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Offertförfrågan – Solcellsanläggningar på Högsåra, Kimitoöns kommun 
 

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia) fungerar som partner i projektet Smart Marina som 

finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic och Egentliga Finlands förbund. Ett av målen i 

projektet är att ge stöd till gästhamnar för investeringar i infrastruktur såsom servicehus och 

bryggor. Skärgårdshavets trafiksystem VTS Ab är beställare av anläggningen vid cafébryggan och 

ensk. näringsidkare Jenny Backman-Örnell är beställare av anläggningen vid Lillbacka brygga. 

Investeringarna delfinansieras av projektet. 

 
 

Entreprenadens innehåll och omfattning 
 
Vi ber om offerter för leverans och installation av två solcellsanläggningar och en luftvärmepump på 
ön Högsåra i Kimitoöns kommun. 
 

1. Solcellsanläggning vid Cafébryggan 
 

- solceller med min. kapacitet 12000 Wp 
- min. effekt/panel 300Wp 
- inverter min. uteffekt 15 kW för eventuell senare utbyggnad 
- monteras med lämplig ställning på ett plåttak: två sydsluttande ytor på ca 15m. * 5m. samt 

6m. * 5m. kan användas för installationen. Installationen görs i mån av möjlighet så att den 
möjliggör senare utbyggnad. 

- Solpanelsanläggningen skall byggas, jordas samt märkas enligt standarden 
SFS 6000-7-712 

 

2. Solcellsanläggning vid Lillbacka brygga 
 

- solceller med min. kapacitet 12000Wp, mått på takyta i plåt 10,8 m. x 7,0 m. per sida om 
takås, lutning ca. 35 grader. Panelerna fördelas vid behov på båda sidor om takåsen, optimalt 
enligt uppskattad dygnsförbrukningsprofil och överenskommelse med beställaren. 

- min. effekt/panel 300Wp 
- inverter, dimensionerad för att utnyttja panelernas output till 100% 
- luftvärmepump med en ute-enhet och två inne-enheter monteras i hamnens caféutrymmen. 

Enheterna dimensioneras enligt utrymmenas volym: ca 110 m³ + 60 m³. Anläggningen 
används främst för kylning sommartid, och i mindre utsträckning värme under våren. 

- Solpanelsanläggningen skall byggas, jordas samt märkas enligt standarden 
SFS 6000-7-712 
 

 

Entreprenören bör kunna påvisa den yrkesskicklighet och erfarenhet som krävs för arbetet, samt 

inneha de eventuella kvalifikationer och certifikat som installationen enligt gällande bestämmelser 

kräver.  



 

 
 

 

 
 
Tidpunkt 
 
Entreprenaden kan inledas genast då ett avtal gällande entreprenaden har undertecknats. 
Entreprenaden ska vara slutförd senast den 27.11.2020. 
 
 

Offert 

 

Offerten ges i två delar enligt fördelningen som beskrivs i avsnittet ”Entreprenadens innehåll och 

omfattning”, moms 0%. Beställarna ska ha möjlighet att beställa de olika delarna av offerten 

oberoende av varandra. Offerten kan dock innehålla förmåner vid beställning av båda delar. 

Offerten ska innehålla alla delar som krävs, samt installation och transport (”nyckelfärdigt”). 

Offerten ska vara giltig minst en månad och innehålla en beskrivning av det planerade systemet 

samt information om erbjuden garanti. 

 

Offerten sänds till adressen smartmarina@novia.fi senast den 1.10.2020 

 

Kontaktperson 

 

Rasmus Karlsson 

rasmus.karlsson@novia.fi 

+358503549119 

 
För platsbesök kontakta Mats Enberg (Cafébryggan), 0500571739 och Anders Backman (Lillbacka 
brygga), 0445211236 
 
Betalning 
 
50 % vid beställning, 50 % vid godkänd leverans. Fakturering sker enligt skilda instruktioner till 
Yrkeshögskolan Novia. 
 
 
 
 
Bilagor 
 
Bild över anläggningarnas placeringar på Högsåra. 
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