
Vi hjelper entreprenøren å bygge miljøvennlige energianlegg de er stolte av

av Dan-Hermann Thue

Hvordan oppnå de vellykkede solvarmeprosjektene
Synspunkter fra leverandøren



INFORMASJONSKRAV FOR ET GODT TILBUD

Hvor mange % dekning 
med sol er målet?

Årlig tappevannsforbruk           
kWh i året?

• Behov

– Tappevannsbehov

– Varmebehov

– Forbruksmønster

• Ambisjoner

– Hvor stor andel energi ønsker kunden 
dekket av solfangeranlegget?



LERKENDAL - TRONDHEIM

• Lerkendal Konferansesenter har 350 m2 solfangere 
(C250V og C250 H) fordelt på 14 grupper

• Anlegget har 4 x 5000 liter akkumulatortanker

• Anlegget benyttes til forvarming av tappevann



SELVIK SKOLE - SELVIK

Montasje av profillist Montasje av solfanger



RAMMEBETINGELSER

• Hvilke innfestingsmuligheter har anlegget

– Bakke/grunn

– Flatt tak
• Bæreevne på taket

• Type takdekke (membran, grønt tak)

– Skråtak (type takdekke)
• takvinkel

– Vegg

– Himmelretning

• Teknisk rom

– Har en mulighet for å få inn 
akkumulatortanker? Inntransport

– Rørføringsmuligheter mellom solfanger og 
solstasjon/akkumulatortank?



BELLONA-BYGGET

Foto: eblogg.org



SANDNES HELSESENTER

Sandnes Helsesenter har 80 m2 solfangere (C250V) mot en 2500 
liter akkumulatortank.

Tappevannsforbruket er relativt høyt (sykehjem) og anlegget skal 
fungere som forvarming av tappevann.

Panelene er montert på skifertak.

SANDNES HELSESENTER - SANDNES



KVERNALAND OMSORGSSENTER

Integrert i taket
Svært lav vinkel (15 grader)
Regnvann fra øvre rad føres 

rett inn i utlufting i nedre rad



FRYDENHAUG SKOLE - DRAMMEN



ERFARINGER / TAKEAWAYS

• Innfesting av solfangere 
(statiker/bygg)

• Avklare estetiske krav (arkitekt)

• Flytskjema – lav returtemperatur 
(vvs-rådgiver) 

• Se til at temperaturfølerkabelen er 
trukket opp til solpanelene (elektro 
og rørlegger)

Tidlig 

og tett 

dialog !



SOLSTRØM

• SGP tilbyr også solceller i markedet.

• Det var derfor naturlig for oss å ta «egen medisin» 
på dette området.

• Tanken vår var å ha et solcelle-anlegg som 
produserte tilnærmet like mye som vårt effektbehov 
en dag vi har behov for kjøling:
– Effekt ventilasjonsvifter: 7,5 kW
– Effekt borehullspumpe: 1,5 kW
– Effekt pumpe til kjøleaggregat: 0,35 kW
– Sum effekt: 9,4 kW

• Installert solcelle-effekt:
– 40 stk. 265 Wp paneler: 10,6 kW
– Inverter: 9,0 kW

• Dermed har vi omtrent dekket vårt behov for kjøling 
ved hjelp av solenergi.

• Vi har også 4 ladestasjoner for el-biler i kjelleren –
det føles ikke feil å lade en elbil med solstrøm.


