krävs för att förverkliga installationen av solenergi:
• En förespråkare för förnybar energi/solceller tar ledningen i arbetet med att innefatta hållbarhet, förnybar 

energi och solceller i planerna.  
• Tekniskt kunnande: Krävs hos projektledare och hos de personer som står för övergripande planering, hos 

de solcellsingenjörer som ansvarar för solcellssystemets utformning och hos resten av projektteamet. Pro-
jektteamet måste inte ha en detaljerad förståelse, men en viss kunskap krävs för att förstå hur solcellssyste-
met påverkar deras eget ansvarsområde. 

• Delaktighet i arbetsplanen omfattar hela projektteamet: Installation av ett solcellssystem kommer att 
påverka andra medlemmar i teamet, inte enbart den som installerar solcellssystemet, och detta måste tas 
med i beräkningarna.

• Tid: Implementering av förnybar energi måste passa in i tidplanerna för bygget, annars kan resultatet bli 
förseningar och extra kostnader. Om solcellerna läggs till designen vid ett sent stadium kan det leda till 
kompromisser.

• Överföringslänkar: En anslutning till det lokala elnätet kommer att behövas. Detta bör inkluderas vid ett så 
tidigt planeringsskede som möjligt. 

• Pengar: Kan det omfattas av be!ntlig budget? Om svaret är nej, kan pengar fås från externa !nansiärer, eller 
innovativ !nansiering?  

• Entusiasm: Sist men inte minst måste det !nnas entusiasm för förnybar energi, annars kommer projektet 
inte att leda till de minskningar i utsläpp man hoppats på.  

Driftfas
Även om de #esta solcellssystem fungerar väl i många år är det inte alltid fallet. En design som inte gör det till-
räckligt enkelt för invånarna att kontrollera systemets prestanda kan att leda till att mindre problem tillåts vara 
kvar, vilket kan leda till signi!kant minskad energiproduktion. Somliga system kan vara felinstallerade, vilket 
kan leda till att de drivs under förväntad prestanda i #era år innan det upptäcks. Andra kan komma att utveckla 
mindre problem som inte upptäckts, vilket kan leda till dramatiskt minskad energiproduktion.
Om stora antal små system installeras i nya stadsprojekt och driften sedan överlämnas till vanliga hushåll utan 
professionellt stöd, är risken särskilt stor att dålig prestanda inte upptäcks. Byggherrar kan idag förväntas ha

mycket begränsad kunskap om och erfarenheter av solceller. Om solcellssystem sedan lämnas över till hushåll 
utan kunskap om solceller, ingen direktkontakt med solcellsinstallatörerna, och utan någon plan för skötsel 
och underhåll, kan riskerna för förbisedda problem och minskad energiproduktion mångdubblas. Information 
om solcellssystemet måste dessutom föras vidare om byggnadens invånare växlar. Solcellssystemen förväntas 
hålla i över 20 år, och under den tiden är det troligt att invånarna växlar. 
Slutligen har en detaljerad lista som täcker alla etapper för att främja, utforma, bygga och leva med solcellssys-
tem i stadsområden skapats, med grund i en grupp solcellsspecialisters samlade erfarenheter. 

1.3.3 PV City Guide

Mellan 1999 och 2001 arbetade EU-projektet (i FP5), PV City Guide, http://pvcityguide.energyprojects.net/, 
med att utveckla verktyg för att introducera solcellselektricitet i bebyggda områden. Detta arbete resulterade 
i publikationen “Solar ElectriCity Guide”. Syftet med vägledningen var att förse lokala aktörer och regionala 
myndigheter såväl som berörda yrkesverksamma (stadsdesigners och byggherrar, projektutvecklare och byg-
gare) med nödvändig information och de verktyg som behövs för att de!niera, utvärdera, planera och imple-
mentera solcellsprojekt i stadsutvecklingen. Vägledningen fokuserade på att utveckla 8 teman: tillämpningar 
i stadsmiljön, projekt, politik, potential i din stad, stadsdesign, byggnadsdesign, !nansiella mekanismer och 
lagstiftning.

Bild 7 Vägledningen Solar ElectriCity har 8 huvudteman.
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1. Tillämpningar: Solcellsindustrin genomgår ett uppsving, med en årlig tillväxt på 30% och tillhörande ökn-
ing i variation och utbud av produkter och designlösningar, som kan skräddarsys till #er och #er tillämpn-
ingar och högre krav. Alla sådana tillämpningar uppvisar en av två funktioner. Antingen fungerar de som 
solkraftverk, och matar in elektricitet i elnätet, eller verkar självständigt i avsides belägna enheter, för att 
undvika kostnaderna med grävarbeten för att nätanslutning.

2. Projekt: Kommuner och lokala aktörer kan spela en avgörande roll genom att underlätta hanteringen av 
solcellsprojekt, och dra fördelarna av de attraktiva funktionerna hos solgenererad elektricitet.

3. Politik: Lärdomar från projekt visar att lokal politik i stadsplanering och lokal planering kan skapa ett at-
traktivt ramverk och nätverk som hjälper till att sprida användningen av solceller lokalt.

4. Potential:  Ett sätt att bedöma potentialen för användande av solceller i lokala byggnader visas, relaterat 
till strategier för hållbar utveckling. Byggnadsintegrerade solceller kan bidra signi!kant till elförsörjningen 
i hela Europa - och inte bara i de sydliga delarna som man skulle kunna tro.

5. Stadens utformning:  Förhållandet mellan viktiga faktorer inom stadsplanering och deras följder för möj-
ligheterna att utnyttja solcellspotentialen åskådliggörs genom exempel och jämförelser.

6. Byggnadsdesign:  Solcellsenheter motsvarar kraven hos alla bra byggnadsmaterial, d.v.s. mekanisk styrka, 
vattentäthet, ljudisolering, värmeisolering, skuggning och brandskygg, och erbjuder dessutom ett utbud 
av värdefulla arkitektoniska lösningar, tack vare sin mångsidighet och expressiva kraft. En kontroll-lista över 
de huvudpunkter som måste tas hänsyn till vid arkitektonisk design hjälper till att underlätta designproces-
sen och att göra den framgångsrik.

7. Ekonomi:  Solcellsinstallationer kan vara konkurrenskraftiga i ett stort antal tillämpningsområden. Trots att 
kostnaderna hela tiden sjunker, är solcellsenergi för närvarande dyrare än någon annan konventionell form 
av energiproduktion. Tack vare fördelarna med solceller !nns regionala, nationella och lokala program vars 
syfte är att stödja solcellsenergi genom att förse marknaden med stimulansåtgärder och !nansiellt stöd. 
Lokala initiativ kan ta del av de här programmen och delta i att påskynda omvandlingen från innovativ 
teknologi till kostnadse"ektiva produkter och projekt som tillför elektricitet till nätet.

8. Rättsliga aspekter:  Slutligen är även juridiska aspekter en viktig punkt för projekt och föreskrifter. Lokala 
o"entliga enheter kan spela en viktig roll genom att de!niera ett juridiskt ramverk.

På lokal politisk nivå har ett fokuserat tillvägagångssätt utvecklats, som förser de kommunerna med de riktlinjer 
som behövs för att formulera en lokal solcellsstrategi. Individuella initiativ på lokal nivå i respons på nationella 
program utvecklas ofta till inspirerande pilotprojekt, men lyckas oftast inte ta vara på allt det hårda arbete 
som lagts ner på innovationen, och får ingen större genomslagskraft. När sådana projekt istället koordineras 
och uppmuntras genom stöd av lokala riktlinjer och program som främjar användningen av solenergi ser man 
många positiva och långsiktiga e"ekter, något som exemplen i det här avsnittet visar. Målet med följande steg
är att fungera som ett hjälpmedel för att förbättra kvalitén och mervärdet när ett lokalt program för solenergi 
sätts igång. Projektledning i tre steg: 

Steg 1: Målsättningar 
Steg 2: Målgrupp 
Steg 3: Verktyg för genomförande 

Steg 1 Etablera målsättningarna
Att etablera mål underlättar arbetet med att utforma ett lämpligt program och åtgärder som måste vidtas. Till 
exempel:
• Om huvudmålet är att öka den relativa andelen förnybar energi i ett lokalt försörjningssystem med till-

hörande miljömål, utgör partnerskap med energiindustrin och !nansinstitut huvudaspekter i programmet.
• Om det handlar om att bidra till teknologisk utveckling, med nytta för den lokala kunskapsbasen, är små 

men innovativa projekt viktigast.  
• Om det handlar om att öka allmänhetens medvetenhet, intresse och stöd för solceller är det grundläg-

gande att ha en livskraftig kommunikationsplan.

Steg 2 Fastställa målgrupper
Även om alla omfattas i målgruppen för solcellsprojekt är det tillrådligt att fokusera ansträngningarna för att 
uppnå målen på ett e"ektivt sätt. Till exempel:
• För att maximera installerad kapacitet bör målgruppen vara byggherrar och arkitekter med tyngdpunkten 

på enkla processer och standardsystem. Det !nns även bra exempel på solcellskampanjer för medborgare, 
som till exempel gör-det-själv-paket.

• För att maximera utvecklingen av lokalt kunnande och expertis, bör målgruppen vara innovativa lokala 
företag och institutioner. Tyngdpunkten bör ligga på state-of-the-art projekt och publicitet utöver den 
kommunala nivån. 

• För att maximera ökad medvetenhet hos allmänheten bör denna utgöra målgrupp, och tyngdpunkten 
bör därför ligga på system man kan se: fasader, vägutrustning och o"entliga byggnader med förklarande 
displayer och aktiviteter som ökar medvetenheten.
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Steg 3 Kontrollera tillgängliga verktyg
Vilka verktyg kan utnyttjas för att förverkliga policy? Ur kommunernas perspektiv kan verktygen delas in i fyra 
kategorier och användas tillsammans: Stadsplanering och byggnormer, rättsliga åtgärder och !nansiella åt-
gärder. 

1.3.4 Projektet Sun Cities

Projektet SunCities www.suncities.eu/ är ett demonstrationsprojekt som stöds av Europeiska kommissionen 
inom det femte ramprogrammet, som bidrar till förverkligandet av huvudåtgärden “Renare energisystem, ink-
lusive förnybar energi”, inom det speci!ka RTD-programmet, och demonstration för “Energi, Miljö och Hållbar 
Utveckling - Del B: Energi”- programmet

Det här ambitiösa och innovativa projektet har fyra syften: 

1. Lokala och regionala europeiska myndigheter kommer att visa att de kan implementera en betydande 
andel av EC-målen för CO2 och solceller inom sin egen stadsmiljö. Tillsammans med relevanta marknad-
saktörer som byggherrar, serviser och byggindustrin kommer de att implementera stadsprojekt med nol-
lutsläpp med 1 760 nya hus och 3,05 MWp solceller.  

2. Att visa att solceller kan implementeras på ett normalt men lockande sätt när det till fullo integreras i stad-
splaneringen och byggprocessen vid uppförandet av ett helt bostadsområde.

3. (Även ett resultat av det integrerade tillvägagångssättet). Betydande kostnadsreducering till mindre än 3,5 
euro/Wp år 2004 i många medlemsstater för storskalig tillämpning av byggnadsintegrerade solceller.

4. Att sprida resultaten av det integrerade tillvägagångssättet och minska riskerna i samband med solceller, 
att öka acceptansen hos byggnadsindustrin, som traditionellt sett vill undvika risker.

Möjligheterna att förverkliga de här målen bygger på följande arbete: 
   
• Projektet kommer att implementeras av kommuner med höga miljömål, engagerade byggherrar, el-och 

%ärrvärmebolag, arkitekter och stadsplanerare. Det består av fyra lokala projekt för byggnad av bostad-
sområden med byggnadsintegrerade solceller (totalt 3,05 MWp): ett #aggskeppsprojekt i Nederländerna (1 
410 hus, noll energi, 2,45 MWp) och satellitprojekt i Storbritannien (250 hus, noll energi, 0,4 MWp), Tyskland 
(50 hus, låg energi, 0,1 MWp), och Spanien (50 hus, låg energi, 0,1 MWp). De energibesparande åtgärderna 
gör det möjligt att minska förbrukningen av elektricitet och värme och andra förnybara energialternativ 
(solvärmt varmvatten, värmepumpar, vindturbiner i staden eller småskalig vattenkraft). 

• Arbetet består av att införa solceller i stadsplaneringsprocessen, planeringen av energiinfrastruktur, arkitek-
tonisk design, och elnätets layout. Implementeringen förverkligas genom gemensam upphandling 

• av solcellssystem och takintegrering (nyckelfärdiga) för europeiska solcellsleverantörer för att minimera.

 kostnaderna, särskilt för satellitprojekten.
• Teknisk övervakning av solcellssystem kommer att utföras centralt. Ett #ertal växelriktare inom nätet kom-

mer att övervakas i detalj. Spridning av de erfarenheter som görs kommer att genomföras av arbetsgrup-
per, och en interaktiv webbsida med video!lmer kommer att lanseras redan under byggfasen. Detta låter 
besökaren virtuellt delta i byggprocessen. Replikering och introduktion på marknaden kommer att stim-
uleras genom att skriva handböcker och strategier för hur risken för byggherrar, byggindustrin och kom-
muner kan reduceras. 

• Andra innovativa åtgärder är nollutsläpp med solceller på den här skalan, integrering av solceller i stad-
splaneringen och energiplaneringen, gemensam upphandling, kostnadsminskningarna och den interak-
tiva strategin för spridning.

SunCities har med framgång levererat sina huvudsakliga resultat och uppnått sina huvudsakliga målsättnin-
gar: 

• Att etablera nya bostadsområden med solceller med låga eller inga utsläpp. Totalt åtta nya bostadsom-
råden med 1 621 bostäder har byggts och installerats med solcellssystem, till en total kapacitet på 2 189 
MWp - i det här sammanhanget räknas Nederländerna som ett område. Detta utgör 72% av projektplanen. 
Under de kommande två åren kommer summan att öka till 3 MWp. Flaggskeppsprojektet i Nederländerna 
uppnår CO2-neutralitet. Även i Storbritannien och Tyskland uppnås signi!kant minskade CO2-utsläpp. Inte-
grering i stadsplaneringen är möjlig, och leder till ett rikt utbud av utformning och typ av solcellspaneler.

• En bedömning av risker relaterade till solceller, och strategier för att minska riskerna för projektutvecklare: 
en riskhandbok med praktisk vägledning för framtida projektutvecklare har producerats och distribuerats.

• Replikeringskostnader i samband med byggnadsintegrerad nätverksansluten solcellsteknologi i bostad-
sprojekt: Replikeringskostnaderna varierar mellan 4,30 och 11,70 euro/Wp i de genomförda projekten, nära 
projektets kostnadsmål. Tack vare skalan på projektet i Nederländerna har problemet med takinstallation 
av solceller till låg kostnad nu lösts. Att replikeringsmålet uppnåddes var bara delvis tack vare SunCities-
projektet, eftersom marknadsutvecklingen för solceller har fått ett kraftigt uppsving, vilket har lett till be-
tydande fördelar i andra projekt.

