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Norsk solenergiforening

• Ikke-kommersiell organisasjon, grunnlagt i
1981.

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

• Dette gjør vi blant annet gjennom å:

- arbeide for å få på plass bedre 
rammebetingelser for solenergi

- spre etterrettelig informasjon om 
solenergi og bruken av denne

- skape møteplasser som legger til rette 
for tverrfaglig kontakt og 
kompetanseheving
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Hvorfor 
solenergi i 

Norge?



Norske solforhold

• Solinnstråling på horisontal flate: 700–1 000 kWh 
per kvadratmeter per år.

• 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!



Ressursgrunnlag: Sesongvariasjoner

Totalt: 918 kWh/m2 (2013)



Følg Evenstad på 
sunnyportal.com

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



Den norske
energi-

konteksten…

Foto: Bent G. Nordeng/Thinkstock

http://1jv6g9n0pik3nvjug2t92dlh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/04/Hovedbilde.jpg


Hvorfor solenergi 
i Norge?

Ved å ta i bruk mer solenergi 
på norske bygg, frigjøres 
elektrisitet fra byggsektoren 
til andre formål.



Hvorfor solenergi 
i Norge?

Klimavennlig form for 
energiproduksjon som ikke 
medfører naturinngrep.



Hvorfor solenergi 
i Norge?

Energien er fritt tilgjengelig 
og produseres hvor den skal 
brukes, uten tap i nettet.



Hvorfor solenergi 
i Norge?

Viktig bidragsyter for å 
oppnå mål for byggsektoren, 
som nullhus/plusshus.



Hvorfor solenergi 
i Norge?

God og rask løsning for både 
eksisterende og nye bygg –
har svært raskt byggetid.



Hvorfor solenergi 
i Norge?

Skaper engasjement blant 
folk og bedrifter.



Hvorfor solenergi 
i Norge?

Skaper nye grønne 
arbeidsplasser.



Litt om 
solenergi



Solenergi er fleksibelt!

• Solenergi passer til alle 
skalaer. 

• Mange bruksområder for 
solceller.









http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd16nO_vbPAhWHZCwKHXvGClsQjRwIBw&url=http://dailygreenpost.com/solar-panels-cost/&psig=AFQjCNG-e71NlGTFryJZha-yKlK4NuEQ0w&ust=1477517537770330


Ulempen…

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

• Vi må derfor:

• lagre energien 
(fremdeles noe dyrt)

• supplere med andre 
energikilder



Solfangere versus solceller

Solfangere 
- Produserer varme: Gir varme 
til tappevann/romoppvarming

Solceller (PV) 
- Produserer strøm

- Tilknyttet nett eller offgrid



Varme fra 
solfangere



Nytt hefte
fra Norsk
solenergi-
forening



Strøm fra
solceller



Plassering

• Solenergianlegg kan 
monteres på vegg eller 
tak:

• utenpå eksisterende 
bygningsmasse

• erstatning for 
bygningsmaterialer -
bygningsintegrert



Minne gård 
Foto: Solel



Foto: Free Energy



Solfangere integrert i vindusrammer på enebolig i 
Stavern.



Oseana kulturhus i Os kommune utenfor Bergen er 
dekket av bygningsintegrerte solceller



Strand kirke, Rogaland
Foto: Harald Ringstad



Plassering

På mark



Plassering

På mark



Kilde: 
Aftenposten

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



Statistikk



Markeds-
utvikling

globalt - PV

Kilde: REN21 2017





Markeds-
utvikling
globalt –

solfangere

Kilde: IEA SHC / REN21 2017





Utvikling
jobber innen

fornybar
energi

Kilde: IRENA 2017



Jobber 
fordelt på
teknologi

Kilde: IRENA 2017



Andel
fornybar av

totalt energi-
konsum

Kilde: REN21 2017



Andel
fornybar av
global kraft-
produksjon

Kilde: REN21 2017



Globale
investeringer

i fornybar
energi

Kilde: BNEF / REN21 2017



Globale
investeringer

fordelt på
teknologi

Kilde: BNEF / REN21 2017



Annet…

Fra 2009 til 2016 falt prisen 
på solkraft med 62 prosent. 
Bloomberg New Energy 
Outlook regner med at 
solenergi vil bli den billigste 
formen for energi i de fleste 
land i verden i årene mellom 
2030 og 2040.

01
Prisen for batterier har siden 
2010 falt med om lag 80 
prosent. Flere og flere 
selskaper fra bilindustrien 
har kastet seg inn på 
batterimarkedet, og er 
dermed med på å presse 
prisene på 
lagringsteknologier ned. 

02
Fortsatt lever en av syv i 
verden – det vil si ca. 1 
milliard mennesker - uten 
tilgang på elektrisitet (IEA og 
Verdensbanken). Økt 
utbygging av ren, fornybar 
energi har ikke holdt tritt 
med befolkningsutviklingen. 

03



Bruk av
solceller i

Norge



Markeds-
utviklingen

per segment



Asko Vestby



Norges 10 
største

solcelle-
anlegg



Gjennom-
snittlig

systempris 
for små 

boliganlegg

Kilde: Multiconsult 2017



Prognose for 
solcelle-

markedet
2017



Bruk av
solfangere i

Norge







Norske 
aktører innen 

solenergi
(en smakebit…)



Kilde: 
Teknisk

Ukeblad, 
19. oktober

2017



Etablerte
aktører

stikker tåa i
vannet…



Bransje-
register









Hjemmemarkedet som 
læringsarena
• Hjemmemarkedet vil skape 

flere arbeidsplasser, OG det 
vil være med å legge et 
grunnlag for eksport av 
produkter og tjenester.

• Norge er en energinasjon, og 
hvis vi skal fortsette å være 
det må vi satse på solenergi.



Takk for meg!
www.solenergi.no

www.finnsolenergi.no

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

