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KONCEPT
För att uppfylla klimatmålen, minska utsläppen men också 
för att minska trycket på elnätet med decentraliserad 
energiproduktion nära konsumtionen börjar många 
använda andra ytor för solproduktion. Till exempel har 
staden Berlin beslutat att varje ny byggnad i staden måste 
integrera PV-paneler för att producera grön energi. Detta 
är ett steg i rätt riktning och en annan massivt 
underutnyttjad yta är parkeringar. Att täcka 
parkeringsplatser med solpaneler har en enorm potential 
när det gäller att öka lokal elproduktion och skapa 
intäkter med grön energi, inte minst med fler elbilar som 
skapar stor belastning på elnätet.

SolarParking har utvecklat ett koncept för 
kostnadseffektiva, hållbara, flexibla och konkurrens-
kraftiga solinstallationer för parkeringsplatser i 3 olika 
versioner, med lokala anpassningar för vind och 
snöbelastning. Konceptet är skalbart från 2 
parkeringsplatser upp till flera tusen. SolarParking’s 
design är baserad på prefabricerade moduler med 
solpaneler som installeras på plats. 

Konceptet är flexibelt och passar parkeringsplatser i alla 
länder. Typiska kunder är kontor, bostadshus, mataffärer, 
köpcentrum, universitet, skolor, sjukhus, hotell- och 
restaurangkedjor, flygplatser, nöjesparker och arenor. 

Den tekniska anpassningen, instruktioner och support 
tillhandahålls av kontoren i Spanien, Sverige och Portugal 
tillsammans med lokala bygg och installationspartners. 
Solar Parking har avtal med utvalda välkända leverantörer 
för solpaneler, växelriktare och övrig utrustning.

GRUNDMODELLEN
Strukturen fokuserar på att vara den mest kostnadseffektiva 
modellen på marknaden för solproduktion på parkeringar.
Den är tillverkad av förstärkt galvaniserat järn för att klara snö 
och vindbelastning, (finns också i ett lättare utförande i 
aluminium).

Den grundläggande blockstrukturen finns i två 
konfigurationer:
• En 5 meters konstruktion som är 5 meter bred för 2 bilar 

bredvid varandra,  för t.ex. 4 bilar blir denna 10 meter 
bred. 

• En 10 meters konstruktion som är 2,5 meter för 2 bilar 
framför varandra, för  t.ex. 6 bilar blir denna  7,5 m bred.

Konstruktionen kan kombineras till valfri parkeringsstorlek, 
placerade i sidled som täcker valfritt antal parkeringsplatser.

TEKNOLOGI
Takbeläggningen integrerar solpanelerna som utnyttjar ytan 
maximalt och uppnår överlägsen systemeffektivitet genom att 
maximera elproduktionen per enhet. Detta resulterar i ett 
konkurrenskraftigt nyckelfärdigt koncept. För kunden betyder 
det ett attraktivt utnyttjande av varje kvadratmeter tillgänglig 
yta, vilket samtidigt skyddar parkeringen. 

• Varje enhet är modulär och kompatibel.
• Kan anpassas till små och stora parkeringsplatser
• Robust konstruktion
• Flexibelt koncept - från struktur till  paneler en komplett 

nyckelfärdig installation med elektrisk anslutning till  
fastigheten och nätet.

• Bekväm parkering med skydd för sol, regn och snö
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BYGGTID
Som ett exempel på en solparkering med 54 (27 + 27) 
parkeringsplatser, kan hela strukturen transporteras, 
inklusive kringutrustning, i endast en 40 ft container. 

För tidsplanen är det nödvändigt  att dela upp projektet i 
fem huvudfaser:

1. Tekniska ritningar:
Lutningen av strukturen bör hållas mellan 10 och 15 
grader för att täcka allt utrymme som krävs för varje 
parkeringsplats, samtidigt som belastningskrav  uppfylls.

For den tekniska dokumentationen krävs c:a en vecka.

2. 

2. Bygglovsansökan
Så snart de tekniska ritningarna är klara görs en ansökan 
om bygglov till kommunen av kunden, SolarParking kan 
vara behjälpliga med detta.

3. Tillverkning:
När de tekniska ritningarna är godkända kan vi börja 
tillverka strukturen. För ovanstående exempel är den 
beräknade tillverkningstiden 4 veckor.

4. Grunden:
Parallellt när tillverkningsprocessen börjar är det möjligt 
att börja arbeta med grunden, vilket tar c:a tre dagar att 
slutföra för ovanstående exempel. Efter att grundarbetet 
är avslutat måste betongen i fundamentet torka i tre 
veckor innan den faktiska monteringen av strukturen på 
platsen påbörjas.

5. Montering:
Montering av strukturen, inklusive placering av panelerna 
(exkl. elektrisk anslutning), tar c:a två veckor att slutföra. 
Parkeringen byggs i sektioner, avstängning och eventuella 
störningar på parkering kan då hållas till ett minimum.

LEVERANS
Systemet levereras helt nyckelfärdigt med montering och 
installation, inklusive elanslutning, all hårdvara med tak, 
stolpar, solpaneler, växelriktare, och kablar.

SolarParking (www.solarparking.co) utvecklar anpassade och 
standardiserade parkeringslösningar för solenergiproduktion. 
Vi arbetar endast med, kostnadseffektiva och skalbara 
solparkeringslösningar, för att möjliggöra användning  av 
parkeringsplatser för kraftproduktion samtidigt som det 
skapar skydd mot snö, regn och sol. Tekniken ger ett 
kostnadseffektivt sätt att använda dessa ytor över hela 
världen för hållbara kraftanläggningar som också stöder 
laddning av elbilar.  

Strukturen tillverkas av SolarParking tillsammans med noga 
utvalda partners med lång erfarenhet av motsvarande tak 
konstruktioner. Paneler och elektrisk utrustning levereras 
från  ledande globala tillverkare.  SolarParking har inom 
gruppen och med partners en mycket lång och bred 
erfarenhet av förnyelsebar energi och kommersiella 
solinstallationer på tak och mark med spetskompetens och 
innovationer.

Kontakt: info@solarparking.co

YTTERLIGARE TJÄNSTER OCH INKOMSTER
Inom SolarParking konceptet finns olika tilläggsprodukter och tjänster för att 
öka servicen för användarna av parkeringsplatserna och därigenom ge 
mervärde till produkten samt  extra inkomster, som exempel: 
• Belysning 
• Direktladdningsstationer för elbilar  
• Lagringslösning 
• Integrera med energieffektivitet och skapa kyla för den anslutna 

verksamheten inom t.ex. detaljhandel, offentliga utrymmen och lager
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