• Ett projekt som utgör ett #aggskepp och en milstolpe för framtida replikering och kommande projekt i 
hela Europa med omfattande exponering. Exponeringen i Nederländerna och Storbritannien har varit om-
fattande: ministerbesök, BBC-reportage, reportage i landstäckande dagstidningar, och många besök. Stad 
van de Zon har fått 244.000 trä"ar på Google och över 2 miljoner på Yahoo. För att visa upp projektet för 
hela solcells-världen arrangerade Heerhugowaard EU:s solcellskonferens år 2009, med målsättningen att 
stå värd för ett evenemang under konferensen. Besök av delegationer från hela världen har visat hur stort 
intresset är.
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Solcellernas prestanda övervakades i enlighet med planen. Det visar att för de system som övervakades vari-
erar PR mellan 0,60 och 0,81. Energiavkastningen är mellan 522 och 953 kWh/kWp per år. Fler resultat av över-
vakningsarbetet kommer att bli tillgängliga under de kommande åren. Undersökningar av acceptansen hos 
allmänheten har också utförts. Slutsatsen är att för majoriteten av husköparna är solcellssystem inte en orsak 
för att köpa.

1.3.5 Concerto-initiativet

Syftet med Concerto är att utveckla förnybar energi-projekt i stadsområden, http://concertoplus.eu. Delta-
gande lokala myndigheter har satt upp olika klimatmål som ska nås inom ramarna för initiativet. De här målen 
omfattar även hållbarhetsaspekter. Målen hänger samman med typen av projekt, vilka intressenter som är 
inblandade, och administrativa och juridiska förutsättningar. De huvudsakliga projekttyperna är:

• Nya stadsområden
• Regenereringsprojekt i städer

Med avseende på planerings- och implementeringsprocessen har olika åtgärder identi!erats, beroende på typ 
av projekt. Exempelvis visas den typiska processen för storskaliga nya stadsutvecklingsprojekt nedan:

Bild 8 Mekanism av “Grenoble-typ”

I allmänhet representerar den här mekanismen ett grundläggande tillvägagångssätt för utveckling av nya 
områden, särskilt för väldigt stora områden. För att förverkliga ett projekt grundas ett stadsutvecklingsföretag, 
och hela processen stöttas av energiexperter som bistår potentiella investerare med rådgivning.
Det kan fortfarande vara problematiskt att förmå investerare att acceptera energirelaterade krav. I allmänhet 
kräver den här typen av processer en hög kompetensnivå hos alla deltagande parter. 

Det är mycket viktigt för POLIS-projektet att indikatorer för utvärdering av olika teman, såsom ekonomiska, 
ekologiska och sociala frågor tas fram av Concerto plus.
“Concerto Plus” fungerar som en plattform för alla Concerto-projekt, och analyserar och bedömer de relevanta 
institutionella, politiska, kulturella, !nansiella och juridiska sammanhangen, samt implementeringsprocesser-
na. Viktiga rekommendationer om riktlinjer härleds, och kan omsättas av andra lokala grupper och intressenter 
inom Europeiska unionen. Särskilt fokus sätts på framgångsfaktorer och sätt att övervinna be!ntliga barriärer, 
med lokala och regionala sammanhang samt intressenternas nyckelroller i åtanke. Som resultat av detta har en 
“socioekonomisk matris” (SE-matris), som består av ett ramverk för bedömning och de!nition av kriterier och 
metoder tagits fram.
Dessutom har listor över indikatorer för god praxis och en verktygslåda för konsekvensbedömning för projek-
ten tagits fram.

Bild 9 Concerto Plus SE-matris för 8 nyckelindikatorer (Källa: Concerto Plus, Hållbara energivägar, nöjda in-
vånare, bättre livskvalitet)
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2.1  Nationella och lokala värmebyggnormer och/eller energicerti!ering för byggnader 

År 2002 godkände Europaparlamentet Direktiv 2002/91/EC om byggnaders energiprestanda. Direktivet de!ni-
erar fyra huvudpunkter med avseende på byggnaders energiprestanda: 

a) en gemensam metodik för att beräkna byggnaders integrerade energiprestanda;
b) minimumkrav på energiprestandan hos nya byggnader och be!ntliga byggnader som genomgår om-
fattande renovering;
c) system för energicerti!ering av nya och be!ntliga byggnader, och, för o"entliga byggnader, tydlig förevisn-
ing av certi!eringen och annan relevant information. Certi!katen får vara högst fem år gamla.
d) regelbunden inspektion av värmepannor och luftkonditioneringssystem i byggnader, samt en bedömning 
av värmesystem med värmepannor som är äldre än 15 år 
(i http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_e&ciency/l27042_en.htm) 

Direktivet, som var avsett att införlivas med medlemsstaternas lagstiftning till den %ärde januari 2006, ledde till 
en rad nya nationella ramverk som etablerar kriterier för byggnaders prestanda med avgeende på värmeen-
ergi. 

Portugal, till exempel, införlivade EPBD-direktivet den %ärde april 2006, och publicerade lagdekret:
• Dekret 78/2006 skapar och de!nierar driftsregler för Systemet för energi och certi!ering av byggnaders 

inomhus/luftkvalitet (SCE),
• Dekret 79/2006 etablerar en ny revidering av riktlinjerna för VVS-system, inklusive krav på regelbunden 

inspektion av värmepannor och luftkonditionering (RSECE), och
• Dekret 80/2006 etablerar en ny revidering av Värmeriktlinjer för byggnader (RCCTE)  

I Spanien har antagandet av europeiska direktiven 91/2001 76793/CEE, som begränsar CO2-utsläpp, och 
91/2001 gett upphov till olika riktlinjer relaterade till de här frågorna. I synnerhet i januari 2003 infördes ett 
kungligt dekret, gällande energicerti!ering av nya byggnader. Målsättningen var att de!niera en metodik för 
beräkning av byggnaders energikvali!cering, och att etablera en grundläggande process för energicerti!er-
ing av nya byggnader. För be!ntliga byggnader förbereds ett obligatoriskt kungligt dekret, vilket beräknas få 
e"ekt under första halvan av 2010.

Tyskland har de!nierat ett antal riktlinjer med målsättningen att standardisera byggnaders energikrav. Den 
viktigaste är lagen om energibesparning, (EnEG), vars syfte är att minska energiåtgången inom byggbran-
schen, och riktlinjerna om energibesparning (EnEV), som sätter en gräns för hur mycket primär energi som 
får förbrukas. Det här värdet kan nås genom e"ektiv energianvändning, användning av förnybar energi , t.ex. 
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solfångare eller biomassa, eller optimering av byggnadernas omgivningar. De här riktlinjerna gäller endast för 
nya och be!ntliga byggnader av en viss storlek. 
Dessutom är byggnormerna de!nierade på statsnivå, något som kan leda till att ytterligare krav kan de!nieras 
av varje delstat. Delstaten Baden-Württenberg kräver i sin lag om förnybar värme (implementerad i november 
2007) att 10 till 20% av värmeförbrukningen i bostadshus utgörs av förnybar energi.

På lokal nivå har regionala myndigheter och kommuner möjlighet att införa ytterligare föreskrifter som skärper 
kriterierna samtidigt som de följer de nationella kraven. Paris har de!nierat den typen av kriterier i sin kli-
matskyddsplan. I tillägg till nationella riktlinjer för byggnaders värmeprestanda, som föreskriver en maximal 
förbrukning på mellan 80 och 195 kWh/km'.år för bostäder (jämfört med nuvarande medeltal, ungefär 240 
kWh/m'.år), kräver staden lokal energiprestanda på 50 kWh/m'.år för nya byggnader och 80 KWh/m'.år för 
betydande renoveringsprojekt.

I Sverige antogs byggnormen (BBR) år 2006, och har som övergripande krav att byggnader ska utformas på ett 
sådant sätt att energiförbrukningen begränsas av låga värmeförluster, låga kylningsbehov, e"ektiv användn-
ing av uppvärmning och nedkylning samt e"ektiv elanvändning. Krav på energiförbrukning speci!cerar maxi-
mala förbrukningsnivåer både för byggnader avsedda för bostadsmål och bostäder som inte är avsedda för 
bostadsändamål, i sydliga och nordliga områden. Speci!kt nämns maximum för bostadsändamål, som är 110 
KWh per kvadratmeter bostadsyta (Atemp) per år i den sydliga klimatzonen, och 130 KWh per kvadratmeter 
bostadsyta (Atemp) i den nordliga klimatzonen. I Malmö har ett mer restriktivt maxvärde för energiförbrukning 
angetts: 85 kWh/kvadratmeter.år inom de!nitionen för den nya vägledningen “Byggnadsmiljöprogram Syd”, 
ett dokument vars målsättning är att fungera som vägledning för hållbar utveckling.

2.2  Lokala krav på förnybar energi, särskilt solceller/solfångare.

Krav på införande av förnybar energi är rättsliga verktyg som, om de införs med framgång, kan leda till att so-
lenergiteknologi införs i nya och/eller be!ntliga byggnader. Det vanligaste av dessa verktyg är krav på solfån-
gare; rättsliga bestämmelser som kräver att husägare installerar solfångare, framför allt för nya byggnader men 
även för byggnader som genomgår större renovationer (mer än 1.000 kvadratmeter). I de #esta fall ingår de 
som en del i nationell eller regional energilagstiftning, och implementeras ofta via lokala byggnormer på kom-
munnivå. Ett ökande antal kommuner, regioner och länder (t.ex. Spanien, Portugal och Italien, Baden-Württen-
berg-regionen i Tyskland och några regioner i Österrike), utnyttjar redan kraven på solenergi, speci!kt kraven 
på solfångare (Källa: www.solarordinances.eu, 2010).

Den spanska tekniska byggnormen, är av särskilt intresse. Se även: Orden VIV/984/2009, är ett av de första 
europeiska rättsliga initiativen som har lett till att solenergiteknologi införts på bred front inom byggsektorn. 
Den spanska tekniska byggnormen fokuserar på energibesparning, och ägnar sig särskilt åt införandet av so-
lenergiteknologi i stadsmiljö:

DB-HE4: Minimumbidrag från solenergi till uppvärmning av varmvatten för hushållsbruk.
Beroende på byggnadens läge, storlek och avsedda användning, de!nieras ett minimumbidrag från solenergi 
till den årliga förbrukningen av varmvatten för hushållsbruk (solandel), som varierar mellan 30% och 70%. Min-
dre solandelar än vad som föreskrivs som minimikrav accepteras inom ramarna för särskilda kriterier som främ-
jar arkitektonisk integrering. Ju mer arkitektoniskt integrerat solfångarsystemet är, desto större förluster tillåts.

DB-HE5: Minimumbidrag från solceller till elförbrukningen
Beroende på byggnadens storlek och avsedda användning ska ett solcellssystem installeras; storleken på sys-
temet avgörs av byggnadens yta och i vilken klimatzon den be!nner sig (det !nns fem regioner i Spanien). Det 
!nns utrymme för undantag, i enlighet med liknande kriterier som de som gäller för installation av solfångare; 
ju mer arkitektioniskt integrerat solcellssystemet är, desto större förluster godtas.

BARCELONA STADGAR OM SOLFÅNGARE
LAND

SPANIEN

Barcelona

Lokal

Policy och lagstiftning

Solfångare

Juli 1999
februari 2006 - pågående

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt 

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum
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SWOT ANALYSISBarcelona Kommun/Barcelona Energimyndighet  
 http://www.barcelonaenergia.cat/

Lokala stadgar om solfångare, vars syfte är att reglera kraven på installering 
av solfångarsystem i byggnader i Barcelona. Godkändes i juli 1999, och var 
då Spaniens första stadgar gällande solfångare. I februari 2006 modi!er-
ades det för att införliva alla standarder i den nya nationella byggnormen 
som införts i Spanien. Övriga mål med modi!eringen var att förenkla den 
rättsliga processen, införliva obligatoriska underhållskrav för solcellssys-
tem, och främja integrering av solcellssystem i arkitektonisk design för att 
skydda stadslandskapet. Enligt stadgarna är installation av solvärmesystem 
obligatoriskt i följande situationer:
• I nya byggnader där varmvatten används för hushållsändamål.
• Vid allmän renovering av be!ntliga byggnader
• Om användningen av en be!ntlig byggnad ändras 
Ett tvåårigt underhållskontrakt med ett specialiserat företag måste ingås.

Barcelona Kommun/Barcelona Energimyndighet  

Barcelona Kommun

Barcelonas energimyndighet

IDAE (spanska energiinstitutet), Barcelona kommun (avdelningen för stad-
sutveckling och miljö), Katalanska regeringen, Kataloniens energiinstitut, 
Företagsförbundet för solenergi, Katalanska konsumentföreningen, Kata-
lanska arkitektföreningen, Katalanska ingenjörsföreningen, och Katalanska 
föreningen för byggnadsingenjörer.

Universidad Politécnica de Madrid

Contact institution with 
Internet links (if available)

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör

Andra inblandade parter 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

Foton / ritningar / översikt

• Tillgängligt på Internet
• Webbsida med relaterade dokument
• Väldigt användbar nedladdningsbar vägledning för solvärmeenergi
• Nedladdningsbar vägledning för solvärmeprojekt  
• Användarvänligt förvaltningsredskap online 
• Nedladdningsbar relaterad lagstiftning (nationella byggnormen, Barce-

lonas stadgar gällande stadsbebyggelse, etc.)
• Nedladdningsbar teknisk dokumentation: Mallar för underhållskon-

trakt, Fchart-redskap, rekommendationer för integrering av solener-
gisystem i arktiektonisk design, etc...

• Beräkningsverktyg för solvärmesystem 
• Utvecklat i samråd med inblandade intressenter
• Första stadgarna gällande solenergi i Spanien
• Anpassade till de senaste förändringarna (ny spansk byggnorm)
• Kan tillämpas till alla typer av byggnader 
• Tillämpbar för både o"entliga och privata byggnader
• Obligatorisk utveckling av solenergisystem
• Uppfyller stadgar som övervakas av kommunens tekniska kontor
• Beaktar skydd av stadslandskapet 
• Obligatorisk tvåårsplan för underhåll 
• Resultatövervakning

• Vissa dokument endast tillgängliga på katalanska
• Omfattar endast solvärme. Stadgar för solceller under utveckling
• Ej tillämpbart för renovationer som inte påverkar en hel byggnad
• Inte obligatoriskt för byggnader som endast kan tillgodose 25% av be-

hovet av varmvatten för hushållsbruk

• Möjligt att relatera till stadgarna för solvärme och solceller
• Möjlighet att fungera som en referens för framtida stadgar och lagar
• För vidare kunskap om solenergiinstallationer till olika målgrupper

 STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER     
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• Möjligt utbyte av solenergisystem till andra system för förnybar en-
ergi

• Utvecklarna förändrar prissättningen
• Möjliga ändringar i regeringen kan påverka de här stadgarna

• Möjligt att tillämpa solenergiteknik till be!ntliga byggnader eller 
renoveringsprojekt som inte täcks av de här stadgarna

• Alla dokument måste översättas till spanska
• Relaterar till de nya solcellsstadgarna

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

Vitoria-Gasteiz kommun har, med hänsyn tagen till de nationella kriterier som sätts upp i den tekniska by-
ggnormen, utvecklat och implementerat två verktyg som ställer ytterligare krav på solenergi.

