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Så ska Sverige hantera solel i stor skala 

På Svenska Solelmässan 2019 samlas forskare, politiker och Sveriges främsta bolag inom 
miljöteknik för att presentera och diskutera nya tjänster, produkter och framtida energilösningar. 
Mässan bjuder på fyra parallella spår med föredrag och en mässdel med både nationella och 
internationella utställare.

Under 2018 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med 67 procent, enligt en 
undersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) som genomfördes på uppdrag av Energimyndigheten.   
 
– Produktionen av el genererad från solceller ökar i hela Sverige, säger David Wästljung, projektledare 
på Energikontoret i Mälardalen. Vi arrangerar i år Svenska Solelmässan för sjätte gången och märker 
framför allt ett växande intresse för tekniska lösningar som kan göra en mer storskalig solelproduktion 
möjlig.  

Fokus på forskning och nya innovationer
Hur ska Sveriges elsystem anpassas till stora mängder förnybar el? Kan solpaneler fungera effektivt 
även på kyligare breddgrader? Och går det att göra sin fastighet helt självförsörjande på el? Det är 
några av frågorna som får svar i årets seminarieprogram. Bland föredragshållarna som deltar finns bland 
andra Lennart Söder, professor i elkraftsystem vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), Anna Andersson, 
Patrik Ollas och Anna Malou Pettersson från Research Institutes of Sweden (RISE) och Björn Karlsson, 
professor i solenergi vid Högskolan i Gävle.  

En plats för kunskapsutbyte
Talar gör även Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA, om deras satsning på ett nyckelfärdigt 
solenergisystem. Förutom den senaste forskningen lyfter seminarieprogrammen lagstiftning, nya tekniska 
lösningar och branschens utmaningar.    

– Ett av mässans viktigaste syften är att fungera som en nationell mötesplats med plats för nya idéer 
och kunskapsutbyte mellan beslutsfattare, branschkollegor, innovatörer och fastighetsägare, säger Hans 
Nyhlén, verksamhetsansvarig på STUNS Energi.  
 
Om Svenska Solelmässan 
Mässan, som är en av Sveriges främsta arenor för ny energi- och miljöteknik, går av stapeln tisdag den 
29 oktober 2019 på Uppsala Konsert & Kongress. Svenska Solelmässan anordnas av STUNS Energi och 
Energikontoret i Mälardalen i samarbete med Uppsala kommun och Svensk Solenergi.
 

För mer information: 
Energikontoret i Mälardalen I David Wästljung, 070 897 25 15, david.wastljung@energikontor.se 
Energikontoret i Mälardalen I Vd Lina Yng, 070 540 09 97, lina.yng@energikontor.se  
STUNS Energi I Verksamhetsansvarig Hans Nyhlén, 070 972 50 44, hans.nyhlen@stuns.se  

Energikontoret i Mälardalen är ett regionalt energikontor med verksamhet i Södermanlands län, Västmanlands län,  
Uppsala län och Region Gotland. Vårt huvuduppdrag är att bidra till en hållbar energiutveckling i Mälardalen. I 
samverkan med myndigheter, lärosäten och näringsliv på lokal, regional, nationell och internationell nivå erbjuder vi 
stöd, kunskap och kompetens inom hållbar energiutveckling. Vi har kontor i Uppsala och Eskilstuna.


