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NORGES VEL

Mål: Livskraftige lokalsamfunn.

Hvordan: Gjennom bærekraftig næringsutvikling
innenfor landbruk, marin sektor og fornybar
energi. 

NORSK SOLENERGIFORENING

Ikke-kommersiell organisasjon, grunnlagt i 1981.

Mandat: Vi jobber for å fremme økt kunnskap 
om og økt bruk av solenergi i Norge.

http://www.norgesvel.no/
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Solen – en fantastisk 
energikilde

• 100 % ren og fornybar energi.

• Fritt tilgjengelig  og ferdig 
distribuert.

• Solenergiteknologiene har blitt 
bedre, og prisene har falt.



Ulempen…

• Men, solenergi er uregulerbar
energi… (natten, vinteren, overskyet 
vær).

• Lagring i batteri fremdeles dyrt i de 
fleste prosjekter. Heller vurdere 
lagring i vann og smart styring. 

• Vi må supplere med andre 
energikilder.



Hvorfor solenergi i 
landbruket?

• Ofte store og skyggefrie takflater 
tilgjengelig.

• Mange gårdsbruk har stort 
energibehov, også i sommerhalvåret.

• Bonden oppnår økt kontroll over 
viktig innsatsfaktor – energi. Gir 
større økonomisk forutsigbarhet.



Hvorfor solenergi i 
landbruket?

• Minimalt med drifts- og 
vedlikeholdskostnader.

• Modulbasert – enkelt skalerbart.

• Bondens merkevare?

• Kan bidra til å gjøre norsk landbruk 
mer selvforsynt med fornybar energi 
– ref. Bondelagets 2030-ambisjon.



Grøndalen 
gård: 

Solceller og 
solfangere



Hefte



Norske solforhold

• Høyest solinnstråling finner en på 
Sør- og Østlandet – på nivå med 
f.eks. Tyskland.

• Stor årlig variasjon:

- Høyest: Mai – juli

- Lavest: Desember – januar

• Kaldt norsk klima – effektive 
solceller!



Plassering

Unngå skygge!



Ressursgrunnlag: 
Sesongvariasjoner

Totalt: 918 kWh/m2 (2013)



Følg Evenstad på 
sunnyportal.com

Kilde: Bruk av solenergi i det 
norske landbruket (2016) 



Grøndalen
gård, 

årsproduksjon
for 2016 (frem
til midten av
november)



Solfangere versus solceller

Solfangere 
- Produserer varme: Gir varme 
til tappevann/romoppvarming

Solceller (PV) 
- Produserer strøm

- Tilknyttet nett eller offgrid



Varme fra 
solfangere



Nøkkeltall - solfangere

Lang levetid: 25-30 
år.

1

Høy virkningsgrad: 
50-70 %.

2

Et solfangeranlegg 
leverer typisk 300-
500 kWh varme per 
kvadratmeter 
solfangerareal.

3



Solfangersystem

• Solfangere

• Rørføring

• Varmelager (akkumulatortank)

• Styringssystem



Trykksatte versus 
trykkløse systemer

• Trykksatt system: Varmemediet 
en blanding av vann og glykol -
lukket krets.

• Trykkløst system: Varmemediet 
rent vann - dreneres ut.



Akkumulatortanken
• Vanligvis større enn vanlige varmtvannstanker.

• Andre energikilder, som bioenergi og varmepumpe, kan
også kobles til den samme akkumulatortanken.

• El-kolbe(r) sørger for at akkumulatortanken alltid holder 
høy nok temperatur.

• Viktig med god sjikting for å utnytte solvarmen best mulig
- jo høyere akkumulatortank jo bedre.

• Solvarmeanlegget skal kobles til den nederste delen av
akkumulatortanken. Andre varmekilder kobles til over 
solvarmen (helt øverst plasseres el-kolben).

• Tommelfingerregel: Akkumulatortanken bør ha et volum
på minimum 50 liter per kvm solfangerareal. 



Kombinasjonen bioenergi 
og solvarme

• Kombinasjonen bioenergi og solvarme er godt egnet siden 
solfangerne leverer varme i perioder hvor 
bioenergianlegget ellers hadde gått på lav last og med lav 
effektivitet. 

• Bioenergianlegget kan derfor slås av i disse periodene, 
noe som:
• forlenger levetiden til bioenergianlegget
• sparer brensel 
• muliggjør vedlikehold 

• I tillegg er det ofte mulig å benytte den samme 
akkumulatortanken for bioenergianlegget og solfangerne 
(men ikke alltid optimalt).