• PGOU eller översiktsplanen (Bok III, Titel V, Kapitel 1, Avsnitt 1, Del 1, Artikel 5) : Solstrålning. Fasadens södra 
sida bör trä"as av solstrålning under minst en timme per dag, vid en höjd av 2 m över marken, från och 
med den 22 december.

• Administrativt uttalande av Ensanche 21 (Socialt byggnadsorgan med länkar till kommunfullmäktige): 
Takytan på de sociala byggnader som omfattas av Ensanche 21 och som inte används för solfångare, kom-
mer att övergå till Vitoria-Gasteiz kommunfullmäktige under 99 år, för eventuell installation av solcellspan-
eler.

LOKALA STADGAR OM ENERGIFÖRVALTNING (UT-
KAST) OCH ANDRA LOKALA

LAND
SPANIEN

Solceller/Solvärme/Passive solenergi/Solenergidriven luftkonditionering 
och certi!ering

Övergripande stadsplan och Administrativt uttalande i Ensanche 21: 200
Framtida energistadgar

Vitoria-Gasteiz Kommunfullmäktige (Miljö- och hållbarhetsavdelningen) : 
www.vitoria-gasteiz.org

Vitoria-Gasteiz

Lokal

Policy och lagstiftning

Vitoria-Gasteiz utvecklar lokala stadgar för energiförvaltning, som ännu inte 
godkänts, som bygger på och skärper kraven i den nationella byggnormen.
Några intressanta punkter:
• Underhållsplan: Den nationella byggnormen gör husägaren ansvarig 

för underhåll av solcellspaneler. Vitoria-Gasteiz modi!erar den här 
punkten, och gör istället byggherren ansvarig för de första två årens 
underhåll.

- Striktare isolering och överföring av värme i byggnader. 
Vitoria-Gasteiz har även antagit några kriterier för integrering av solenergi 
i stadsplaneringen:
1. PGOU eller urban översiktsplan (Bok III, Titel V, Kapitel 1, Avsnitt 1, Del 1, 

Artikel 5) : Solstrålning. Fasadens södra sida måste trä"as av solstrålning 
under minst en timme per dag, vid en höjd av 2 m över marken, från och 
med den 22 december.

2. Administrativt uttalande av Ensanche 21 (Socialt byggnadsorgan med 
länkar till kommunfullmäktige):  Takytan på de sociala byggnaders som 
omfattas av Ensanche 21 som inte används för solfångare, kommer att 

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt 

Generell projektbeskrivning

Foton / ritningar / översikt
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3. övergå till Vitoria-Gasteiz kommunfullmäktige under 99 år, för even-
tuell installation av solcellspaneler. 

Vitoria-Gasteiz Kommunfullmäktige

Urbana planeringsavdelningen
Ensanche 21

Vitoria-Gasteiz Kommunfullmäktige 

Initiativtagare/projektidé

Andra inblandade parter 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

SWOT ANALYSIS

• Framtida lokala stadgar för energiförvaltning kommer att uppvisa 
striktare krav på e"ektivitet

• Vissa solenergikriterier integreras i stadsplaneringen

• Lokala stadgar för energiförvaltning ännu inte godkända. (Endast ut-
kastsversion tillgänglig i pappersformat)

• Låg spridning av stadens solenergistrategier

• Integration of the solar energy in the future Master Urban Plan in a 
more developed way

• Ny lagstiftning (RD 1587/2008) begränsar subventionerna för solceller 
• Ekonomisk kris kan leda till nedskärningar i de investeringar som krävs 

för att föra solenergi framåt

STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

HOT

Portugisisk lagstiftning, lagdekreten RSECE och RCCTE samt DL 79/2006 och DL 80/2006, tillgängliga på www.
adene.pt, anger att solvärmesystem måste beaktas för produktion av varmvatten för hushållsbruk, både i nya 
byggnader och för omfattande renovationer. Undantag görs om det inte är tekniskt genomförbart, vilket ska 
bevisas av utformaren med hjälp av obligatorisk metodik (stadgarna anger att det är obligatoriskt att använda 
solfångare om förhållandena för exponering är fördelaktiga, vilket innebär att taket eller höljet ska ligga mel-
lan sydöst och sydväst, utan betydande hinder, med en bas på 1 kvadratmeter per person). Lissabons kommun 
omfattar ytterligare kriterier i det nya kommunala ramverket för stadsbebyggelse i Lissabon (RMUEL), vilket 
inför hårdare krav på införande av solvärme. De här reglerna började gälla i början av 2009, och inför följande 
krav i tillägg till de kraven på införande av solvärme:
- Byggnader ska ha en bruksanvisning som karakteriserar byggnadens energiprestanda och, bland annat, 
de!nierar hur systemet levererar varmvatten för hushållsbruk; 
- Det är obligatoriskt att införa centraliserade solvärmesystem i nya byggnader, och bör beakta ett sydligt läge, 
integrering i arkitekturen, och förvaringstanken för varmvatten ska vara dold. 
(De här speci!kationerna gäller endast solfångare, och gäller inte för annan förnybar energi.)

LISSABONS NYA RAMVERK 
FÖR STADSBYGGNATION

LAND
PORTUGAL

Lissabon

Lokal

Policy och lagstiftning

Solceller och solfångare

2009

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum
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År 2008 godkände Lissabons kommun det nya ramverket för stadsbyggna-
tion, RMUEL. I ramverket inkluderade Lissabons kommun för första gången 
ett kapitel ägnat åt energie"ektivitet och integrering av förnybar energi. 
Tydlig vägledning för integrering av hållbar praxis i stadsprojekt presente-
ras, med hänsyn till byggnaders placering och orientering, i enlighet med 
behoven av passiva nedkylnings- och uppvärmningsstrategier, och termisk 
komfort genom att optimera användning av solenergi. Stadsprojekt bör 
även fokusera på strategier för energie"ektivitet, för naturlig belysning, 
införande av förnybar energi, framför allt för elektricitet och varmvatten-
produktion. För att uppnå detta överväger kommunen att ge stimulansåt-
gärder för införandet av RES genom lämpliga avgifter och skatter.
Riktlinjerna de!nierar även speci!ka kriterier för solvärmekrav:
• Byggnader ska ha en bruksanvisning som karakteriserar byggnadens 

energiprestanda och, bland annat, de!nierar hur systemet levererar 
varmvatten för hushållsbruk; 

Det är obligatoriskt att införa centraliserade solvärmesystem i nya by-
ggnader, och bör beakta ett sydligt läge, integrering i arkitekturen, och för-
varingstanken för varmvatten ska vara dold.

Lissabons Kommun

Lisboa E-Nova, several departments in the Municipality

Lisboa E-Nova, olika kommunavdelningar

Lissabon E-Nova 

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Andra inblandade parter 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

Foton / ritningar / översikt

Lissabons Kommun
www.cm-lisboa.pt
http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/0015/remuel.pdf

Lisboa E-Nova - Lissabons kommunala energi-miljöorgan
www.lisboaenova.org

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

SWOT ANALYSIS

• Kommunen de!nierar en process som hållbarhetspolicy i staden 
måste genomgå

• Integrering av policy om energie"ektivitet som beaktar förnybar en-
ergi i stadsplaner

• Brist på detaljer och de!nition av de åtgärder som ska vidtas 
• Brist på de!nition av de stimulansåtgärder som !nns
• Brist på medvetande om fastighetsaktörer och kommunal övervakn-

ing

• De!niera en lokal plan för energie"ektivitet och införande av förnybar 
energi-teknologi i stadsmiljön

• De!niera kriterier och utvecklingskrav vid utveckling av stadsprojekt, 
såsom stadsplaner, kvartersplaner och kolonier 

• Identi!ering av möjligheterna till införande av de solenergiteknolo-
gier som !nns på marknaden

• De!nitionen av riktlinjer är inte genomarbetad, och kan tolkas som ett 
intresseuttryck utan praktiska följder

• Öka medvetenheten hos fastighetsbranschen
• Utbilda kommunala tekniker för att förbättra revidering och överva-

kning av planer

 STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLOGHETER

HOT

FÖRBÄTTRINGAR
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Stor-Lyon däremot ställer inte upp några krav för att införa förnybar energi, vare sig på nationell eller lokal 
nivå. Däremot uppmuntrar man användandet av solenergi genom att hänvisa till byggnaders miljökvalitet, 
och genom att införa obligatoriska krav på o"entliga områden, sociala bostadsområden och urbana utveck-
lingsprojektzoner: 
• sätter upp mål för globalt låg förbrukning (värme, varmvatten, elektricitet, kyla och reserv) till 60 kWh/

kvadratmeter.år
• sätter upp krav på att förnybar energi ska täcka 20% 
(Källa: Referentiel du Grand Lyon)

REFÉRENTIEL LYON
LAND

FRANKRIKE

Lyon

Stor - Lyon

Policy och lagstiftning

Förnybar energi

2004 med revidering vartannat år

Stor-Lyon / avdelningen för miljöplanering
Ms. Couturier
http://www.grandlyon.com/!leadmin/user_upload/Pdf/developpement_
durable/
Referentiel_Habitat%20Durable_28%20DEC%202006.pdf

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Foton / ritningar / översikt

År 2004 beslöt Stor-Lyon att skapa ett lokalt referenssystem för nya by-
ggnader. Referenssystemet, som tvingar privata och o"entliga byggbolag 
att integrera miljökvalitet i byggnader, omfattar endast byggnader i stad-
sområden. 
Det !nns fem separata teman som ska behandlas samtidigt:
Integrering i byggnader; byggmaterial; korrekt #ödeshantering; korrekt 
hantering av bekvämlighet; minskad förorening och risk.
Med “korrekt #ödeshantering” måste byggentreprenörerna tillgodose 
kravet på låg energiförbrukning (en avancerad fransk riktlinje för up-
pvärmning), och minst 20% av energiförsörjningen måste utgöras av 
förnybar energi (solfångare, solceller eller biobränsle). Observationen görs 
att den energi som främst ska användas i städer är solenergi.

Referenssystemet är en utvidgning av det europeiska programmet “Re-
start”. Målet var att visa att det är möjligt och av stor vikt att minska by-
ggnaders energiförbrukning. Test av en metodik möjliggjordes, och refer-
enssystemet följer denna metodik.

Stor-Lyon och ADEME (regeringens energimyndighet)

Lokal energimyndighet

Yrkesverksamma (arkitekter och ingenjörskonsulter) diskuterar varje ny 
verison 

HESPUL

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör

Andra inblandade parter 
(t.ex. departement)

PPartner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis
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SWOT ANALYSIS

• Ökad kompetens inom miljökvalitet och solenergi.  
• Skapar arbetstillfällen
• Minskad energiförbrukning

• Ingen certi!ering (vilket innebär avsaknad av strikt kontroll)

• Nya riktlinjer kan leda till högre ambitionsnivå

• Ekonomisk kris
• Svårigheter att ålägga referenssystemet på privata byggentreprenörer

• Utveckling av referenssystemet för be!ntliga byggnader

 STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLOGHETER

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

Syftet med Tysklands lag om förnybar värmeenergi är att uppmuntra förnybar energi inom värmesektorn 
(från 6% år 2008 till 14% år 2020). Ägarna av byggnader måste välja den lösning som är bäst avpassad för by-
ggnadens behov, och som lever upp till energikraven, bland följande RES: 
• Solvärme: minst 15% av värmeförbrukningen (enkelt uttryckt måste varje enskild familj och varje radhusen-

het ha en minsta solvärmearea på 4% av den använda golvytan, eller, för #erfamiljshus, 3%.)
• Biobränsle: användning av 50% #ytande eller fast biobränsle, eller 30% biogas
• Bergvärme: 50% värmepumpar

På kommunal nivå !nns några exempel på obligatoriskt användande av solenergisystem. Utvecklingsområde-
na är i nästan alla fall kommunägda. Utvecklingsområdet “Auf dem Osterberg” i Vellmar är ett bra exempel på 
detta.

FASTIGHETSREGISTER ÖVER 
SOLENERGIPOTENTIAL OCH 

MOBILISERINGSKAMPANJ “SOLAREA”

LAND
TYSKLAND

Foton / ritningar / översikt

Vellmar

Lokal

Policy och lagstiftning

Solvärme

2002

www.vellmar.de

Utvecklingsområdet “Auf dem Osterberg” i Vellmar ägdes ursprungligen av 
Vellmar stad. Alla ägare till byggnader som vill bygga i det här området 
måste skriva avtal med staden. Enligt kontraktet måste 50% av tappvarm-
vattenförbrukningen och 10% av värmeförbrukningen täckas av solvärme-
system. Dessutom måste regnvatten utnyttjas, exempelvis för toaletter.
I gengäld erbjuder staden Vellmar byggnadsägare gratis rådgivning om so-
lenergi (till en viss gräns).
Den lokala planen har även anpassats till användning av solvärme, t.ex.

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitut med 
internetlänkar 

(om tillgängligt)

Generell projektbeskrivning
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sydlig orientering. På grund av att tomtförhållandet regleras av den urs-
prungliga markanvändningsplanen, och staden Vellmar inte har rättigheter 
att ändra planen, har den lokala planen inte kunnat optimeras. Avståndet 
mellan byggnader är inte optimalt, vilket innebär att vissa byggnader 
blockerar varandra.

Staden Vellmar
Dr. Udo Schlitzberger

Kommunal byggnadsnämnd
Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET)
Kassels universitet

ECOFYS, GE

Initiativtagare/projektidé

Andra inblandade parter 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

SWOT ANALYSIS

• 98% av bostadshusen har solvärmesystem
• Förordningar om solenergi motiverar nybyggnation i området (frågor 

till byggnadsägare 1/3)
• Gratis energirådgivning
• Hög acceptans hos byggnadsägare
• Integrerat tillvägagångssätt, t.ex. användning av regnvatten

• Endast 10% av be!ntliga byggnader uppfyller kriteriet att täcka 10% 
av värmeförbrukningen

• Inga riktlinjer om kompensation !nns de!nierade, t.ex. biobränslein-
stallation 

STYRKOR

SVAGHETER

• Integrering av solenergisystem i byggnadens omgivningar 
• Skapa riktlinjer för kompensation

• Enligt nationella riktlinjer kan solenergisystem kompensera för dålig/
medioker byggnadsisolering. Det kan leda till illa isolerade byggnader 
med e"ektiva system för värmeproduktion

• Optimering av den lokala planen, t.ex. avstånd mellan byggnader

MÖJLIGHETER

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

Västra Hamnen i Malmö är ett lokalt exempel på bästa praxis vad gäller införande av hållbara koncept i stad-
sutvecklingen. Lokala riktlinjer angav ett behov för installation av solenergisystem, vilket ledde till att 1 200 
kvadratmeter solfångare och 120 kvadratmeter solceller installerades i området. Det koncept som anammats i 
Västra Hamnen inspirerade lokalpolitikerna att ta fram vägledningar för hållbar stadsplanering. Detta främjade 
de!nitionen av Malmös “Miljöbyggnadsprogram Syd”, som kommer att omfatta krav gällande lokal solenergi 
och annan förnybar energi.

