
Muligheter og utfordringer knyttet til 
BygningsIntegrerte solceller (BIPV) i Norge 2018

Foto: Solenergi FUSen



2 BIPV I NORGE

Det kan virke som om verden endelig er i ferd med å 
bli soldrevet. Solcellekraftverk har stått for den største 
andelen av nye kraftverk som har blitt bygget siden 2016 
målt etter kapasitet1, og den globale veksten fortsetter. 
Til tross for dette har betydningen av solcellekraftverk, 
også kjent som PV-anlegg, i Norge hittil vært beskjeden. 
Dette ser endelig ut til å endre seg. Den akkumulerte 
solcellekapasiteten i Norge har vokst sterkt de siste 
årene. Ved inngangen til 2018 ble det registrert en total, 
akkumulert kapasitet på rett under 45 MWp. Nesten 2/3 av 
denne kapasiteten er bygget i løpet av de siste to årene. 
Dette er virkelig en bransje i vekst også her hjemme.

En særegenhet ved den norske solenergiutbyggingen 
er at så godt som alt foregår på bygg, i motsetning til 
resten av verden hvor bakkemonterte anlegg står for 
en betydelig andel av veksten. Vi tar i bruk både tak og 
fasader. Som oftest legger vi solcellepanelene utenpå 
eksisterende bygningsmasse. Dette kalles Building 
Applied PhotoVoltaics (BAPV), og er den dominerende 
måten å få solceller på bygg i verden i dag. I økende grad 
forsøker vi nå å integrere solcellene i bygningsfasaden 
eller taket, og slik erstatte andre bygningsmaterialer.  
Dette er det vi kaller bygningsintegrert PV (Building 
Integrated PV/BIPV). 

Det er flere grunner til at BIPV kan være spesielt attraktivt. 
Vi kan erstatte bygningskomponenter som tak, fasader 
og vinduer med spesialtilpassede solcellepaneler og 
dermed spare både miljø og penger gjennom mindre 
bruk av materialer og synergier i installasjonsprosessen. 

Vi kan få bygg med spennende og vakker arkitektur - det 
finnes mange flotte eksempler på hvordan BIPV definerer 
et bygg, både internasjonalt og i Norge. Og ikke minst gir 
BIPV oss nok et verktøy vi kan ta i bruk for å nå de stadig 
strengere klimamålene vi ser i bygningssektoren.

Denne rapporten forsøker å gi en kort introduksjon til 
BIPV.  Vi vil først komme inn på hva BIPV er og hvilke 
muligheter og utfordringer dette medfører. Vi vil også 
presentere flere av de mest spennende BIPV-prosjektene 
vi har i Norge i dag. Det er både eksisterende og planlagte 
signalbygg og mindre bygg. Til sist vil vi komme med noen 
forslag vi mener vil kunne bidra til å gjøre en foreløpig 
skjør og relativt umoden del av solbransjen mer robust 
og bærekraftig.

Bakgrunnen for at vi velger å gjøre dette  nå, er at vi 
opplever  en merkbar økning  i interessen for BIPV i Norge. 
Forholdene for å løfte frem en ny del av solbransjen 
virker bedre enn noensinne. 

Denne rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom fire 
aktører med en felles interesse for å fremme denne 
nye bransjen: forskningssenteret FME SUSOLTECH, 
Solenergiklyngen, Norsk Solenergiforening og prosjektet 
BIPV Norway. Rapporten er utarbeidet i forbindelse 
med en konferanse disse fire aktørene arrangerer i 
Oslo 7. september 2018 - BIPV-dagen. Samlet har disse 
fire aktørene en svært betydelig medlemsmasse som 
reflekterer hele verdikjeden innen solenergi. 

Forord

1 www.iea.org
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Rapporten er utarbeidet av Lisa Kvalbein (FME SUSOLTECH/IFE) og Erik Stensrud Marstein (FME SUSOLTECH/IFE) med viktige bidrag fra Tore Kolås (BIPVNO/SINTEF), 

Bjørn Petter Jelle (BIPVNO/NTNU), Josefine Selj (FME SUSOLTECH/IFE), Sean Erik Foss (FME SUSOLTECH/IFE), Trine Kopstad Berentsen (Solenergiklyngen), Barbro 

Nordby (Solenergiklyngen) Inger Strand (Solenergiklyngen) og Ragnhild Bjelland-Hanley (Solenergiforeningen).

