
Vad ska göras i projektet
Syftet är att utreda i en förstudie hur det är möjligt att maximera  möjligheten för 
energi produktion på Sätra i Västerås. Energiproduktionen ska ske  genom nya affärs
modeller där energi delas i virtuella energigemenskaper. Det är då yta snarare än 
regelverk och skatter som utgör begränsning för energi produktion. 

I projektet engagerar vi studenter från Mälardalens universitet för två slut arbeten. 
En av studentgrupperna har påbörjat sitt arbete med att kartlägga var på Sätra sol
cellerna ger mest effekt; väderstreck, lutning, tid på dygnet, tid på året. Den andra 
studentgruppen ska tillsammans med Mälarenergi  arbeta med affärsmodell för att 
dela energi virtuellt. Studenterna presenterar ett delresultat på workshop i oktober, 
och slutresultaten på ett större slut seminarium i april 2023.  

Projektet ska bidra till ökad kunskap om hur virtuella energigemenskaper kan 
 utformas och hur de gör det möjligt för fler fastighetsägare att bli  producenter och 
 konsumenter av solel. Projektet ska också ge kunskap om vilken energi prestanda 
som virtuella energi gemenskaper kan ge i en stadsdel jämfört med en  stadsdel utan 
virtuell energigemenskap. 

Vad ska uppnås, vilka är de förväntade resultaten
När projektet är klart ska vi ha förslag till en färdig tjänst och en ekonomisk  modell 
som bygger på virtuella energigemenskaper. Tjänsten och modellen ska kunna 
 erbjudas till  privata fastighetsägare inom Mälarenergi AB:s elnät och det ska vara  
en lösning som är  acceptabel för både fastighetsägare och nätbolaget.

Skulle projektet komma fram till att skatter, avgifter och lagstiftning inte gör det 
 möjligt att skapa en virtuell energigemenskap på Sätra, så ska projektet  beskriva 
resultatet och ge  förslag till förändringar av de saker som står i vägen för en positiv 
lösning.  Slutsatserna ska kommuniceras till fastighetsägare inom och utanför Sätra 
samt till solcells entreprenörer, solcellskonsulter och myndigheter – som en inlaga för 
ökad kunskap i den svenska energibranschen.

Varför är projektet viktigt i ett större perspektiv
Projektet är viktigt eftersom det kan leda till ett uppföljande projekt där vi  genomför 
en virtuell energigemenskap i stadsdelen Sätra, utifrån det resultat och den affärs
modell som  utvecklas i det här projektet. 

Projektet är även viktigt eftersom det bidrar till ökad kunskap om virtuella energi
gemenskaper hos fastighetsägare både inom och utanför Sätra samt hos solcells
entreprenörer,  solcellskonsulter och myndigheter.

Kontaktperson för projektet
Ulf Edvardsson, projektchef Sätra, Västerås stad
 

Namn på projektdeltagare och partners (samfinansiärer)
• VÄSTERÅS STAD: AnneCharlotte Boldrup, Isabelle Lundin
• MÄLARENERGI: Christer Nordmark, Catrin Nehrman, Karin Hollman
• MÄLARDALENS UNIVERSITET: Fredrik Vallin, Alaa Krayem
• BYGGAKTÖR, EKSJÖHUS: Magnus Larsson
• BYGGAKTÖR, KLARABO: Magnus Johansson
• WSP: Anna Thore
 

Tidplan
• Projektet har haft tre partnermöten i maj, juni och augusti. 
• Ytterligare partnermöten är planerade till september, november, februari 

och mars. 
• Workshop med studenter i oktober. 
• Slutseminarium är planerat till april 2023.
 

Den planerade stadsdelen Sätra i Västerås
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