Bild 10 Byggnad i Västra Hamnen i Malmö, med integrerade 
solcellspaneler som skuggande enhet.
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3.1 Finansieringsmekanismer och subventioner för införande av 
 solenergiteknologi på lokal nivå 

Främjande av nya teknologier kräver att ett intressant rättsligt ramverk bildas, och att tillräckliga stimulansåt-
gärder de!nieras, som kan stödja tidigt införande och bädda för att en grupp kritiska användare bildas, som 
kan lära ut och sprida kunskap. På grund av höga inledande kostnader är de #esta solenergiteknologier sam-
mankopplade med subventioner. Det kan röra sig om allt från skatte- och prislättnader till lägre momssatser, 
investeringssubventioner och inmatningstari"er. 

De #esta stimulansåtgärder som !nns är de!nierade och tillämpade på nationell nivå. Detta är fallet i Tyskland, 
som är känt för sina innovativa riktlinjer och motiverande åtgärder vad gäller förnybar energiteknologi, i syn-
nerhet solenergiteknologi. Några av de nu gällande stimulansåtgärderna för införande av solvärmesystem är: 

• Energie"ektiv renovering (Energiee&zient Sanieren): installation av förnybar energiteknik är stödberätti-
gat i det här åtgärdspaketet, som syftar till att öka energie"ektiviteten hos byggnader som uppförts före 
01.01.1995. Målgrupperna för subventionernas är innehavare av en- och #erfamiljshus (för egen användn-
ing eller uthyrda lägenheter). Två alternativ beaktas.

1. Minskning av byggnadens totala energiförbrukning till en viss nivå
Det !nns fyra e"ektivitetsnivåer, med referens till kraven på energi i den nationella lagstiftningen EnEV 2009. 
2. Enskilda åtgärder och kombination av sådana
Stödberättigade utgifter omfattar även byggnadens omgivningar, såväl som att byggnader förses med 
energie"ektiv installation, och användande av förnybar energi. Regeringsbidraget i det här fallet är 5% av 
stödberättigade utgifter, upp till maximalt 2 500 euro. Minsta investering är 6.000 euro. Både installering av 
solvärmesystem och åtgärder för att förbättra byggnadens omgivningar subventioneras.
• Stimulanspaket (MAP): har målet att öka mängden förnybar energi i värmesektorn genom subvention av 

biobränsleanläggningar, e"ektiva värmepumpar och solvärmeinstallationer. Subventionerna de!nieras 
enligt installationens mått och e"ektiv kombination av värmepumpar och solvärmesystem. 

Vad gäller solceller har den tyska regeringen antagit mekanismer för feed-in-prissättning och !nansiellt stöd. 
• Lagen om förnybar energi (EEG) inmatnings-prissättning för elektricitet som genereras med förnybar ener-

gi, även för solceller: Inmatningstari"erna på elektricitet för solcellssystem de!nieras efter systemets stor-
lek och integrering i staden. År 2009 kompenserades elektricitet från berättigade installationer med 31,94 
cent/kWh. En årlig återgång planeras: 10% år 2010, 9% år 2011.

• KfW-Programm Erneuerbare Energien - “Standard” för solceller: KFW-programmet “Förnybar energi” tjänar 
som långsiktig !nansiering med låg räntesats för projekt inom förnybar energi. Programmets målgrupper 
är industriföretag som ägs av privatpersoner, kommuner, kyrkor och ideella organisationer. Den energi som
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 produceras måste matas in i elnätet. Topplånet är 100% av berättigade investeringskostnader, normalt max 
10 miljoner euro per projekt.

Vissa kommuner vill öka användandet av solenergisystem, och har därför utvecklat verktyg och spridning-
skampanjer för sina invånare (se Bästa praxis Wiesbaden).

KAMPANJ FÖR REGISTRERING AV POTENTIAL FÖR 
OMSÄTTNING AV SOLENERGIPOTENTIAL “SONNE 

SUCHT DACH” (“SOL SÖKER TAK”)

LAND
TYSKLAND

Foton / ritningar / översikt

Wiesbaden

Lokal

Subventionering av investeringskostnader

Solceller

29-10-2009

Registrering av solenergi, teknisk information om byggnader

Departement: Förnybar energi
Mr. Benten, Mr. Stiehl
Luisenstraße 23
65185 Wiesbaden

www.wiesbaden.de/umwelt

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Kampanjen “Sol söker tak” är staden Wiesbadens initiativ för att främja an-
vändandet av solcellspaneler. Initiativet har tre huvudteman: 
1. “Wir tun was” - Vi gör nå’t:
Staden Wiesbaden visar sina invånare att de hanterar sitt eget byggnads-
bestånd på ett proaktivt sätt. Staden Wiesbaden vill, i samarbete med den 
lokala energileverantören ESWE Versorgungs AG, installera solcellspaneler 
på varje o"entligt tak. 
2. “Investieren Sie selbst” - Investera du också
• Registrering av solenergipotential för att informera invånarna om hur 

lämpligt deras tak är för att installera solcellspaneler. 
• Centralt informationsställe med rådgivning och placering av andra tjän-

ster, t.ex. information om installatörer.
• Teknisk rådgivning tillhandahålls av Klimaschutzagentur Wiesbaden 

e.V.
• Finansiell rådgivning tillhandahålls av Nassauische Sparkassen.
• Användning av hyrd egendom / Dach#ächenüberlassung: Staden Wi-

esbaden sammankopplar personer som har ett tak men som inte vill 
installera på det med personer som letar efter lämpliga tak. De första 
byggnadsinnehavarna som leasar ut sina tak för att bygga solcellspan-
eler berättigades till en Sprinter-bonus på 1 000 euro.

3.   “Beteiligen Sie sich” Allmänhetens medverkande

Invånare som vill installera solcellspaneler men inte har ett passande tak 
kan köpa andelar om 500-5 000 euro i en kollektiv/allmän installation.
Kampanjen kommer att distribueras och publiceras via massmedia, tidn-
ingsbilagor, #ygblad, internet och gratis rådgivning. 

General Project Description
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SWOT ANALYSIS

Den portugisiska regeringen har lanserat “Förnybart i tiden” och “Solvärme”-programmen, som en del i den 
nya nationella planen för energie"ektivitet. 

Initiativet “Förnybart i tiden” har som mål att skapa 75.000 elproducerande hem (165 MW installerad energi, 
distribuerad via 58 100 installationer) till 2015. Programmet sätter upp en obligatorisk installation på minst 2 
kvadratmeter (1 kvadratmeter per 1kW installerat) solvärme, för att få tillgång till en bonus i kWh-tari"en, med 
undantag för kommunal licensiering av små installationer. Programmet har lett till ökad allmän medvetenhet 
om solcellsteknologi, och har fört fram #era a"ärsmodeller. En sådan modell främjas av Obidos kommun, pre-
senterad i bästa praxis. 

Staden Wiesbaden
Klimaschutzagentur Wiesbaden e.V.

Staden Wiesbaden

Staden Wiesbaden
Klimaschutzagentur Wiesbaden

Monumentskyddstjänst (kommunal och regional): Landeshauptstadt Wi-
esbaden – Stadtplanungs- 
amt/ Untere Denkmalschutzbehörde  
Finansiell rådgivning: Nassauische Sparkasse 
Energirådgivning: Lokala energileverantören ESWE Versorgungs AG

ECOFYS, GE 

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör

Andra inblandade parter 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

• Genomarbetat utvecklad kampanj
• Täcker olika ämnen, t.ex. tekniska och !nansiella frågor
• Publiceras i #era medier (tidningar, internet...)
• Personer som inte äger ett tak kan delta

• Finansiell rådgivning: Rådgivningen kan anses partisk
• Ingen länk till allmän information om solvärme

• Når ut till olika målgrupper, t.ex. byggnadsinnehavare och hyresgäster

• Registrering av solenergipotential: ingen information om monument
• Användning av hyresmöjligheter: Rättsligt osäkert

STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

HOT

• Registrering av solenergipotential: kommer att integrera information 
om monument i verktyget

• Vänder sig till innehavare med tak av hög potential
• Ytterligare information för intresserade personen, t.ex. länkar till ma-

terial om solceller och solfångare

FÖRBÄTRRINGAR

OBIDOS SOLENERGI
LAND

PORTUGAL

Obidos

Lokal

Subventionering av investeringskostnader

Solceller och solfångare

5  Juni 2009

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum
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Óbidos kommun
www.cm-obidos.pt

Óbidos solenergiprojekt, som initierades av Óbidos kommun, har målet att 
öka invånarnas tillgång till solenergiteknologi inom det nationella ramver-
ket för mikrogenerering. 
Kommunen ingick i ett partnerskap med #era privata företag som har 
investerat i solenergi i mikroskala (2 kvadratmeter solvärmesystem kom-
binerat med maximalt 3,68 kWp solcellssystem) installerade i privata bos-
tadshus. 
Husägaren investerar 1 000 $ (plus kostnader i samband med registrering 
av systemet i ramverket för mikrogenerering), och tillåter under en nioår-
speriod att taket används av det företag som avtalet ingåtts med. I gengäld 
får ägaren 25% av vinsten av försäljningen av energi till nätverket under den 
nio år långa kontraktsperioden, enligt  feed-in-tari"en. När kontraktet är 
över får han eller hon 100% av vinsten från elförsäljningen, och blir formellt 
ägare till utrustningen. Husägaren har även full tillgång till solvärmesys-
temet, vilket leder till minskade kostnader för varmvattenberedning. Se-
dan projektet inleddes har 400 av Óbidos invånare uttryckt intresse för att 
ansluta sig till programmet, och av dessa har 30 mikrogenereringssystem 
framgångsrikt installerats, vilket resulterar i en total installerad kapacitet 
på över 100 kWp.

Óbidos kommun

Privata förtag med vilka kommunen har ingått ett avtal om partnerskap.

Privata företag

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör

• DST – www.dstrenovaveis.com

• Pinto&Bentes – www.pintoebentes.pt

• Sotecnisol – www.sotecnisol.pt

• I-SETE – www.isete.com

• DE VIRIS – www.deviris-pt.com

• ELMI – www.elmi.pt

• TELIC – www.telic.pt

• Circuitos de Inovação – www.circuitos-inovacao.com

• Net Plan - www.netplan.pt

Lissabon E-Nova  

Andra inblandade parter 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

• Gör det möjligt för invånare med begränsade investeringsmöjligheter 
att installera och äga solenergisystem för mikrogenerering

• Tydligt budskap om stöd för förnybar energi i staden Óbidos
• Eftersom investeringarna görs av privata företag, främjas en optimal 

dimensionering av systemen
• Tydliga regler i utvecklingen av ett nytt a"ärskoncept

• Investeringarna grundas inte i e"ektiva studier om var solenergisys-
tem bäst kan placeras

• Inga krav gällande tillbörlig integrering av systemen i byggnaderna 
behövs. Om systemen är väl integrerade bibehålls en god image för 
projektet

• Främjar integrering av utrustning i byggnader, speciellt i nybyggna-
tioner

• De!nierar tydliga regler för integrering av system i be!ntligt byggnad-
sarv

• Ökar medvetenheten om ett integrerat synsätt hos befolkningen, som 
tar både passiva (passiva solenergiåtgärder) och aktiva åtgärder med i 
beräkningen som en del av ett e"ektivt sätt att hantera hållbar utveck-
ling

 STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

FÖRBÄTTRINGAR

Foton / ritningar / översikt

SWOT ANALYSIS
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En del av solvärmeinitiativet är att uppnå en solvärmemarknad som täcker 175.000 kvadratmeter installationer 
per år. Detta mål uppnås genom spridningskampanjer, stimulansåtgärder för installering av nya solfångare 
(med skattemässiga fördelar genom inkomstskattreduktion på upp till 777 euro), obligatorisk installering av 
solfångare i nya byggnader, vägledningsprogram för speci!ka segment (sociala bostäder, simbassänger och 
duschar, solenergifastigheter). Programmet ledde till Solvärmekampanjen, som sam!nansierar installering av 
solvärmesystem i individuella bostadshus genom en mycket intressant kombination av stödåtgärder, som om-
fattar:
• direkt stöd, 
• minskade räntesatser, 
• möjligheten att dra av en del av investeringen på deklarationen, kombinerat med redan be!ntliga sänkta 

moms-satser.

Det direkta stödet uppgick i medeltal till ungefär halva kostnaderna för ett system (inklusive garantier och 
underhåll i sex år), vilket gör det möjligt för köparna att använda de speciella kreditvillkoren för att !nansiera 
återstoden, i månatliga inbetalningar som motsvarar de energibesparningar som görs varje månad. Detta är 
också en viktig kompletterande åtgärd vid sidan av solenergiförordningar, eftersom det endast gäller för enfa-
miljshus som inte omfattas av de solenergiförordningar som gäller i Portugal.

föregående bidrag, de o"entliga byggnaderna. En mindre andel gick till bostadshus.

Bild 11 Bilder från den portugisiska kampanjen för införande av solvärmesystem (Källa: www.paineissolares.gov.pt/)

I Sverige inriktas stimulansåtgärderna på subventioner och bidrag för investeringar, både för solfångare och 
för solcellssystem: 
Subventioner för investeringar i solfångare: nuvarande system infördes i januari 2009 och kommer att fortsätta 
till 2013. Subventionerna kan tillämpas på alla solfångare med #ytande värmemedium, och baseras på förvän-
tad värmeproduktion. Man kan ansöka om maximalt 7 500 SEK/enfamiljshus eller upp till 3 miljoner SEK/pro-
jekt, med en betalning på 2,50 SEK/årligen producerad kWh.