Vi tror BIPV er et felt som vil kunne få stor betydning i 
Norge, både for kraftproduksjon, måloppnåelser innen 
klimapolitikken og norsk næringsliv. BIPV er et felt 
som kan være spesielt attraktivt i Norge. Solressursen 
i Norge gjør både tak og fasader attraktive for bruk av 
solceller. Det er også viktige drivere på plass for en mer 
bærekraftig bygningssektor. 

Det er også næringsmessig svært interessant: BIPV 
er et ungt felt som fortsatt ikke er ferdig definert 
av andre aktører. Dette gir betydelige muligheter 
for norsk verdiskapning i flere deler av verdikjeden. 

Strategidokumentet for norsk energiforskning, Energi21, 
viser også at BIPV blir viktig i norsk forskning og utvikling 
i årene som kommer.

Denne rapporten er ikke et forsøk på å gi et komplett 
bilde av status innen BIPV i Norge, men vi ønsker å 
formidle noen hovedtrekk ved utviklingen.  Vi håper 
rapporten er en god inngangsport for deg som leser til 
dette spennende temaet.

God lesning!
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Definisjon

Bygningsintegrert PV (BIPV) er løsninger der PV-elementet 
i tillegg til å produsere elektrisitet fra sollyset også har 
en bygningsfunksjonalitet. BIPV erstatter elementer av 
bygningskroppen og BIPV kan derfor gi besparelser i 
materialforbruk og arbeidskraft, i tillegg til å redusere 
strømkostnadene. Dersom et PV-element ikke direkte 
erstatter en del av bygningskroppen, men er en del av 
bygningens arkitektoniske språk og erstatter andre 
nødvendige bygningsdeler kan det fortsatt refereres til 
som et BIPV-element. Typisk er dette når PV-elementer 
brukes til solskjerming eller som rekkverk.

Den norske standarden for BIPV, EN 50583, gjør et forsøk 
på å gi en fungerende definisjon på BIPV. I følge denne 
standarden kjennetegnes BIPV ved at et BIPV-elements 
funksjonalitet, i tillegg til å være et solcellepanel, er en 
eller flere av følgende:

• Mekanisk stivhet / strukturell integritet
• Primær beskyttelse mot vær: regn, snø, vind, hagl
• Energiøkonomi, for eksempel skygge, dagslys, termisk 

isolasjon
• Brannvern
• Støybeskyttelse
• Adskillelse mellom innendørs og utendørs miljø
• Sikkerhet, ly eller trygghet

Motivasjon

Det er en stor, internasjonal satsning på gang for å 
gjøre bygg mer bærekraftige. Solceller er et stadig mer 
kostnadseffektivt alternativ i denne sammenhengen. 
Stortingsmelding 28 (2011-2012) varslet at alle nye bygg 
i Norge skal holde nesten nullenerginivå fra 2020. Dette 
betyr at alle nye bygg selv må produsere nesten like mye 
energi som det bruker. PV-systemer er blitt en god løsning 
for å bidra til dette. Allikevel: i mange sammenhenger er 
det ikke tilstrekkelig å «bare» dekke taket med solceller 
for å dekke den ønskede andelen av byggets energibehov, 
spesielt ettersom bygg bare blir høyere og høyere. Snø 
vil dessuten kunne redusere strømproduksjonen fra 
takmonterte anlegg i vinterhalvåret.

Gjennom å inneha flere viktige funksjoner for bygget 
kan BIPV gjøre det mulig å dekke tak og fasader med 
solceller på en måte som innfrir arkitekters krav og 
ønsker: BIPV-elementer gir en mulighet til å gi bygget 
et helt spesielt utrykk. I tillegg er det mulig å se for 
seg reduserte kostnader grunnet viktige synergier med 
byggets øvrige funksjoner og komponenter, samt selve 
bygge-/installasjonsprosessen.

Hva er BIPV og hvorfor velge det?

