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Hva er et vellykket solenegiprosjekt ? 



Perspektiver fra en rådgivers ståsted : 

➢ Mange timer med utredninger
➢ Høy timesats
➢ 100% faktureringsgrad
➢ Lav risiko



Asplan Viak

Visjon:

Vi skal bli den fremste arena for samfunnsutvikling

Kompetanseområder: 

• Arkitektur

• By- og arealplanlegging

• Bygg og anlegg

• Energi og miljø

• GIS og visualisering

• Landskapsarkitektur

• Samferdsel

• Samfunnsanalyse

• Samfunnsplanlegging

• Tekniske installasjoner

• Vann- og miljøteknikk
Ca. 900 ansatte
25 kontorer i Norge



Hva er bærekraftig utvikling?

Definisjon: Bærekraftig utvikling
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at 
kommende generasjoner skal få dekket sine behov.
Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987)

Befolkningsveksten skaper et økt 
press på naturressursene.
• Vanskelig for fattige 

mennesker å komme seg ut 
av fattigdommen.

• Mange velger derfor å flytte 
inn til byene.

Klimagassutslipp skaper global 
oppvarming og store miljøproblemer.
• Forbrenning av olje, kull og gass.
• Disse ressursene er ikke fornybare;

Vi må skape et økonomisk 
system som minsker for-
skjellene mellom fattige og 
rike mennesker.



➢Viktig å skape 
positive holdninger 
og opplevelser! 

➢Lov litt mindre enn 
det som kan 
oppnås. 



1. Termisk energi fra solen
- Solfanger

2. Elektrisk energi fra solen
- Solceller

- (Termiske solkraftverk)

Flere typer solenergiprosjekter
Det er viktig å se på faktisk  
energibehovet før man tar 
et valg! 

Solvarmeanlegg på Scandic 
Lerkendal i Trondheim 



2 mill. solcelleanlegg i Tyskland

Det er vanlige folk er drivere for «Energiewende», 
men i mange tilfeller er tilbakebetalingstid og 
lønnsomhet de viktigste parameter i designprosessen. 





Øverst fra venstre: 
Powerhouse Kjørbo
ZEB House Multikomfort, Larvik
ZEB Living Lab Trondheim
Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad
Visund Haakonsvern
Powerhouse Brattørkaia 
Zero Village Bergen
Skarpnes boligfelt, Arendal 
Heimdal videregående skole

9 pilotbygg i forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB)

Må plusshus ha solceller?
Nei, men 8 av 9 prosjekter benytter solceller 
og varmepumpe for å oppnå energikravene! 



Plussenergibygg - Powerhouse Kjørbo 

• I 2016 har Powerhouse produsert ca. 222 000 kWh solstrøm.

• Overskudd om sommeren ble solgt til Hafslund nett



Fra enkeltbygg til nullutslippsområder 
Hurdal Økolandsby boligtun 2 – Ambisjon netto nullutslipp i drift (ZEB-O)



Klimagassutslipp fra produksjon av solcelleanlegg

Eksempel Powerhouse Kjørbo: 
22,1 kWh/m2/år

➢ Å reduserte klimagassutslipp 
fra varme og el-produksjon er 
den viktigste drivkraften for 
fremtidig vekst! 

➢ Tallene må dokumenteres.

Kilde: The Research Centre on Zero Emission 
Buildings, ZEB



➢ Tverrfaglig designprosess fra dag 1. (Integrert Design)

➢ Et klart og definert mål

➢ Helhetstenking 

➢ Aktører som tør å prøve nye løsninger

➢ Kunder med miljøprofil 

➢ Nye rammebetingelser som f. eks. Enova sitt nye mandat

Oppsummering - Suksesskriterier
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