Subventionerad investering för solcellsinstallationer: under perioden mellan 2005 och 2008 var den maximala 
subventionen 70%, med hänsyn till att det gällde för o"entliga byggnader. I juni 2009 inleddes ett system som 
omfattade alla byggnader, med ett bidrag på 55-60% av investeringen. Den högsta subventionen är 2 miljoner 
SEK/anläggning (cirka 200.000$), och den totala summa uppgår till 50 miljoner SEK per år under 2009, 2010 
och 2011. Den reserverade summan för 2009 uppnåddes snabbt, framför allt av projekt som inte !ck ta del av

SUBVENTIONER FÖR SOLCELLER
LAND

SVERIGE

Sverige

 Nationellt

Subventionering av investeringskostnader

Solceller (även kombinerade solceller/solfångare)

 1 juli 2009 - 31 dec 2011

Svenska Energimyndigheten
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-
du-kan-soka/Stod-till-solceller/ (på svenska)

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Foton / ritningar / översikt

Solcellspaneler på en skola i södra Sverige. Exempel på ett system från ett tidigare 

program, som endast gällde för o"entliga byggnader. Foto: E. Kjellsson
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SWOT ANALYSIS

Subventioner på maximalt 60% för investeringar i nätanslutna solcellssys-
tem (förutom för stora företag, där maximum är 55%). Maximal summa är 
2 miljoner SEK/anläggning och 75 000 SEK (plus moms) per kWp. År 2009 
uppgick den totala mängden subventioner till 50 miljoner, och ungefär 
samma summa kommer att uppnås under 2010 och 2011. I motsats till det 
första subventionsprogrammet för solceller (2005-2008) som endast gällde 
för o"entliga byggnader, gäller det nuvarande programmet även för pri-
vata husägare och företag.

Beslutet fattades i den svenska riksdagen.

Staten

Länsstyrelsen

Lokala föreningar med energirådgivare

Lunds Universitet

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör

Andra inblandade parter 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

• Skapar intresse för solceller i konstruerad miljö, och förbättrar alla in-
blandade parters upplevelse. Ökar produktionen av el som genereras 
av solenergi med 2,5 GWh under den subventionerade perioden

• En klyfta mellan det gamla och det nya programmet skapade problem 
för marknaden. De tidigare subventionerna gällde enbart o"entliga 
byggnader, och när de nya subventionerna infördes var o"entliga or-
ganisationer bättre förberedda att ansöka om bidrag än ägarna av pri-
vata hus. Subventionsprogrammet gäller bara i 3 år åt gången och har 
en osäker framtid. Detta gör solcellsmarknaden instabil, och gör det 
svårt för solcellsinstallatörer att planera och driva ett företag. Dessu

STYRKOR

SVAGHETER

 tom är mängden pengar inom programmet begränsad, och har inte 
varit tillräckligt för att ge bidrag till alla ansökningar

• Utveckla en solcellsindustri i Sverige, och möjligheter till export. Ska-
pa nya arbetstillfällen, nya företag, forskning och utbildning

• Subventionerna är inte relaterade till energiproduktion, utan enbart 
till investeringskostnaderna, och ger ingen kontroll över anläggnin-
gens framtida prestanda

• Mer pengar krävs i programmet och under längre perioder. Gröna 
certi!kat bör införas för småskalig produktion av elektricitet i solcell-
sanläggningar. Kostnaden för att sälja solenergiproducerad el är för 
hög i dagsläget, framför allt på grund av hur mätaravläsningarna är 
reglerade, så anläggningarnas storlek begränsas vanligen till förbruk-
ningen för en byggnad

• Det måste bli lättare och billigare att sälja el från små anläggningar

MÖJLIGHETER

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

Den franska regeringen erbjuder som huvudsaklig statlig subvention en avdragsgill skattelättnad för den pri-
vata inkomsten för producenter. Den är satt till 50% av kostnaden för utrustningen, med ett tak på 8.000$ per 
skattepliktigt hushåll. Det franska nationella bostadsorganet (ANAH) kan även erbjuda nationella stimulansåt-
gärder, framför allt bestående av subventioner som omfattar ekonomiskt stöd vid installation av utrustning 
för produktion av förnybar energi. På regional nivå, förutom ANAH’s stimulansåtgärder, har några kommuner 
i Stor-Lyon avsatt speciella subventioner för inköp av värmepannor, solfångare och solcellssystem till privat-
personer:

Individual Solar Boiler($) Individual Solar Heating ($) Photovoltaic ($)
Region Rhône alpes 300 1 000 -

Departement of Rhône 100 100 500

City of Feyzin 300 300 500
City of Dardilly 300 1 000 700

City of Chassieu 200 - 200
City of Solaize 300 1 000 300
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SERL INVESTMENTBOLAG
LAND

FRANKRIKE

Foton / ritningar / översikt

Lyon

Rhône Alpes

Omsättning av solenergipotential

Solceller

2009

Philippe RAMBAUD
Responsible for the development of equipment/energies
+33 (0)4 72 61 50 21
SERL: www.serl.fr

SERL (Société d’Equipement du Rhône et de Lyon)  är en av de huvudsakli-
ga exploatörerna i Rhône-området (framför allt Lyon med förorter) Det ägs 
delvis av storstadsregionen Lyon, Rhône-området och den privata sektorn. 
År 2008 fattades ett beslut av Rhône-områdets och storstadsregionen

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt 

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Generell projektbeskrivning

Lyons förtroendevalda som gav SERL möjlighet att skapa ett dotterbolag, 
SERL Energie, med syftet att utveckla projekt för förnybar energi. Målet är 
att ha ett redskap som delvis ägs av de lokala myndigheterna som invest-
erar i förnybar energi såsom solcellssystem på taken till o"entliga och pri-
vata byggnader. Pengar till projekten kommer från investeringar från den 
privata sektorn i företaget.

Société d’Equipement du Rhône et de Lyon

Lyon Conurbation, Rhône department, EDF, GDF Suez, Caisse des Dépôts,  
Caisse d’Epargne

HESPUL

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

SWOT ANALYSIS

• Underlättar investering i solcellssystem
• Erbjuder en lösning för investering i solcellssystem på ett tidigt sta-

dium av utvecklingen av ett stadsområde 
• Lokala o"entliga myndigheter är engagerade i lokal utveckling av 

förnybar energi

• Underlättar inte för små investerare (på individuell nivå) att investera
• Nödvändigt att öka medvetenheten om möjligheten att producera 

elektricitet

• Alla nybyggen utrustade med solcellssystem
• Fördelar används för att utveckla medvetenhet hos förvaltningen på 

efterfrågesidan

STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIIGHETER     
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Studier Installation
basbelopp bonusbelopp basbelopp/

skala
bonusbelopp/
skala

kontroll av värme och 
elektricitet 
(åtgärd 1 och 2) 

25% 40% 15% 35%

Solvärmeprogram 
(åtgärd 5)

25% 40% 400$/m' 700$/m'

programmet för grön 
kraft (åtgärd 10)

40% 30%

Även på lokal nivå i Paris, Île-de-France, har en plan för energihushållning och utveckling av lokal förnybar en-
ergi implementerats, som främjar åtgärder på invånar- och tjänstenivå. Subventioner indelas i kategorier efter 
om de gäller privata eller icke-privata husägare: 

Privata ägare:
  
Investering Subvention
privat soluppvärmning av vatten 800$ på arbetskraften
kombinerat solenergisystem 1300$ på arbetskraften
solceller 1300$ på arbetskraften

 
Icke privata ägare:

Planen omfattar åtskilliga åtgärder, bland annat åtgärd 5 och 10. Åtgärd 5 är stöd för uppvärmning av vatten 
med hjälp av solenergi i bostads- och tjänstebyggnader, åtgärd 10 är stöd för installation av solcellssystem.

• Ägaren av den byggnad som ingår i ett projekt är begränsat involv-
erad, eftersom taket ägs av en annan part (SERL). Detta kan leda till 
svårigheter att lösa eventuella problem med solcellssystemet eller 
taket

• Engagera byggnadernas ägare i investeringen
• Erbjuda lokala invånare i Lyon o h Rhône möjligheten att investera i 

solcellssystemen
• Investera en del av vinsten i att förbättra förvaltningen på efterfråge-

sidan

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

I Spanien är subventionerna för solenergiteknologi tillgängliga på lokal nivå. Finansieringen för subvention-
erna kommer från spanska ministeriet för industri, turism och handel. Bidragen varierar beroende på region, 
och ligger vanligen på mellan 30% och 50% av berättigade kostnader (så länge installationen inte är en del 
av kraven i den spanska byggnormen). Subventioner för solcellsteknologier är i de #esta regioner endast 
tillgängliga för enskilda anläggningar (ej nätanslutna), eftersom det !nns en inmatningstari" för nätanslutna 
system. Vissa städer har utvecklat kampanjer för att stödja och informera sina invånare, t.ex. Riva.

“RIVAS SOLENERGI”-KAMPANJEN
LAND

SPANIEN

Rivas-Vaciamadrid, Madrid

 Lokal

Omsättning av solenergipotential

 Solceller och solfångare

Juni 2008 - pågående

Rivas-Vaciamadrid kommun/ Rivas lokala energimyndighet
http://www.rivasecopolis.org/agenciadelaenergia/

“Rivas solenergi” är en kampanj som startats av Rivas Vaciamadrids lokala 
energimyndighet, med syftet att införa antingen solfångare eller solcell-
spaneler i så många byggnader som möjligt. En enkel process har etabler-
ats för att uppnå syftet:
1. Kontakta energimyndigheten

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt 

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Generell projektbeskrivning

Foton / ritningar / översikt
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2. En tekniker besöker din byggnad utan kostnad för att se över installa-
tioner och bedöma dess energiförbrukning.

3. En rapport skickas till dig inom tre veckor. Rapporten omfattar en be-
skrivning av installationen, pris, förslag på !nansiering, hur mycket CO2-
utsläpp som undviks och hur vinst solenergisystemet kan förväntas ge.

Rivas energimyndighet har även uppnått en överenskommelse med en 
bank, som !nansierar installeringen av solenergisystemet till 100%.

Rivas Vaciamadrid kommun/ Lokalt energimyndighet

Rivas Vaciamadrids kommun

Lokal energimyndighet

Bancaja

Universidad Politécnica de Madrid

SWOT ANALYSIS

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör

Andra inblandade parter 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

• Möjlighet att bli en referens för andra städer
• Sprider kunskap om solenergianläggningar
• Lätt att upprepa
• Skapar arbetstillfällen inom solenergiindustrin

• Möjlig modi!ering av priserna för solenergisystem på marknaden

• Olika spridningsmetoder för olika målgrupper
• Obligatoriskt underhållsavtal

• Enkel process
• Tekniker presenterar speci!k lösning för varje enskilt fall
• Förslag till !nansiering
• Försäkringsavtal ska utvecklas
• Möjlig tillämpning till alla slags byggnader

• Spridningen inte inriktad till olika målgrupper
• Inte nödvändigt att teckna avtal för underhåll av solenergianläggnin-

gen

  MÖJLIGHETER

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

 STYRKOR

SVAGHETER

I Baskien !nns två olika subventioner att tillgå, som båda hanteras av den baskiska regeringens miljödeparte-
ment och EVE (Ente Vasco de la Energía-Basque energimyndighet), en o"entlig institution med kopplingar till 
den baskiska regeringen.

Institution Subvention Förmånstagare Fördelar Länk

Baskiens regerings 
miljö-departement

Dekret 91/2002 om 
subventioner av in-
vesteringar för skydd 
av miljön

Baskiska företag Upp till 30% 
av berättigade 
investeringskost-
nader

http://www.euskadi.

net/bopv2/da-

tos/2002/05/

0202757a.pdf

EVE

Solcellsinstallationer 
anslutna till nätverk 
(upp till 20kW)

Personer, företag 
och lokala inrättnin-
gar i Baskien

Upp till 1,5$ / Wp

http://www.eve.es/
WEB_EVE_2009/
Ayudas-(1)/Lis-
tado-de-Ayudas.
aspx?!ltro=0

Solcellsanläggningar 
som INTE är anslutna 
till nätverk 
(upp till 20 kW)

Upp till 10$/Wp 
för anläggningar 
med energiacku-
mulatorer
Upp till 8 $/Wp 
utan ackumula-
torer 

Lågtemperatur-
solvärme 
(upp till 150 m2) 

1015-1450 $ / 
kW, beroende på 
installation.
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Bortsett från feed-in-tari"er kan !nansiering ske genom banklån eller krediter från det O&ciella kreditinstitutet, 
som ICO-SME, som erbjuder små och medelstora företag förmånlig !nansiering för investeringar i produktiva  
anläggningstillgångar.

På lokal nivå erbjuds ytterligare skattemässiga fördelar i Vitoria-Gasteiz-Gasteiz och provinsen Álava, men en-
dast om solenergianläggningen inte är obligatorisk enligt den tekniska byggkoden:

Skattemässiga fördelar vid installation av solfångare och solceller Länk

Álava-
provinsen

30% lägre företagsskatt 
för investeringar i solen-
ergiteknologier som !nns 
med i den baskiska Listan 
över ren teknologi*

15% lägre företagsskatt för 
investering i ÖVRIGA solen-
ergiteknologier som inte 
!nns med i den baskiska 
Listan över ren teknologi

Regional lagstiftning (Normal 
Foral 24/1996):  http://www.alava.
net/cs/Satellite?c=Page&cid=122
3984911869&language=es_ES&p
agename=DiputacionAlava%2FP
age%2FDPA_B_Listado

Staden 
Vitoria - 
Gasteiz

50% lägre IBI-skatt (fas-
tighetsskatt) under de 
första 3 åren efter instal-
lationen.

Solceller: Minst 5 kW för 
varje 100m2 takyta.

Solfångare:  Minst of 
4 m2  för varje 100m2 
takyta.

30% lägre ICIO-skatt (skatt 
för byggnadsarbete).

IBI skatt: http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Ac-
tion.do?aplicacion=wb021&tabla
=contenido&idioma=es&uid=188
2a5a_1200df68919__7fa4 

ICIO skatt: http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Ac-
tion.do?idioma=es&aplicacion=w
b021&tabla=contenido&uid=_26
2b27c6_120132a3546__7fee 

“MUGARRI-PLAN 2010-2020: FRÄMJANDE OCH 
UTVECKLING AV FÖRNYBAR ENERGI I ALAVA”

LAND
SPANIEN

Solceller/Solfångare/Passiv solenergi/Solenergidriven luftkonditionering

November 2009

Arabako Foru Aldundia- Diputación Foral de Alava: www.araba.net

Mugarri-planen har följande fyra målsättningar:

1. Att främja energihushållning och energibesparingar inom Alava-provin-
sens kompetensområde. 

2. Att främja förnybar energi utan att påverka naturresurser, ekosystem, 
biologisk mångfald och det territoriella landskapet.

