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Solenergi – et enormt vekstmarked

En stor andel av «elektrifiseringen»!
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• Solcelleanlegg har størst forventet kapasitetsøkning av alle typer kraftverk

• Teknologisk utvikling av stadig mer komplekse solcelleanlegg går hånd i hånd med 
utviklingstrender innen lagring og smarte systemer 



Hvorfor sol på bygg?

• Bygg er ansvarlig for ca 40% av energiforbruket i
Europa

• Direkte kobling mellom utslipp og fornybar
produksjon

• Ingen transmisjons eller distribusjonstap
• Reduserte behov for investeringer i transmisjons og

distribusjonsnettet
• Økt pålitelighet?
• Billigere strøm?
• Skaper bevissthet og optimisme? Konkret løsning, 

enkelt å bidra.
• Sol-moduler kan erstatte tradisjonelle

bygningsmaterialer
• Forventet mer elektrifisering av transport og

landbruk.
• Totalt el-forbruk er forventet å stige (fra 19% av

verdens energiforbruk til 45%!)



Hvorfor bygningsintegrerte 
solceller?

BIPV - building integrated
photovoltaics



Solceller som er lagt “utenpå” bygg (BAPV) kan se 
ganske bra ut…
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..eller skikkelig pent!
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Strand kirke

Kiwi Dalgård

Solsmaragden

Kiwi Fjellset Kiwi Auli

Halden terminalen

Brynseng skole

Kilden barnehage

BIPV i 
Norge i dag
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Hvilke produkter 
finnes?
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Vanlige PV moduler integrert i taket

Ref: SEAC BIPV report 2017



PV takstein



PV takstein

Imerys (FR), Tuile photovoltaïque Imerys

Crystalline, 66 W

Fornace Fonti srl (IT), Tegole DF2-DF3 in cotto

Crystalline 8 / 12 W

Industrie Cotto Possagno Spa (IT), Tegola in cotto fotovoltaica

Crystalline, 8 W

Ref: SEAC BIPV report 2017



Komplette takløsninger

Beausolar (NL), ////

Crystalline, Full roof solution

Meyer Burger (CH), Megaslate

Crystalline, 190 W

EnergyGlass (IT), EnergyGlass ceramica

Fotovoltaica, Crystalline, 50-100-190, Full roof solution
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Ref: SEAC BIPV report 2017



«Prefab»

SCX solar B.V. (NL)

Integral 2

Crystalline /Thin film
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Ref: SEAC BIPV report 2017



«Lettvekt» PV systemer

Alwitra (DE), Evalon Solar cSi

Crystalline, 2 x 225 W

Buro Dach & Wand (CH), Kalzip AluPlus Solar

Thin Film, 68-144 W

Hanergy Holding Group (CN), GlobalSolar PowerFLEX

Thin film, Max 300 W
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Ref: SEAC BIPV report 2017



PV Solskjerming
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Ref: SEAC BIPV report 2017



Varme fasader/curtain walls

Sapa Building System (BE)

Sapa Solar

Scheuten Glas (NL), Optisol Screen

Crystalline, 186-497 W

Solaronix (CH)

Thin Film (DSSC)
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Ref: SEAC BIPV report 2017



Kalde fasader (rain-screen facade)

Scheuten Glas (NL), Optisol Skin

Crystalline, 72-288 W, Rain-screen façade

SwissInso Holding Inc (CH), Kromatix

Crystalline, Rain-screen façade

SUNOVATION GmbH (DE), eFORM Color

Crystalline. Custom made, Rain-screen façade
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Ref: SEAC BIPV report 2017



Farge eller mønster – bare velg!
21

Black panels:190 Wp/m2White panels: 90 Wp/m2
Green panels:160 Wp/m2 LOF

AlibabaIssol



Viktig å huske hvis du vurderer å bruke solceller som 
byggemateriale

• Ved nybygg:
• Tanken om å utnytte solenergi bør være med fra start!
• Orientering av takflater er viktig
• Unngå skygger på modulene så langt det lar seg gjøre

• Skreddersøm er langt dyrere enn standard moduler

• Pris fortsatt en barriere for BIPV, men her må man passe på å se på besparelser i byggematerialer, ikke bare 
strømpris!

• Takmateriale er ofte rimelig, besparelsene ved å unngå andre materialer er dermed relativt små.

• Fasadematerialer er gjerne betydelig mer kostbare, og besparelsene dermed større. Produksjonen på 
(sørvendte) fasader i Norge er faktisk veldig god! 
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Hvordan plassere solceller på bygget

• Ideell plassering, 30-40° skråtak 
sørvendt. Både øst, vest, flatt og 
sørvendt fasade gir også god 
produksjon.

Hva har dette å si for hvordan man 
bygger (nybygg) med solceller?

• Tanken om å utnytte solenergi må 
være med fra start!

• Orientering av takflater er kritisk

• Unngå skygger på modulene så langt 
det lar seg gjøre
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Myte: Det er ikke vits i å installere solceller nå for teknologiutviklingen går så fort 
og snart er de utdatert!

Fakta: Solceller er en moden teknologi, utviklingen vil skje gradvis og dagens
solceller er VELDIG BRA!

25

Dagen og morgendagens solcelleteknologi – hvor effektiv er
den?



