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Åpningstale Solenergidagen 2017 

 

Hjertelig velkommen til Solenergidagen 2017! 

 

Mitt navn er Ragnhild Bjelland-Hanley, og jeg er generalsekretær i Norsk 

solenergiforening.  

Det er veldig hyggelig å se at vi nok en gang fyller opp festsalen i Ingeniørenes 

hus! Vi har et spennende program foran oss i dag med fokus på solceller og 

brann, integrert solenergi, prosjektstyring og innovasjon – så her bør det være 

noe for enhver.  

Solenergi på bygg  

Ett av spørsmålene vi stiller oss i dag er altså hva som skal til for å få på plass de 

gode solenergiprosjektene fremover. Miljøkravene til bygg blir stadig strengere, 

og bruk av solenergi vil være en viktig del av løsningen for å oppfylle disse 

kravene. Kravene er ofte myndighetspålagte selvfølgelig, men kan også 

reflektere ambisjoner som foretaket har på egne vegne.  

I mars holdt jeg et innlegg på et seminar om solenergi i Gjøvik. Der var det også 

en representant fra Omsorgsbygg som holdt et innlegg. Han viste til 

miljøstrategien til Omsorgsbygg, som blant annet sier at nye bygg som 

hovedregel skal være plusshus. Slike mål har konsekvenser for hvilke valg som 

tas! Som representanten fra Omsorgsbygg påpekte – bygg skal stå i flere tiår 

fremover, det vil si at fremtidens hus faktisk bygges nå! Vi håper at flere og 

flere aktører fremover setter høye miljømål for egne bygg.   

Vi i foreningen, og mange med oss, er altså overbevist om at bruk av solenergi 

vil være en viktig del av løsningen for å nå miljømål for byggsektoren. Solenergi 

er i vekst i Norge, men teknologiene er enda et godt stykke fra å være 

allemannseie. Mangel på kompetanse hos potensielle bestillere kan fungere 

som en barriere for utbredelsen av solenergi. En del av foreningens mandat er  
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å medvirke til at saklig informasjon samles og spres, og før sommerferien vil vi 

publisere et hefte om solvarme i kombinasjon med andre varmekilder. Med 

dette ønsker vi å bidra til kompetanseheving om kombinasjonsløsninger. Vi er 

også involvert i en prosess sammen med andre aktører hvor målet er å få på 

plass en veileder om solceller og elsikkerhet i løpet av 2017.    

Klima- og miljøfotavtrykk 

I fjor var klima ett av temaene på Solenergidagen. Jeg kom da med følgende 

påstand: «Mange av dere som sitter i salen i dag leverer tjenester og produkter 

innen solenergi. For noen av dere er det kanskje bare en jobb på lik linje med 

mange andre jobber, men jeg tør våge å påstå at mange av dere opplever 

jobben som ekstra meningsfylt pga. klimadimensjonen.» 

På engelsk snakker man om å være «on the right side of history» eller «the 

wrong side of history». Vi som jobber for å fremme solenergi befinner oss 

definitivt på den rette siden, men også innen denne bransjen kan ting gjøres 

bedre. Selv om vi kan slå oss på brystet og være stolte av å jobbe frem 

teknologier som bidrar til produksjonen av ren, fornybar strøm og varme, så vil 

man fremover i enda større grad måtte kunne dokumentere forhold rundt det 

totale klima- og miljøfotavtrykket til solenergiteknologier. Det er for eksempel 

viktig at solcellepaneler produseres på en dokumenterbar og miljømessig god 

måte. Først og fremst er dette moralsk riktig, men det er også et krav man i 

økende grad vil støte på i møte med bestillere, for eksempel fra det offentlige. 

Til slutt… 

Som dere kanskje har lagt merke til, så arrangerer vi i år Solenergidagen 

sammen med Solenergiklyngen, som nylig har fått status som Arena-prosjekt. 

Leder for klyngen, Trine Kopstad Berentsen, skal si noen ord om klyngen etter 

at jeg er ferdig.  

Det er mange oppgaver å ta tak i, og foreningen og klyngen har tett kontakt for 

å passe på at vi utnytter tilgjengelige ressurser på best mulig måte. For tiden 

samarbeider vi blant annet om å koordinere arbeidet med å formidle 

synspunkter fra solenergibransjen inn i fora hvor relevante normer og 

retningslinjer for solstrøm utarbeides. 
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Helt til slutt: Vanligvis på Solenergidagen har vi brukt å gi en liten gave til 

innlederne som takk for at de stiller, men i år tenker vi gjøre det litt annerledes. 

Vi kommer til å gi summen vi normalt ville brukt på disse gavene til et par 

prosjekter som støtter opp om solenergi i utviklingsland. Det er ikke store 

summer det er snakk om, men alle monner drar! 

TRINE-prosjektet er en digital investeringsplattform som dere kan lese mer om 

på jointrine.com 

Det andre prosjektet er Solenergi uten grenser, ledet av Tommy Fernandes, 

mer spesifikt prosjektet ‘Lys opp Bonthe’ i Sierra Leone, hvor målet er 

sollanterner til 1000 husstander. Tommy er i salen i dag, så still han gjerne 

spørsmål i pausene dersom dere er nysgjerrige.   

 

 


