
BlueTec – en solid leverandør og samarbeidspartner for solcelleanlegg til næringslivet
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Solceller tar  
energibesparelser  
til et nytt nivå. 



Solcelle anlegg
- en investering, 
ikke en kostnad

Vi opplever en sterk økning  
av forespørsler innen solcellepanel  
for næringslivet.

Kim Olsen 
Daglig leder, BlueTec
ko@bluetec.no

”

Solcelleanlegg for næringsbygg øker i popularitet, og antall installasjoner 
bekrefter at det er en økonomisk investering. Vi hjelper dere med  
å redusere energikostnader og forbedre miljøprofilen deres.

BlueTec er en kvalitets leverandør innen solenergi til næringslivet,  
og våre løsninger kan gi ditt bygg spennende arkitektur, 
egenprodusert solenergi og oppnå høyere energisertifisering.

Mulighet for tilskudd ved 
innovative løsninger eller 

offentlige støtteordninger

Over tid gir investeringen 
gode avkastninger

Solcelleanlegg kan øke 
energimerking på bygget

Solcellepanel kan  
smelte snø på taket

En bedre miljøprofil gjør 
deg mer ettertraktet

Eiendommens 
verdi øker



Vi kartlegger byggets 

energiforbruk

Vi kalkulerer forventet 

solproduksjon med godkjent 

programvare

Byggets energiforbruk analyseres, 

og vi ser på hvilke energiløsninger 

som er mest aktuelle

Vi beregner den totale 

installasjonskostnaden inkl.

kartlegging av støtteordninger

Vi detaljprosjekterer solpaneler, 

invertere, nett-tilkobling og 

montering

Personlig oppfølgning fra 

tilbud til første solstråle treffer 

solcellepanelene

BlueTec er med  
i hele prosessen

Vi i BlueTec har mange års erfaring 
med å bistå næringslivet med å lage 
innovative løsninger. Bygger du for 
fremtiden er det NÅ du skal investere.

Kontakt meg for en uforpliktende prat!

Kim Olsen
Daglig leder, BlueTec
ko@bluetec.no

”



Vi monterte
solcelleanlegget
på Oslo Rådhus
Oslo Rådhus ble påbegynt i 1931, og 
offisielt åpnet i 1950. Nå etter 70 år i drift 
var tiden moden for å se på løsninger 
innen fornybar energi. Rådhuset har 
et relativt høyt forbruk av strøm, og 
solcelleanlegget fra BlueTec vil redusere 
energikostnadene med lokal produksjon 
på taket over bankettsalen. 

Prosjektet hadde strenge krav til kvalitet 
og mijøpåvirkninger, både lokalt og ved 
produksjon av materiell som ble benyttet. 
Det ble kun benyttet elbiler til transport, 
og Norges første kranbil med elektrisk 
kran som var 100% utslippsfri.
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Årets mest spennende 
solcelleprosjekt prosjekt

Solcelleanleggets  
levetid er over 30 år

Hele 85% resirkulert 
aluminium i festemateriellet

Installert effekt 171,6 kWp  
528 stk. 325Wp half-cut  
mono solcellepaneler

Utslippsfri byggeplass

Ønsker du å vite mer  
om dette prosjektet?

Kim Olsen
Daglig leder, BlueTec
ko@bluetec.no
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Solcelle anlegg 
for næringsbygg

Ingen oppdrag er for store eller for små for oss, vi tilbyr den samme personlige 
oppfølgningen til alle, og leverer komplette solcelleanlegg i hele Norge.

Har du et næringsbygg å ønsker reduserte 
energikostnader, og samtidig øke deres miljøprofil? 
Da er våre produkter noe for deg. Energistyring, 
lagring av energi eller solcelleanlegg montert på 
tak, integrert i fasaden, eller et større bakkemontert 
anlegg. Du har utfordringene - Vi har løsningene.

Miljø og bærekraft var viktig når BA Elgros skulle bygge nytt 
hovedkontor på Langhus. Bygget er meget energieffektivt og 
klassifiseres som et A-bygg. BlueTec har installert 2000m2 av takets 
overflate med solcellepaneler, batterilagring og 40 ladestasjoner  
som blir forsynt direkte med egen produsert energi, som sørger for  
at ansatte og besøkende får ladet elbilen mest mulig miljøvennlig.  
I tillegg er det montert et integrert solcelleanlegg i fasaden, som et 
designelement og økt produksjon på vinteren.

BA Elgros
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EDH installerte et 66 kW-anlegg fra BlueTec 
på taket av en av de mange verkstedhallene. 
Solcelleanlegget tar av strømtoppene og spesielt 
om sommeren er bidraget fra anlegget veldig 
bra. - Noen dager har vi nesten ikke strømforbruk 
i det hele tatt forteller daglig leder Otto André 
Winterstad. – For oss var det helt naturlig å 
installere solcelleanlegg. Ikke nødvendigvis først 
og fremst på grunn av økonomi, men for miljøet, 
avslutter Winterstad.

EDH maskinutleie
P R O S J E K T



Solenergi 
er fremtiden!
Solen er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som 
kan høstes og benyttes lokalt. Solenergi har potensiale  
til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden,  
og vi ser nå en sterk vekst i bruk av solenergi.

BlueTec leverte for SG48 et 17,6kW 
-solcelleanlegg på tak og fasade.  
I tillegg leverte vi batterilagring og 
energioppfølgningssystem (EOS). 
Med EOS-systemet har kunden fått 
oversikt over energiforbruk, og 
redusert nettleien betraktelig ved 
styring av energiflyten i bygget.

SG48
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Jotron er en teknologibedrift, og ønsker  
å benytte innovativ byggteknologi for å sikre 
en høy energistandard i sitt nye hovedkontor. 
BlueTec leverte et 175 kW solcelleanlegg vinteren 
2020. I denne perioden måtte vi inn med ekstra 
sikkerhetstiltak med tanke på is og glatte partier 
på taket. I tillegg til solcelleanlegg har vi også  
levert 50 elbilladere til både ansatte og besøkende.  
Dette er en del av pilot prosjektet til Skagerak 
Energi - Smart Elbillading for bedrifter.

Jotron
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Kontakt meg om du er 
nysgjerrig på solcelleanlegg 
for næringslivet?

Kim Olsen - Daglig leder, BlueTec
ko@bluetec.no



BlueTec  
– din totalleverandør 
innen solenergi

BlueTec AS

Postboks 1256 

Trudvang 3105 Tønsberg 

Hovedkontor

Stoltenbergs gata 48

3112 Tønsberg

Prosjektkontor

Rosenhoffgata 7

0569 Oslo

BlueTec har en visjon om å bli ledende på tjenester 
innen energirådgivning, solcelleanlegg og større 
ladeanlegg for elbiler. Det er viktig for oss å være 
tett på våre kunder. Derfor kan vi blant annet tilby 
et demorom på vårt hovedkontor i Tønsberg, hvor 
kunder kan la seg inspirere og teste våre produkter 
og tjenester før viktige avgjørelser besluttes. 

Vi har eget lager i Vestfold og leverer utelukkende 
produkter fra anerkjente leverandører med gode 
garantibetingelser, til prosjekter i hele Norge.

Vi har høyt fokus på HMS og miljøarbeid i det 
daglige. Vi er selvfølgelig Miljøfyrtårn sertifisert og 
jobber mot å bli klimanøytrale i løpet av neste år. 

Det er trygt å bruke oss!

Bluetec.no