3. Spridning av en ny energikultur bland medborgarna och på olika 
regeringsnivåer.

4. Utveckling av en ledande industri inom ny energiteknologi.

Arabako Foru Aldundia- Diputación Foral de Alava

Vitoria-Gasteiz kommunfullmäktige   

Vitoria-Gasteiz

Araba-provinsen (Baskien)

Omsättning av solenergipotential

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt

Foton / ritningar / översikt



7978

4.1 Praxis för stadsplanering för solenergi och processer för att skapa vägledningar på 
lokal nivå

Politiska åtaganden gällande införande av förnybar teknologi kräver åtgärdsplaner och åtgärder som omsät-
ter föreslagna mål i praktiken. Sådana åtgärder kommer, oberoende av de mål som satts på nationell, regional 
och lokal nivå, att få lokal e"ekt och främja utvecklingen av ett rättsligt ramverk i kombination med nationell/
regional/lokal energistrategi och nationella/regionala/lokala stimulansåtgärder. Det är kommunens uppgift 
att sammanställa ett sammanhängande ramverk som reglerar och främjar integrationen av förnybar energi 
i stadsmiljön, eftersom det är ett av de viktigaste verktygen inom stadsplaneringen. En sådan strategi måste 
de!nieras av maximerad integration av förnybar energi-teknologi i stadsmiljön och ökat engagemanget hos 
relevanta intressenter, från investerare till byggherrar och medborgare. Möjligheten att utnyttja solenergite-
knologi i större skala är starkt beroende av stadens utformning, solens orientering, byggnaders layout och 
takform, nätanslutningar och andra preliminära faktorer som alla bidrar till möjligheten till framgång. En my-
cket viktig punkt är att integreringen av solenergiteknologi beaktas på ett tidigt stadium, så att inte bara en 
liten del av de byggnader som kan användas för integrerad solenergiteknologi utnyttjas till detta ändamål. 
Därför måste planeringen för solenergi de!nieras och övervägs i stadsplaneringens första stadium, vid samma 
tidpunkt som design av infrastruktur, de!nition av lokalt elnätverk, vägsträckor etc. Särskild omsorg måste ges 
till skyddade områden och historiska byggnader, med avseende på särskilda krav, vare sig det gäller dispenser 
eller särskilda integreringslösningar, och bör diskuteras i samråd med förvaltningen av det historiska arvet. 

De #esta lokala stadsplaneringsverktygen saknar fortfarande vägledningar för solenergi. Därför är det så 
viktigt att identi!era framgångsrika projekt, och att de!niera de steg som krävs för att utveckla, implementera 
och övervaka sådana verktyg. Oberoende av vilket verktyg som används för sådana ändamål är huvudsyftet 
att skapa ett bindande ramverk som rättfärdigar och klargör de utvecklingsval som görs, och deras anknytning 
till stadsplaneringsprocessen. Det kan vara lockande att sätta upp starka, fullständiga och tu"a krav inom 
detta ramverk, men det är väsentligt att stå stadigt med båda fötterna på marken för att nå framgång. Risken 
är annars att krav i samband med stadsplanering för solenergi ses som administrativa bördor, som leder till 
att de som skapar planerna börjar leta efter kryphål i lagstiftningen för att hitta omvägar, istället för att hitta 
nya lösningar för att arbeta med dem. Bibehåll enkelheten, och de!niera framåtsträvande mål. Sök stöd hos 
ledande användare av teknologin, eller hos namnkunniga stadsplanerare och arkitekter, led genom att föregå 
med gott exempel och erbjud ett vidare synsätt. Se till att göra det tilltalande, och sälj solenergi med alla dess 
obestridliga fördelar. 

I Vitoria-Gasteiz, Spanien, har lokal bedömning av solenergipotential lett till att två stadsplaneringsverktyg 
med ytterligare kriterier för solenergiteknologi har de!nierats. Dessa åter!nns i Vitoria-Gasteiz Översiktsplan, 
där en paragraf om solstrålning anför att byggnaders södra fasad ska exponeras för minst en timme solljus 
på en höjd av 2 meter över marknivån den 22 december. Dessutom anger det Administrativa uttalandet i En-
sanche 21 att takytan hos sociala byggnader som främjas av Ensanche 21 och inte har solfångare
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kommer att övergå till Vitoria-Gasteiz kommunfullmäktige i 99 år för eventuell installation av solcellspaneler.

Trots de positiva principer som redan har antagits krävs fortfarande följande steg för att vägledning om solen-
ergi i stadsplaneringen ska införas i Vitoria-Gasteiz lokala rättsliga ramverk:

1. Lagförslag från stadsplaneringsdepartementet i Vitoria-Gasteiz stadsråd
2. Godkännande av lagförslaget av stadens politiska partier. 
3. Integrering av kraven för solenergi i stadsplaneringen i de lokala verktygen, Översiktsplanen eller Lokala 

förordningen om solenergi 

VALDESPARTERA ECOBARRIO
LAND

SPANIEN

Foton / ritningar / översikt

Zaragoza

Distrikt

Policy och lagstiftning

Solceller/Solfångare/Passiv solenergi

2001- 2008

Ecociudad Valdespartera S.A. — blandat privat bolag
D. Miguel Angel Portero Urdaneta, manager
C/ Jerusalén, 4, edi!cio El Cubo, 50009 Zaragoza
España
Teléfono: 976 72 44 18, Fax: 976 72 44 70
E-mail: valdespartera@ayto-zaragoza.es 
Web: http://www.valdespartera.org

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt 

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Valdespartera Eccocity skapades för att bemöta lokalt bostadsbehov och 
för att främja uppförandet av nya sociala och allmänna bostäder, som på 
senare år har byggts i allt mindre omfattning. 
Utformningen av Valdespartera grundades på övertygelsen att projek-
tet måste baseras på ett gott förhållande mellan bostäder och miljö. 
Miljöförhållandena grundas i principerna för energie"ektivitet.

Ecociudad Valdespartera S.A. — blandat privat bolag

Zaragoza kommunfullmäktige - lokal regering/
Aragon regering - regional regering

Institutet för Energibesparning och energidiversi!ering

Universidad Politécnica de Madrid

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

SWOT ANALYSIS

• Försöker optimera förhållandet mellan bostäder och miljön
• Olika synergier mellan sociala sektorer
• Mobilisering av sociala, ekonomiska och energi-frågor 
• Arkitektonisk design med speci!ka förhållanden för att utnyttja solen-

ergi
• Ökade grönområden
• Studie om Sociala Behov i Zaragoza stad 
• Invånarna medverkar och är engagerade

STYRKOR
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Ett annat exempel är Con#uence-projektet i Lyon, ett av de mest ambitiösa regenereringsprojekten i en euro-
peisk stadskärna. Projektet sätter upp och utvecklar en serie högkvalitativa projekt som uppfyller en rad strikta 
krav på stadsplanering, arkitektur, miljöpåverkan och landskap, och inför energihänsyn redan i de första etap-
perna i stadsplaneringsprocessen. Dessa energihänsyn ledde till att energiproduktion via förnybara energitek-
nologier infördes (såsom solceller och solfångare) i vissa byggnader, enligt uppgifterna i följande bästa praxis.

I regionen Stor-Lyon är det på grund av nationell lagstiftning inte möjligt att de!niera obligatoriska kriterier för 
energianvändning på lokal nivå. Trots detta !nns särskilda program och planer som skapar villkor för att främja 
användandet av solenergi på en begränsad nivå. Ett sådant exempel är Stor-Lyons Plan för skydd av atmos-
fären, som tillämpas på konglomerat på #er än 250 000 invånare, och på zoner där gränserna för luftkvalitet 
inte hålls. Planen ställer kravet att solenergi ska användas för att producera upp till 30% av årsförbrukningen av 
varmvatten för hushållsbruk i byggnader och anläggningar som ligger i områden som uppfyller följande krav:
• nya byggnader eller anläggningar, eller totalrenovering av eller fullständigt ny användning av en byggnad 
• bostadshus, tertiära och kommersiella byggnader
• för byggnader eller anläggningar med en daglig varmvattenförbrukning som motsvarar 40 invånares för-

brukning. 

LYON CONFLUENCE STADSPLANERING
LAND

FRANKRIKE

• “Gröna” inspektioner för certi!erad energiförbrukning
• Tillängligt via Internet
• Spridning av kunskap om solenergistrategi

• Underutvecklad design av typologiska aspekter

• Att omvandla Valdesparteras resultat till ett lärande exempel, från of-
fentlig administration till den privata sektorn

• Främjar miljömedvetenhet 

• Stort deltagande av privata !nansiärer leder till minskat ekonomiskt 
oberoende och självständighet

• Politisk instabilitet
• Långsam konstruktion
• Marginalisering av stadskärnan 

• Mer restriktiva åtgärder för passiva strategier
• Förbättrad typologisk variation i utformningen av staden

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

 Lyon

 Stor - Lyon

Stadsplanering för solenergi

Solceller, solfångare och passiv solenergi

2004 - 2020

Grand Lyon conurbation 
http://www.grandlyon.com/concerto 
www.lyon-con#uence.fr
www.renaissance-project.eu

Beatrice Couturier: becouturier@grandlyon.org

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt 

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Foton / ritningar / översikt

Copyright: Asylum
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SWOT ANALYSIS

Con#uence-projektet i Lyon (ett område på cirka 150 hektar) är ett av de 
mest ambitiösa regenereringsprojekten i en europeisk stadskärna. Det 
kommer att leda till att Lyons stadskärna sträcker sig ända till spetsen på 
halvön Presqu’île, via en serie högkvalitativa projekt som uppfyller en rad 
strikta krav på stadsplanering, arkitektur, miljöpåverkan och landskap. 
År 2004 grundades Concerto-programmet, med målsättningen att införa 
energihänsyn (förbrukning och förnybar produktion) i planeringens första 
faser. På uppdrag av Stor-Lyon har ledningen för Lyon Con#uence infört 
nivåer för energiförbrukning i byggnader och produktion av förnybar en-
ergi (såsom solceller och solfångare) vid sin anbudsförfrågan för byggen-
treprenörer för tre områden: område A, B och C 

HESPUL

Grand Lyon, dess Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA Lyon 
Con#uence) & dess utvecklare

HESPUL

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

• Brist på erfarenhet om konstruktion av e"ektiva byggnader hos 
yrkesutövare, och behov av mer utbildning

• Allmän brist på erfarenhet om e"ektiv stadsplanering för energi vid 
integrering av RES & bioklimatiska funktioner i byggnader

• Information för konstruktionslösningar kon!dentiell för byggherrar 
inom privat sektor

• Duplicering av Grand Lyon i andra stadsplaneringsprojekt, där det är 
möjligt

• Ökad utveckling av e"ektiva byggnader i resten av det berörda om-
rådet

• Ökad rehabilitering av stadsområden i närheten av det berörda om-
rådet

• Ökad medvetenhet hos framtida invånare om vikten av energie"ek-
tivitet, energibeteende och förnybar energi

• Att målsättningarna för energie"ektivitet inte uppnås
• Om de tilltänkta slutanvändarna inte #yttar in i sina lägenheter kan det 

leda till högre energiförbrukning än vad som ursprungligen förvänta-
des

• Vilja att omvandla det berörda området (Lyon Con#uence) till ett stort 
eko-distrikt 

• Införande av träning för konstruktionsenheterna under byggfasen 
• Intensiv övervakning av byggnader & RES-kampanjen för att få äkta 

återkoppling från eko-konstruktionsaktiviteterna 
• Medvetenhet om energianvändning, energibesparing och stadsplan-

ering hos lokala myndighetsutövare (Stor-Lyon), stadsförvaltning 
(SPLA Lyon Con#uence), arkitekter, ingenjörbyråer och byggherrar.

• Goda villkor för att utveckla e"ektiva byggnader
• Projektets innovation: ambitiös de!nition av energie"ektivitet och an-

vändande av lokala standarder för förnybar energi (référentiel Habitat 
Durable) som är striktare än nationell lagstiftning, med en hög grad av 
replikering i andra franska lokala myndigheter

• Tidig involvering av experter inom energiområdet, långt innan projek-
tutveckling och -konstruktion

• Läge: centrum av Frankrikes näst största storstadsområde (stor syn-
lighet)

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

STYRKOR

I Malmö har en ny vägledning, Miljöbyggprogram SYD utvecklats i ett samarbete mellan Malmö Stad, Lund 
Stad och Lunds Universitet. Det ersätter de tidigare programmen “Ekologiskt hållbart byggande i Malmö” 
och “Hållbart byggande och förvaltning” i Lund, och fungerar som vägledning, stöd och stimulans för håll-
bar utveckling. Programmet har fått politiskt godkännande i kommunfullmäktige, och gäller för byggnader 
inom Malmö Stad och Lunds kommun, via avtal om markfördelning. Vägledningen fokuserar i första hand 
på fyra huvudområden inom hållbart byggande; energi, inomhusklimat, fuktskydd och biologisk mångfald i 
stadsmiljön, men målsättningen är att #er områden ska tillkomma efter hand. Målsättningar för solenergi och 
vägledning för integrering av solenergi kommer att de!nieras och sättas som krav i Miljöbyggprogram Syd.
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I München har ett särskilt stadsplaneringsverktyg använts för att optimera solenergianvändningen i nya om-
råden (Software Gosol). Sedan kommunfullmäktiges beslut förra året, som berör varje ny stadsutveckling med 
#er än 500 lägenheter, !nns en obligatorisk kontroll på kvaliteten hos solariseringen i arkitektonisk stadsde-
sign, så att rekommendationer för optimering re#ekteras. 

Stuttgart Stad har satt upp ännu högre krav på potentiell användning av solenergisystem, både solceller och 
solfångare, genom en storskalig tävling för stadsplanering (se Bästa praxis Stuttgart).

STUTTGART-OMRÅDET NECKARPARK
“LOKALISERINGSFAKTOR 

LÅG ENERGI OCH UTBILDNING”

LAND
TYSKLAND

Stuttgart

Lokal

Stadsplanering

Hållbar och energie"ektiv utveckling
Optimera kraven för användning av solenergisystem, både solceller och 
solfångare

november 2007

Landeshauptstadt Stuttgart

Avdelningen för stadsplanering:
• Friedemann Gschwind - E-Mail: friedemann.gschwind@stuttgart.de
• Martin Holch - E-Mail: martin.holch@stuttgart.de
• Roland Bornemann - E-Mail: roland.bornemann@stuttgart.de 
• Jürgen Görres  -Telefon: 0711 2162241

Miljöavdelningen
• Jürgen Görres - Telefon: 0711 2162241

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Foton / ritningar / översikt

Det här projektet kommer att omfatta utvecklingen av en framåtsträvande 
energistrategi för ett nytt stadsområde i Stuttgart-Bad Cannstatt. Strategin 
ska säkerställa att så mycket energi som möjligt kommer från förnybara käl-
lor, såsom solvärme, bergvärme och spillvattenvärme.
Metodiken omfattar: 
1. Etablera kriterier för en framåtsträvande strategi:
• kompakt byggnadsstruktur
• utnyttjande av passiv solenergi genom att optimera byggnaders ori-

entering och minskad skuggning
• högre krav än riktlinjerna för energisparande
• tillämpande av system för förnybar energi
2. Tävling - för att involvera stadsplanerare
3. Diskussion och utveckling av ytterligare idéer tillsammans med in-

vånare, stadsplanerare, lokalpolitiker, miljöavdelning, energileverantör 
och det kommunala allmännyttiga.