• PS: Solenergi bør ha prioritet før bioenergi!



Hefte fra
Norsk

solenergi-
forening



Strøm fra
solceller



Nøkkeltall - solcellemodul

Lang levetid (30-40 år).

Produksjonsgaranti 
solcellepanel 
(bransjestandard): 25 år. 

Årlig degradering av 
produksjon: Ca. 0,5% (?).

1

Ofte 15-20 % virkningsgrad.

2

Et solcelleanlegg leverer 
typisk 100 – 170 kWh strøm 
per kvadratmeter 
solcelleareal (produserer ca. 
750–1000 kWh per 
installert kWp).

3



Solcellesystem

• Solcellepaneler

• Vekselretter/inverter

• Montasjesystem

• Kabler



Vekselretteren

• Også kalt inverter eller omformer.

• Omformer likestrøm til vekselstrøm.

• Transformerer spenningen til 230 
volt eller 400 volt.

• Regulerer anlegget slik at 
produksjonen maksimeres.

• 1 bytte.



Montasjesystem

• Må være dimensjonert for å:

• tåle vekten av panelene, samt 
tilleggslaster som vind og snø.

• Må være utformet for å gi 
ventilasjon til panelenes bakside.

• Montasjen skal ikke forringe 
bygningskonstruksjonen!



Veileder: 
Solcelleanlegg i

næringsbygg



Plassering

•Sørvendt: Maks total energi 
gjennom året.
•Øst/vest: Mer energi 
morgen/ettermiddag.
•Vinkel…
•Skygge…



Plassering

• Solenergianlegg kan monteres på 
vegg eller tak:

• utenpå eksisterende 
bygningsmasse

• erstatning for 
bygningsmaterialer -
bygningsintegrert



Solcelle-
anlegg på 
flatt tak



Solcelle-
anlegg på 
skrått tak 

(foto: Solel) 



Bygningsintegrerte solceller (BIPV) - Oseana kulturhus



Bygningsintegrerte solceller (BIPV) – Brynseng skole



Bygningsintegrerte solceller (BIPV) – Strand kirke



Solfanger-
anlegg på

skrått tak –
Ilseng fengsel
(foto: Aventa)



Bygningsintegrerte solceller og solfangere –
Bjørkelangen skole

Foto: Aventa



Kilde: 
Aftenposten

Solcelleparken Kalkbult i Sør-Afrika produserer 
strøm til 35.000 husstander, på et område like stort 
som 130 fotballbaner. Foto: Scatec Solar.



Plassering

På mark



Plassering

På mark



Bransje-
register



Vedlikehold, 
rammebetingelser og økonomi

Ragnhild Bjelland-Hanley, Norsk solenergiforening og Norges Vel

Østfold, 15. januar 2019



Vedlikehold



Vedlikehold
• Lite drift og vedlikeholdskostnader i løpet av 

levetiden!

• Vasking? Fjerning av snø?

• Overvåkning av produksjon – fungerer 
anlegget som forventet?

• For større anlegg på næringsbygg - vanlig 
med service/ettersyn en gang i året (evt. en 
konkret vurdering for hvert prosjekt). 

• Solfangere med glykolblanding: Rett pH-
verdi?

• Trykkløse solfangersystemer: Kontroll av 
dreneringsfunksjonen før vintersesong.

• Solcelleanlegg: 1 bytte av vekselretter.



Generelle tips

• Unngå skygge på solenergianlegget!

• Sjekk restlevetiden på taket/fasaden før 
installasjon.

• Sjekk takets/fasadens bæreevne (en slik 
beregning skal også ta høyde for vind- og 
snøbelastning).

• OBS: Vurdering av risiko ved takras – evt. 
sikringstiltak?

• Solenergianlegget skal tåle norsk klima (UV-
og værbestandig).

• Vekselrettere skal monteres på brannsikkert 
underlag. 



Ramme-
betingelser



Rammebetingelser i 
Norge
• Støtteordninger

• Enova

• Verdiskapningsprogrammet for 
fornybar energi i landbruket (VSP, 
tidligere Bioenergiprogrammet)

• Elsertifikatordning (ikke relevant 
for mindre anlegg)

• Plusskundeordningen

• Plan- og bygningsloven



Støtteordninger: 
Enova

• Ingen ordinær tilskuddsordning til 
solceller på næringsbygg.

