
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 31 maj 2018 

 
Serneke i samarbete med Göteborg Energi kring 
Sveriges största solcellspark 

 
Sveriges hittills största solcellspark ska byggas på Sernekes mark vid Säve flygplats i 
Göteborg. Anläggningen ingår i en storsatsning på solenergi som görs av Göteborg Energi. 
 
Solcellsparken i Säve kommer att uppföras strax norr om flygfältet på en 11 hektar stor yta, vilket 
motsvarar lite mindre än 16 fotbollsplaner. Anläggningen beräknas stå klar under hösten 2018. 
Solcellsparken i Säve blir Sveriges hittills största på 5 MW, och kommer att producera el 
motsvarande årsförbrukningen av hushållsel för 1000 villor. En del av parken kommer också att 
avsättas till andelsägande för privatpersoner.   
 
– Solen är framtidens förnybara energikälla. Att kommunala bolag vågar och ser till att genomföra 
sådana här satsningar är extremt viktigt för att vi ska få fart på utvecklingen av solenergi. Vi måste 
jobba tillsammans för att skapa det hållbara samhället, ingen kan göra det på egen hand, säger 
Ola Serneke, VD på Serneke. 
 
– Intresset för solenergi har vuxit explosionsartat de senaste åren och det finns en stor 
efterfrågan på olika solcellslösningar bland våra kunder. Med vår satsning ökar vi produktionen av 
förnybar el i Göteborg och tar ytterligare ett steg mot ett förnybart energisystem Det känns väldigt 
roligt att kunna erbjuda både företagskunder och privatkunder att vara med på resan, säger David 
Hellström, marknads- och försäljningsdirektör på Göteborg Energi. 
 
Göteborg Energi har skrivit ett 30-årigt arrendeavtal på den aktuella marken, som ingår i de cirka 3 
miljoner kvadratmeter mark kring Säve flygplats som Serneke äger.  
 
– Vi tycker det är väldigt tillfredsställande att kunna bidra till utvecklingen av hållbara energikällor 
på Säve-området. Detta ger oss också fina möjligheter att köpa hållbar energi till våra egna 
projekt, till exempel Karlastaden, säger Krister Johansson, VD på Serneke Fastighet som ansvarar 
för utveckling och förvaltning av Säve-området. 
 
Serneke har också reserverat ytterligare mark intill Göteborgs Energis solcellspark i syfte utöka 
solcellsanläggningen, men då i egen regi.  
 
– Vi har då möjlighet att försörja den planerade exploateringen av Säve-området med hållbar 
energi, avslutar Krister Johansson.  
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Krister Johansson, VD Serneke Fastighet 
Tel: +46 31 712 97 53 
krister.johansson@serneke.se     
 
 

mailto:krister.johansson@serneke.se


   

Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB 
Tel: + 46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se  
 
Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi  
Tel: +46 31626464 
cecilia.erdalen@goteborgenergi.se 
 
 
 
Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. 
Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på 5,6 miljarder kronor och drygt 1 000 anställda. Genom att tänka nytt 
driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget 
bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar 
samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad 
kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt 
huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, 
Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 
november 2016. 
 
Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group  
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