“Stuttgart Stad
Avdelningen för stadsplanering 
och
Miljöavdelningen

Sam!nansierat av federala ministeriet för transport, byggnad och stad-
sutveckling

eboek GmbH
Schellingstraße 4/2
72072 Tübingen

Generell projektbeskrivning

Initiativtagare/projektidé

Finansierande investerare

Tjänsteleverantör
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SWOT ANALYSIS

ingenieurbüro eboek 
Steinbeis-Transferzentrum/EGS Plan

ECOFYS, GE

Andra inblandade parter 
(t.ex. departement)

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

• Genomskådlighet under utvecklingsperioden
• Genererar information
• Olika valfria lösningar
• Tillförlitlig information

• Inte lätt att nå ett gemensamt beslut, eftersom det !nns för många 
möjligheter (risk för missförstånd)

• Lång tid
• Höga kostnader

• Medverkan av olika intressenter (stödjer lokala och yrkesmässiga 
nätverk)

• Fungerar utbildande genom att interagera även med icke-yrkesutövande
• Ökat fokus på förnybar energi och energie"ektivitet inom stadsplan-

ering

• Extra krav kan utgöra ett hinder för stadsplanerare och investerare
• Påverkad av investeraren (t.ex. områdets täthet)

• Bedömning av solenergipotential

STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

HOT

FÖRBÄTTRINGAR

4.2   Hantering av historiska byggnader och dispenskategorier 

Policy inom byggmarknaden kommer under de närmaste åren oundvikligen att fokuseras på renoveringar 
snarare än på nybyggnation. Förvaltning av historiska byggnader ses som en administrativ börda i de #esta eu-
ropeiska länder, där byggherrar måste kontakta åtskilliga myndigheter innan ett avtal om handlingsplan kan 
de!nieras. Den belastning som dessa administrativa processer medför vid förhandlingar leder oundvikligen 
till att avskräcka investerare, vilket leder till felaktig hantering av dispenser och till att slumpmässiga metoder 
tillämpas på dessa byggnader. 

Enligt portugisisk lagstiftning får historiska byggnader och skyddade områden för närvarande dispens från na-
tionell lagstiftning om energiprestanda hos byggnader, med avseende på kravet på att installera solfångarsys-
tem i bostadshus. Undantaget tar hänsyn till särskilda utvecklingskriterier som tillåter planeringen att inte helt 
efterfölja vissa av de krav som kan hamna i kon#ikt med områdets historiska intressen. På nationell nivå måste 
exempelvis inte historiska byggnader som genomgår större renoveringsarbeten efterfölja det nationella certi-
!eringssystemet med avseende på installation av solfångarsystem. Detta borde inte hindra möjligheterna att 
sätta upp klara regler från början, och att motivera aktörer på marknaden att presentera innovativa lösningar 
för att integrera teknologin i historiska områden. Om marknaden erbjuder lösningar som bevarar områdets/
byggnadernas historiska värde och samtidigt tillåter förbättrad energie"ektivitet och integrerade teknologier 
för förnybar energi, så borde detta inte utgöra ett undantag utan en klar de!nition av möjligheter i denna 
miljö. 

Baixa Pombalinas plan för stadsregenerering, Lisboa E-Nova, i samarbete med Lissabons kommun och IGESPAR 
(den enhet som är ansvarig för att förvalta det nationella arkeologiska och arkitektoniska arvet), främjar 
utvecklingen av potentialen för solenergisystem i Lissabons Baixa Pombalina-område. Den här informationen 
ska integreras i stadens plan för omkvali!cering, för att främja installation av solenergisystem vid renovering 
av byggnader i enlighet med kraven för kulturminnesarvet. Den här potentiella bedömningen ska åtföljas av 
en Integrationsmanual, som ska utvecklas enligt lösningar för solenergi som redan !nns på marknaden, och 
relevanta kriterier för att integrera sådana system i kulturminnesbyggnader. De identi!erade lösningarna kan 
även tillämpas i andra kulturminnesmärkta områden i Europa.
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BAIXA POMBALINA SOLAR POTENTIAL
LAND

PORTUGAL

Lissabon

Lokal

Stadsplanering

Solceller och solfångare

2009-2010

Lissabon E-Nova
www.lisboaenova.org

För närvarande undantas historiska byggnader från det nationella kravet 
på installation av solfångarsystem i bostadshus som åter!nns i portugisisk 
lagstiftning om energie"ektivitet hos byggnader. 

Det är lätt att inse att vikten av att underhålla det historiska byggnadsarvet

uppmuntrar dispenser, som ofta används felaktigt av investerare och by-
ggherrar, förvaltarna av historiska byggnader till att undvika att rätta sig 
efter gällande krav på energie"ektivitet och inneklimat i bostadshus. Detta 
är en klart bidragande faktor till att sådana områden överges, något som är 
vanligt i många europeiska länder. För att övervinna den här tendensen är 
det viktigt att anpassa historiska bostadshus till en modern standard, som 
omfattar möjligheten att integrera solenergiteknologi. 

Området Baixa Pombalina anses vara det historiskt viktigaste området i Liss-
abon. Det är kulturminnesmärkt och förvaltas av IGESPAR, den enhet som 
har ansvar för nationens arkeologiska och arkitektoniska kulturarv. Som 
följd av statusen som kulturminne !nns inga krav på att någon av byggnad-
erna i det här området ska utrustas med solfångarsystem.  Trots statusen 
hos detta centrala historiska område är Baxia Pombalina ett av de områden 
i Lissabon som har minst antal invånare. Detta förklaras av svårigheterna 
med att hålla en bra balans, tack vare alla de omfattande omvälvningar 
som skett under åren. Därför har kommunen skapat en Detaljerad urbani-
seringsplan för området. Planen utvecklas i nära samarbete med IGESPAR, 
och etablerar villkor för markanvändning och renovering inom Baixa Pom-
balina. 

I samband med Baixa Pombalinas plan för urban renovering, arbetar Lis-
boa E-Nova, i samarbete med kommunen och IGESPAR, utvecklingen av 
Integreringspotential för solenergisystem i Lissabon-området Baixa Pom-
balina. Denna information ska integreras i Baixa Pombalinas stadsplan, för 
att främja integreringen av solenergisystem vid renovering av byggnader, 
i enlighet med de krav som ställs för vårdande av områdets kulturarv. Stu-
dien är innovativ eftersom den främjar integreringen av solenergisystem i 
områden som kategoriseras som historiska, och identi!erar lösningar som 
möjliggör installation i sådana byggnader. Sådana lösningar kan även an-
vändas i andra kulturminnesmärkta områden i Portugal.

Europeiska kommissionen projekt PROSTO

Lisboa E-Nova  

Projektstad

Storlek/påverkad region

Typ av projekt

Teknologi i fokus
Solceller/Solfångare/Passiv 
solenergi/Solenergidriven 

luftkonditionering

Period/Startdatum

Kontaktinstitution med 
Internetlänkar

(om tillgängligt)

Generell projektbeskrivning Finansierande investerare

Partner med ansvar för 
beskrivning av bästa praxis

Foton / ritningar / översikt
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Fransk lagstiftning anger att kulturminnesmärkta byggnader inte kan modi!eras, ens delvis, utan godkän-
nande från Kulturministeriet. Dessutom måste man ansöka för ett område som täcker en radie på 500 m runt 
byggnaden, och projektet godkännas av Nationella arkitektföreningen, för varje ändring som utförs. 

I staden Paris !nns 1 900 historiska byggnader som står under skydd av fransk lagstiftning. Med tanke på om-
kretsen på 500 m som krävs runt kulturminnesmärkta byggnader blir resultatet att nästan hela staden omfattas 
av kravet på godkännande av Nationella arkitektföreningen. Förutom de här monumenten identi!eras #er än 
4 000 intressanta byggnader (tack vare sin form, arkitektur, historia) av kvartersråd eller föreningar. Dessa by-
ggnader står under ett “staden Paris skydd”, ett mindre strikt regelverk än det som gäller för märkta byggnader, 
men som också kräver godkännande av Nationella arkitektföreningen. Staden har även planer kallade “Öka 
och skydda” (“Plans de sauvegarde et de mise en valeur” (PSMV)) för le Marais (delar av tredje och %ärde ar-
rondissements) och sjunde arrondissement som, trots att även dessa kräver ett yrkande av Arkitekterna, nu 
granskas med sikte på att integrera solenergiproduktion i vissa sektorer, vilket skulle kunna leda till att minska 
problem som hittills har uppstått. 

I regionen Stor-Lyon omges historiska byggnader av en skyddad omkrets som gör det komplicerat att modi-
!era närliggande byggnader. ZPPAUP: Zonen för skydd av arkitektoniskt arv och anlagda ramverk, de!nierar 
planeringsverktyg som lägger vikt vid och skyddar ett ställes speciella atmosfär.  Av Lyons omfattande histor-
iska områden kategoriseras 427 hektar som världsarv enligt UNESCO, och 428 av byggnaderna inom dessa 
områden är kulturminnesmärkta. De områden som omfattas av världsarvsklassi!cering har analyserats, och en 
bedömning av potentialen att installera solenergipaneler har utförts. 

Bild 12Källa : “ DIAGNOS AV FÖRNYBAR 
ENERGI I STOR-LYON VID SLUTET AV 
2006, OCH EN STUDIE AV POTENTIALEN 
FÖR 2020” - AXENNE

I Vitoria Gasteiz !nns två dispenskategorier på stadsnivå, som tillämpas i det medeltida området och till histor-
iska byggnader. Vad gäller det medeltida området ligger ansvaret för förvaltningen hos Kommittén för integre-
rad vitalisering av det medeltida kvarteret, som redan har bidragit till att tre solfångare har installerats på taken 
till tre renoverade byggnader, på Zapateríagatan 22 och 33, och på Pintoteríagatan 20.

I federalstaten Bayern är mindre än 1% av enskilda byggnader kulturminnesmärkta, och runt 2,5% av alla by-
ggnader omfattas av skyddsföreskrifter. I München !nns en stor andel skyddade historiska byggnader, särskilt 
i stadens historiska centrum. Å andra sidan !nns en stor potential för be!ntliga byggnader som inte är skyd-
dade. Därför kommer ingen kon#ikt att uppstå med avseende på skydd av monument.

4.3  Övervakning av införandet av praxis för stadsplanering för solenergi 

E"ektiviteten hos nya verktyg för stadsplanering måste övervakas i den operativa fasen. Det är nödvändigt 
att föregå med gott exempel och att stödja nya riktlinjer med bästa praxis och aktiv spridning. Övervakning 
av införandet av kriterier för stadsplanering för solenergi kräver att de tillgängliga teknologierna bedöms, och 
att potentialen för att utnyttja dessa utvärderas redan vid det allra tidigaste designstadiet. Den här överva-
kningsprocessen måste även säkerställa att lokala mål gällande lokal energiproduktion kan åtgärdas genom 
solenergiteknologi, och att de kan tillgodoses. För att uppnå detta är aktiv kvanti!ering nödvändig på passiv 
nivå, genom att kontrollera bekvämlighet i byggnader, och på aktiv nivå genom att kvanti!era den energi som 
produceras via solceller och solfångarteknologier. 

I Lissabon har en lista över de krav och kriterier som behöver de!nieras och föras in i lokal lagstiftning satts 
upp, för att knyta planerna för utveckling till utvecklingen av solenergi. Införandet av dessa krav måste ske i

Bild 13 Solfångarsystem i Vitoria-Gasteiz historiska kärna. Bild 12 - Diagnos Av Förnybar Energi I Stor-Lyon 
(Källa : “ Diagnos Av Förnybar Energi I Stor-Lyon Vid Slutet Av 2006, 

Och En Studie Av Potentialen För 2020” – AXENNE)



94 95

samarbete med erfarna tekniker inom områden för urban solenergi, och med tanke på de nödvändiga verktyg 
och teknisk support som !nns tillgänglig för planerare. Med detta i åtanke bör ett kapitel i beskrivningen av 
planen avsättas åt att diskutera hur solenergikriterier introduceras och hanteras, för att justera den slutgiltiga 
stadsdesignen i enlighet med detta. Varje plan behöver i främsta hand utvärdera möjligheterna till att inte-
grera solenergiåtgärder, både passiva och aktiva. Införandet av ett sådant kapitel måste vara obligatoriskt, och 
tjänar som ett grundläggande redskap för utvecklingsplanen. Efter att planen införts sköts övervakningsproc-
essen av kommunala organ, som utvärderar e"ektiviteten hos de solenergiåtgärder som införts, med krav på 
bevis både med avseende på kvalitet och verkställande.

Regionen Stor-Lyon anser att första steget för att främja en stark ökning av solenergiinstallationer i stadsom-
råden måste vara att utveckla ett krav på solenergi, och att låta det åtföljas av speci!ka kurser för de aktörer 
som är involverade i stadsplanering för solenergi. Därefter skulle dessa aktörer lämna återkoppling med sina 
erfarenheter av validering och spridning av bästa praxis. Inom projektet Lyon-Con#uence planeras en överva-
kning av energiförbrukningen hos byggnaderna så snart invånarna har #yttat in i sina lägenheter. Dessutom 
kommer solcellssystemen och värmepannorna för biobränsle att övervakas.

I Paris ges information som gäller reglerna för anslutning av solcellssystem till nätet. De behandlar inte frågan 
om införandet av praxis för stadsplanering för solenergi.

I Malmö !nns inget utvärderingssystem för att värdera fördelarna med subventioner för investeringar i solfån-
gare, endast det faktum att systemet genomförts i enlighet med verkliga investeringskostnader. Även om nya 
byggnader omfattas i “Miljöbyggprogram Syd” och i den svenska nationella byggnormen, är det obligator-
iskt att veri!era energianvändningen med mått på den speci!ka energianvändningen (kWh/kvadratmeter,år). 
Detta innebär att en byggnad som inte uppfyller energikraven kan installera solfångare för att minska förbru-
kningen av tillförd energi.

I Tyskland !nns för närvarande inga nationella riktlinjer med speci!ka kriterier för att bedöma praxis inom 
stadsplanering. Dock !nns på kommunal nivå ett #ertal vägledningar med särskilda indikatorer, som tjänar 
som checklistor för en optimerad planeringsprocess, och för att övervaka hur stödberättigandet hos energief-
fektivitet och förnybara energier.

För energiindikatorer på nationell nivå bör optimerad stadsplanering utvecklas med grund i be!ntliga verktyg. 
Dessutom, för att kunna bedöma resultaten av stadsplanering, är inte bara utvecklingen av vägledning viktigt, 
utan även en resultatorienterad de!nition av speci!ka mål (t.ex. minsta procentandel av passivt solenergiut-
nyttjande).
 En generell måttstock för energie"ektivitet och kvali!cering av förnybar energiteknologi inom stadsplanering 
bör beaktas på nationell nivå (BauGB) såväl som på federal nivå (LBO).
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5.1  Vilka lokala intressenter är involverade i att främja stadsplanering för solenergi?