• Solfangere på næringsbygg: Program 
Varmesentraler (for solfangere gis 
det 201 kr/m2).

• Støtteordning for boliger.

• Lokale støtteordninger?



Enova: El-produksjon



Enova: Solfanger



Støtteordninger: 
Elsertifikatordningen
• Felles norsk-svensk støtteordning som 

skal stimulere til utbygging av fornybar 
kraft (elektrisitet).

• 1 megawattime med fornybar strøm = ett 
elsertifikat fra staten.

• Elsertifikatene selges i markedet - gir da 
produsenten ekstra inntekt i tillegg til 
strømprisen.

• El-sertifikater kan være aktuelt for større
solenergiprosjekter (minstegebyr på 15 
000 kr) 



Plusskundeordningen
• Plusskunder: Strømkunder som i 

perioder produserer mer strøm enn de 
selv bruker.

• Alle nettselskap pålagt å inngå avtale 
med strømkunder som ønsker å bli 
plusskunde.

• En plusskunde kan maksimalt levere 
100 kW overskuddskraft (levert effekt). 

• Man må ha en smart strømmåler.

• Man må finne en kraftleverandør som 
er villig til kjøpe overskuddskraften. 
Betaling for overskuddskraften?



Solenergi i 
retningslinjene til PBL

• Nybygg: Søknadsplikt

• Eksisterende bygg: Unntatt søknadsplikt, 
MEN

- kan være søknadsplikt for 
spesielle/vernede bygg eller store 
fasadeendringer



Økonomi…



Dagens strømregning

• Strømpris (konkurranseutsatt)

• Nettleie (regulert av myndighetene, 
betales til det lokale nettselskapet)

• Avgifter (til staten)

Eksempel: Strømpriser 2. kvartal 2018. Kilde: SSB



Økonomien i 
solenergiprosjekter

• Man reduserer antall kWh kjøpt 
fra nettet, og får dermed 
besparelser på:

• strømpris

• nettleie - energileddet

• avgifter



Individuelle 
regnestykker!!!

• Flere faktorer påvirker regnestykket, f.eks.:

• anleggskostnaden (teknologi og 
installasjon)

• faktisk produksjon (og hvor mye man 
klarer å bruke selv)

• alternativ energikostnad

• inntekt fra energisalg

• mulighet for støtte



Prisutvikling
solcelle-

installasjoner
Norge



Investering

• Solfangere: kr. 1 200 per m²  NB! erstatter annen ytterkledning

• Fratrekk annen kledning: kr. 400 -1200 per m² solfanger (prosjektavhengige kostnader)

• Andre kostnader: kr. 1 000 per m² solfanger som installeres 
(varmelager, røranlegg, styring etc.)

• Montering : Egenmontering eller innkjøpte tjenester (500-1000/kvm)



Noen regneeksempler

Følgende eksempler er tatt fra brosjyren «Bruk av solenergi i det norske 
landbruket» - tilgjengelig på solenergi.no under menypunktet 
«Publikasjoner». Tallene er noe gamle, og derfor ikke lenger helt 
representative, men eksemplene viser enkle oppsett for å begynne og 
regne på økonomien i et prosjekt. Regnestykkene forutsetter at man 
klarer å bruke det meste av energien selv. Rapporten «Solcellesystemer 
og sol i systemet» har mer oppdaterte regnestykker, med flere 
parametere, og hvor man regner seg frem til en internrente (også 
tilgjengelig på foreningens hjemmeside).  







Rapport: 
Solcellesystemer
og sol i systemet



Diskusjon av 
lønnsomhet

næringsbygg -
Solenergibloggen



Tilbakebetalingstid

«Tilbakebetalingstiden for solceller er nå i de 
fleste tilfeller lavere enn garantitiden på 
solcellemodulene. Flere andre 
investeringsmuligheter som aksjer o.l. gir 
imidlertid større og raskere forventet 
avkastning enn solceller, dersom målet 
utelukkende er å tjene penger. En kan 
samtidig argumentere med at solceller er en 
trygg investering, ettersom den kan ses på 
som en langsiktig fastprisavtale på strøm, 
som vil holde seg på samme nivå uavhengig 
av prisutviklingen i strømmarkedet de neste 
25 årene.»
Kilde: Solcellesystemer og sol i systemet, s. 64



Takk for meg!
www.solenergi.no

www.finnsolenergi.no

http://www.solenergi.no/
http://www.finnsolenergi.no/


Global 
prisutvikling
for solcelle-

moduler

Kilde: IRENA