Prediksjon for 2018:
Solcellepaneler ≈ 10% mer
effektive2

30 års garanti på modulene
Lønnsomt med 
batteri/lagringsløsning

2International technology roadmap for photovoltaics 2015

Viktige, men neppe revolusjonerende

teknologiske forbedringer



Beste tilgjengelige modul da OsloSolar ble tegnet: 
Sunpower 345 W

Beste tilgengelige modul i dag: 
Sunpower 370 W

Forbedring ca 6-7%

Modul effektivitet: 

da : 21.5%

nå: 22.7%

2International technology roadmap for photovoltaics 2015
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Hva koster solceller per 
m2 i forhold til andre 
bygningsmaterialer?



• Solceller er blitt rimelig i Norge!

• 8 kroner per installert Watt peak på flate tak er vanlig! Prisene synker fortsatt
• 1 kWp i Halden kan gi 950 kWh/år
• 10 års drift => 8000 kr/9500 kWh = 84 øre/kWh
• 20 års drift => 42 øre/kWh
• Renter og vedlikehold øker prisen noe.  
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Hva koster det?



Agenda

01 Introduksjon 

02
Hvordan kan man bygge med solceller og hvilke 

produkter finnes?

03 Hvor effektive er dagens solceller?

04
Hva koster solceller i forhold til andre 

bygningsmaterialer? Er det kWh eller m2 
som teller?

05
Solceller og nullutslippsbygg, hvor grønn er 

solstrøm egentlig?

06
Hvordan visualisere informasjon og drifte bygg 

effektivt?

07 Solceller i annen infrastruktur



Hvor lenge må en solcelle “virke” for å produsere like 
mye strøm som ble brukt for å lage den?

Myte: Solceller hjelper oss ikke ut av
energikrisen fordi det krever så mye
strøm å produsere solceller at de bruker
en “evighet” på å tjene den inn igjen

• Fakta: Solcellen har betalt energien tilbake i løpet
av 1-2 år!
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Energi-tilbakebetalingstid: 1-2 år!

Data: M. J. de Wild-Scholten 2013, Image: JRC European Commision



Sustainable?
• Carbon emissions per kWh produced:

25.04.2019

Ref: IPCC working group III – Mitigation of climate changes, 
2014
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Smart Styring av næringsbygg med lokal 
energiproduksjon

• Solcellene «styrer» seg selv

• Lite (men ikke null) vedlikehold

• Kan være lurt å spørre etter service avtaler eller 
gode visualiseringsløsninger for anlegget

• For reduksjon av effekttopper i bygg og økt eget-
forbruk av solstrøm kan det være aktuelt å 
installere batteri

• Fremtidens smarte bygg vil med stor sannsynligvis 
ha smart styring av energisystemet i bygget, 
inkludert demand respons for laster, prediksjon av 
forbruk og produksjon og pris-sensitivt forbruk.

36



• Selvsagt bør fasader og tak ha flere funksjoner! 

• Europa viktigste marked. Rask vekst forventet.
• viktig driver er det Europeiske direktive 2010/31/EU (alle nye bygg skal være «nær null» fra 2020).

• Nær null blir vanskelig uten å bruke fasadene

Men:

• Konservativ byggebransje
• Produsentene kan levere et stort antall produkter – likevel tar det lang tid for byggsektoren å trykke BIPV til brystet
• Mye skreddersøm og et stort antall ulike løsninger gjør at prisen fortsatt er relativt høy.

• Den årlige installerte kapasiteten til BIPV er predikert til 11 GW innen 2020
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Status og veien videre for BIPV
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King Abdullah Petroleum Studies and Research Center

Power station!

OsloSolar

Masdar, Abu Dhabi



Solar roadways (USA) 

• Solar roadways http://www.solarroadways.com
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http://www.solarroadways.com/


Solar road (Netherlands)
• http://en.solaroad.nl

• SolaRoad is being developed as prefabricated slabs. 

• It consists of concrete modules of 2.5 by 3.5 meters with a translucent top layer of tempered glass, which is about 1 cm 
thick. 

• Underneath the glass are crystalline silicon solar cells.

• The top layer immediately shows an important difference from the traditional road surface. 
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http://en.solaroad.nl/


WattWays (France)
• http://www.wattwaybycolas.com/en/

• C-Si cells, with special lamination 

• Efficiency not given

• Will install 1000 km of road in France

• http://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2016/02/07/france-wants-to-install-
1000-km-of-solar-roadways-over-the-next-five-years/#44662632857e
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http://www.wattwaybycolas.com/en/
http://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2016/02/07/france-wants-to-install-1000-km-of-solar-roadways-over-the-next-five-years/#44662632857e


PV in infrastructure – Noise barriers
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PV in infrastructure – car ports
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PV in infrastructure – Solar Impulse

• In 2015 started the attempt of the First Round-The-World Solar Flight, from Abu Dhabi to 
Hawaii, already achieving the longest solo solar flight ever achieved in aviation history.

• Bertrand Piccard and André Borschberg will continue to fly around the world with no fuel 
in 2016

• http://www.solarimpulse.com/#airplane
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http://www.solarimpulse.com/#airplane


PV in infrastructure - boats
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PV in infrastructure - boats

471



Takk for oppmerksomheten!