För att med framgång främja stadsplanering för solenergi är det mycket viktigt att engagera relevanta int-
ressenter i utvecklingen av planeringsverktyg, i att aktivt främja åtgärder för ökad medvetenhet, i att ge tekni-
skt stöd, och i att sprida skräddarsydda instrument och för att övervaka implementeringen. 

 Vad gäller lokala stadsplaneringsåtgärder är de kommuner som utvecklar/godkänner verktygen de viktigaste 
enheterna för åtgärder för att sprida och öka medvetenhet. Lokala tillvägagångssätt bör även fokusera på åt-
gärdernas regionala dimension, och därför bör även regionala myndigheter involveras. 

När man handskas med stadsplanering är det av stor vikt att samla sammanslutningar och föreningar för stad-
splanerare, byggnadsingenjörer och arkitekter. 

Med fokus på utvecklingsenheter bör även byggherrar och bostadsrättsföreningar involveras. 

Det !nns ett antal tyska bostadsrättsföreningar som kan fungera som förebilder. Det !nns exempel på nya 
kvarter och renoveringsprojekt där aspekter på solenergi integrerats i planeringen. Initiativet till 50 bostad-
sområden i Nordrhein-Westfalen som försörjs med solenergi togs av den lokala energimyndigheten, som har 
främjat solenergiförsörjda bostadsområden under många år, är ett bra exempel på integrering av solenergi,

med ett antal fullföljda projekt, både renoveringar och nya projekt. Med avseende på forskning och utveckling 
!nns #era tyska organisationer som främjar integreringen av förnybar energi i stads- eller regional planering, 
såsom det Federala institutet för forskning om byggnader, stadsa"ärer och områdesutveckling (BBRS) eller 
det tyska Institutet för urbanistik (DIFU). BBSR inom det Federala kontoret för byggnads- och regional planer-
ing (BBR) stödjer transnationellt samarbete inom området stadsplanering/stadsutveckling genom vetenska-
plig policykonsultation och program- och projektledning. På nationell nivå är det involverat på operativ nivå i 
stadsdistrikt, stad, och region, och deras krav för stadsplaneringspolicys som säkrar framtiden på federal nivå. 
Centralt i sammanhanget är analyser av politiska strategier, verktyg och processer  för stadsplanering/stad-
sutveckling, samt analyser av fallstudier av stadsplaneringsprojekt i form av innovativa modellplaner. DIFU-
institutet undersöker kommunala policyfrågor, utför interdisciplinär forskning om grundläggande problem 
för kommuner och utarbetar metoder, verktyg och koncept för implementering i kommunal planering och 
administration. Men det är de lokala planeringsavdelningarna, i enlighet med lokala riktlinjer, som spelar den 
viktigaste rollen när det gäller implementering av stadsplanering. Därför baseras många forskningsprojekt på 
lokalt arbete och dess resultat.  Trots detta är det ofta privata eller privata-o"entliga konsortier (t.ex. allmän-
nyttan) som initierar pilotprojekt vad gäller införandet av förnybar energi i städer.

Vad gäller samspelet med energiområdet, eftersom vi fokuserar på solenergi, är det av stor vikt att engagera 
nationella energiinstitutet, nationella, regionala och lokala energimyndigheter och de enheter som är involv-
erade i att främja förnybar energiteknologi, d.v.s. de som speci!kt behandlar solenergiteknologi.
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I det geogra!ska området Stor-Lyon !nns åtskilliga enheter som hanterar solenergi. Den lokala en-
ergimyndigheten ALE69 är en av de viktigaste intressenterna eftersom det är en oberoende enhet som arbetar 
med o"entliga och privata enheter för att främja förnybar energi och energie"ektivitet i området Stor-Lyon. 
Stadsplaneringsorganet i Stor-Lyon handskas med planering, urbana projekt och övervakning. CAU69 (arkitek-
tur, urbanism och miljöorgan) är en sammanslutning vars syfte är att utveckla information till invånarna, samt 
deras medvetenhet och deltagande vid hållbar utveckling av staden. De handskas med arkitektur, stadsplan-
ering, miljö och landskapsskötsel. Det !nns åtskilliga närverk som representerar privata enheter involverade i 
konstruktion, stadsplanering och hantverk, såsom CAPEB och FFB. 

Dessutom har Hespul under många år, tillsammans med den lokala myndigheten i Stor-Lyon, arbetat som 
en privat enhet med att utveckla solenergi och stadsplanering i samma område (se beskrivningen av Lyons 
Con#uence-projekt). Många av de privata enheterna, som ingenjörskonsulterna Axenne. har arbetat med lokal 
utveckling av solenergi.
Också i Lyon har det halvo"entliga företaget SERL, ett utrustningsföretag för Rhône och Lyon, genom sitt dot-
terbolag “SERL Energi” engagerat sig i att implementera förnybara energiprojekt, särskilt de som behandlar 
solcellsteknologi. 

I Portugal är koordineringskommissionerna för regional utveckling ansvariga för regionala förordningar och för 
att se till att de följer det nationella programmet. I närheten av Lissabon är Lissabon och Tagusdalens koordin-
eringskommission för regional utveckling - CCDR LVT - en viktig intressent att involvera vid ett tidigt stadium. 
Som stadens huvudstad har de #esta nationella aktörer en aktiv närvaro i Lissabon, särskilt det nationella för-
bundet för spridning av förnybar energi, APREN, och de två nationella sammanslutningarna som sysslar med 
solenergiteknologi: APISOLAR - portugisiska förbundet för solenergiindustri och SEPS - portugisiska förbundet 
för solenergi. De två förbunden är de två viktigaste enheter som arbetar aktivt med att främja solenergite-
knologi och dess spridning, med fokus både på utbud och efterfrågan. De är därför viktiga intressenter som 
bör involveras vid det tidigaste stadiet i planeringsprocessen för solenergi i staden. Dessutom !nns det na-
tionella urbanismförbundet, APROURB, som stödjer yrkesverksamma i de här områdena, och kan därför utgöra 
en intressent som bör involveras i åtgärder för att öka medvetenheten och utbildningsinitiativ med fokus på 
den här gruppen. Vad gäller arkitekter !nns en national sammanslutning, OA, som kan involveras i aktiviteter 
för ökad medvetenhet och utbildningsinitiativ med fokus på den här gruppen. Byggföretag är organiserade i 
ett nationellt förbund, AECOPS, som erbjuder stöd och information till företag på marknaden. 

I Malmö har Solenergiinitiativet framför allt drivits av volontärarbete som utförts av avdelningarna i Malmö 
stad. Solar City Malmö/Solar Region Skåne spelar också en viktig roll för främjandet av solenergi.  Lokal strategi 
stöds även på nationell nivå av branschföreningen Svenska Solenergi och kommunernas energirådgivare. I 
Sverige stödjer det nationella Solelprogrammet forskning och utveckling samt organiserar information.
I Paris är det regionala samfundet Region Île de France, ansvarigt för att !nansiera och främja planeringen för 
solenergi. Vad gäller företag ägnar sig the Mixed Investment Company uteslutande åt att sträva mot att up

pnå de föreslagna målen för Paris: 25% förnybar energi till 2020 och 200 000 kvadratmeter solcellspaneler till 
2014. Målsättningen är att underlätta kontakten mellan de många intressenterna, och att sträva för att fören-
kla processen med att sätta igång solenergiprojekt. Dessutom måste användningen av förnybar energi ske i 
samband med förbättrad energie"ektivitet i parisiska byggnader. SEM energi kommer att utveckla åtgärder 
som beskrivs som “energitjänst” och skulle kunna komma att utgöra referensen för energiprestandakontrakt 
(skolor, samägda fastigheter, sociala bostadsområden, tjänstesektorn...).

För den spanska staden Vitoria-Gasteiz-Gasteiz är det Baskiska energiinstitutet den aktör som är mest väsentlig 
att involvera i främjandet av verktyg för solenergi i stadsplaneringen. Institutet utför aktiviteter för att höja 
medvetenheten som är riktade mot yrkesverksamma arkitekter och ingenjörer. Miljödepartementet i Álava-
provinsen utgör också en nödvändig aktör vid främjandet av bästa praxis och för att nära utvecklingen av 
innovativa aktiviteter som har att göra med miljöhänsyn i stadsplaneringen, att aktivt arbeta med energi och 
byggbolag. Dessutom !nns Ensanche 21, som är kopplat till staden, en o"entlig byggherre som samarbetar 
med solenergisektorn för att aktivt visa upp ett exempel på hur ny teknologi kan införas, och tillämpning av 
hållbara praxis vid byggnadsprojekt.  

5.2  Vilka lokala nätverk kan främja och sprida stadsplanering för solenergi?

Verktyg för solenergi inom stadsplaneringen kan utvecklas genom att följa de korrekta principerna, att arbeta 
med rätt intressenter och att utnyttja teknisk support och lämpliga stimulansåtgärder. Om dessa nya instru-
ment inte sprids begränsas chansen att nå framgång, och man kommer troligen tvingas att hantera hinder 
för införandet under en period. Därför är spridning och val av rätt partners, nämligen de som har identi!erats 
som kompetenta, och som kan leverera rätt information, en av de första nycklarna till framgång. Kanalerna för 
spridning är ofta inte trovärdiga eller levererar inte korrekt information, vilket kan hindra viljan att anta nya 
regler. Det är av betydelse att ha ett integrerat kontaktnätverk för kommunikation, som kan nå alla de grupper 
som informationen är avsedd att nå, och att grunden programmet vilar på är tydligt och har en minskad risk 
för misstolkningar.

Detta bör utföras både på nationell och lokal nivå.

Climate Alliance är ett viktigt europeiskt nätverk av lokala myndigheter som ägnar sig åt att skydda världens 
klimat, som engagerar #er än 1 500 städer, kommuner och disktrikt i 18 europeiska länder. Den här sam-
manslutningen erbjuder rådgivning, med särskild fokus på att dela med sig av erfarenheter mellan städer, att 
möjliggöra delandet av kunskaper genom konferenser, workshops och publikationer, och genom att exponera 
medlemmarnas prestationer i olika databaser.



100 101

I Tyskland representerar den ledande kommunala sammanslutningen Deutscher Städte- und Gemeindebund 
(Tyska förbundet av städer och kommuner), genom anslutningar i Tyskland och Europa, #er än 13 000 självad-
ministrerande kommunala myndigheter och lokala råd. Medlemsförbund representerar #er än 13 000 kom-
munala myndigheter i Tyskland, med ungefär 43 miljoner invånare. Ett av förbundets viktigaste uppdrag är att 
företräda lokala regeringars intressen, och att koordinera lokala regeringars informationsnätverk. 
Ett annat viktigt förbund är Deutscher Landkreistag (Tyska länssamfundet: www.kreise.de/landkreistag), som 
täcker hela utbudet av lokala regeringsfunktioner, och företräder tyska Landkreises intressen i den federala 
regeringen, i det federala parlamentet och i Bundesrat. Deutscher Landkreistag har även en intern funktion att 
informera sina medlemmar. Det informerar det landstäckande Landkreis-förbundet och även - när det behövs 
- Landkreise, om vad den centrala regeringens riktlinjer får för konsekvenser, och om planerade åtgärder på 
federal nivå. För att utföra sin uppgifter som gäller att öka befolkningens förståelse för Landkreises funktioner 
och institutioner utger Deutscher Landkreistag ett eget månadsmagasin som heter “Der Landkreis”. Det bidrar 
till olika vetenskapliga tidskrifter, framför allt inom lokal regeringslag, och håller kontakt med o"entliga me-
dier, press, radio och tv. 

Franska ADEME fokuserar sin o"entliga strategi på att utveckla information om energi, strukturer som pre-
senteras i alla administrativa avdelningar och specialiserade inom området energi, för att utbilda, informera 
och ledsaga initiativ och projekt, särskilt sådana som är relaterade till energie"ektivitet och förnybar energi. 

CAUE arkitektur är en sammanslutning med en o"entlig uppgift att utveckla informationskampanjer som riktar 
sig mot den breda allmänheten, och som handlar om arkitektur, stadsplanering, miljö och landskap. CAUE, som 
!nns närvarande i Paris, Lyon och andra städer, utvecklar information, rådgivning och utbildning om arkitektur, 
urbanism och miljökampanjer. 

På regional nivå har både Paris och Lyon institutioner som utvecklats för att sprida stadsplaneringspraxisar. I 
Paris !nns APUR, stadens planeringsorgan, vars uppgift är att följa upp urban evolution, att delta i de!nitionen 
av riktlinjer för planering och utveckling, att utarbeta inriktningen för dokument gällande urbana riktlinjer och 
planering, och att förbereda projekt för Paris stadsområde och hela, eller del av regionen Île de France.

I regionen Stor-Lyon är RAEE och ALE69 experter inom rådgivning och ledsagning av lokala enheter samt im-
plementering av energiprogram, sociala bostäder och markåtgärder. L’agence d’urbanisme, Lyons stadsplan-
eringsorgan, sysslar med planering, stadsprojekt och övervakning. Deras aktivitet är fokuserad på analys av 
utvecklingen av praxisar och fenomen inom stadsmiljön, att främja debatten om stadsrelaterade projekt och 
att nära exporten av kunskap till andra städer. 

Förutom kommunala nätverk för att sprida nya verktyg för stadsplanering, det vill säga de nätverk som skapats 
inom Solar City Malmö/Solar Region Skåne, förbinder Skånes Energirådgivare 20 kommunala energirådgivare 
i regionen, vilket representerar 28 av Skånes 33 kommuner. Den kommunala rådgivningstjänsten riktar sig till

allmänheten, mindre företag och organisationer, och förser kunderna med information om energi, miljö och 
inomhusklimat. Nätverksaktiviteter leds av Skånes Energimyndighet.

I Portugal är DFOTDU - Det allmänna direktoratet för territoriella föreskrifter och stadsutveckling - ansvariga för 
att förverkliga nationella riktlinjer gällande portugisiska territoriala föreskrifter och urbanism, med avseende 
på rak interaktion med stadsplaneringsåtgärder. Ett av dess uppdrag är att främja och sprida bästa praxis, 
koordinera utbildning och träning som riktar sig mot o"entliga och privata stadsplanerare, och mot den vidare 
allmänheten. På energinivå har både nationella nätverk, som Nationella Nätverket för energimyndigheter, och 
regionala nätverk ett stort in#ytande på spridningen av energirelaterade åtgärder. CCDR LVT främjar även 
spridning av åtgärder som fokuseras särskilt på kommuner i Lissabon-området. Dessutom !nns professionella 
sammanslutningar såsom arkitekt- och stadsplanerarförbunden som nämnts tidigare, som ger starkt stöd åt 
utbildningskurser och praktiska initiativ till information om nya ramverk, praxisar och teknologier. 

I Vitoria-Gasteiz har kommunfullmäktige ett forum för olika intressenter, “miljösektorrådet”. Forumet är en 
mötesplats för att främja och sprida olika miljöteman som kommunfullmäktige arbetar med. Andra forum och 
institut att beakta är “Planeringsbedömarrådet” och “Handelskammaren”.