Foto: Gaute Stokkan, SINTEF Industri
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Status for BIPV

BIPV som konsept representerer ikke noe fundamentalt 
nytt. Ideer og prosjekter har eksistert siden sent på 
1970-tallet. Siden den gang har et stort og spennende 
felt sakte utviklet seg. I dag er BIPV høyt på agendaen 
hos mange bransjeaktører og forskningsmiljøer. Nå kan 
vi ta i bruk en rekke svært ulike konsepter, teknologier, 
løsninger og produkter som har blitt utviklet i de siste 
tiårene. 

Den store bredden og mangfoldet av produkter og 
løsninger har gjort det mulig å realisere et stort spekter 
av svært ulike BIPV-prosjekter. Dette har imidlertid 
også vært med på å skape vanskelige kår for en sunn 
næringsutvikling. Det har vært få standardløsninger. Det 
er stor variasjon i både solcellepaneler og tilhørende 
festeanordninger og andre nødvendige komponenter. 
Dette har gitt små volumer for den enkelte leverandør i 
en tid der BIPV-prosjekter har stått for en forsvinnende 
liten del av den totale solbransjen. Allikevel er det tegn 
til at denne delen av solbransjen begynner å løsne. 

Status og prognoser for BIPV-markedet

Anslagene for hvor stort BIPV-markedet er globalt varierer, 
men har syntes å ligge på et par GWp, eller i underkant 
av 5 % av det totale solmarkedet de siste årene2,3. Det 
tekniske potensialet er imidlertid svært stort. For flere 
land har det blitt beregnet en mulig kapasitet basert 
på antatt tilgjengelig fasade- og takareal. En slik øvelse 
har også blitt gjennomført i Norge av Multiconsult. De 
antar at det allerede i dag er et potensial for 26 TWh i 
eksisterende bolig- og næringsbygg, og at tallet vil øke 
til 32 TWh innen 20304. 

Om ikke annet viser dette at norske bygg har potensiale 
til å spille en langt større rolle i den norske kraftmiksen 
enn de fleste kanskje hadde trodd.

I Norge har vi hittil installert 45 MWp. Av dette ble 18 
MWp installert i 2017. Nesten all kapasitet er på bygg i 
form av konvensjonelle BAPV-anlegg. Næringsbygg stod 
for det meste av veksten fra 2015 til 2016, og en del av 
anleggene som har blitt bygget er svært store. Ved en 
opptelling i 2017 var 9 av Norges 10 største anlegg fra 
2016 eller senere. Det virker som om dette segmentet 
fortsetter å gå bra. 

Vi ser også en økning i spennende BIPV-prosjekter. Mange 
av disse blir hyppig omtalt i både presse og fag- og 
bransjesammenheng og står frem som viktige signalbygg 
og prosjekter. Blant disse finner vi for eksempel Oseana, 
Solsmaragden, Powerhouse Brattørkaia og Oslo Solar. 
Volumet begynner nå å bli såpass stort at det også for 
slike anlegg er vanskelig å holde full oversikt. Senere i 
rapporten gis noen eksempler på norske BIPV-prosjekter. 
I dialogene med ulike aktører under arbeidet med denne 
rapporten er det nå tydelig at det finnes flere spennende 
BIPV-løsninger som allerede konkurrerer på pris med 
andre fasade- og takmaterialer. Komponentkostnaden 
alene er dermed ikke en betydelig hindring lenger.

  2 BIPV Competitiveness and Market Potential, Gaetan Masson, September 2017
  3 BIPV market and stakeholder analysis and needs, www.pvsites.eu, Oktober 2016 
  4 Solcellesystemer og sol i systemet, Multiconsult, Asplan Viak og Solenergiklyngen, Mars 2018
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Til forskjell fra moduler til bruk i PV-parker eller BAPV 
finnes det flere forskjellige produkttyper innen BIPV. 
Det er få standardprodukter, og det meste kan lages 
etter ønske. Det finnes en relativt lang liste med ulike 
produsenter og produkter innen BIPV. Disse kan sorteres 
på flere måter. En kategorisering er gjort av sveitsiske 
SUPSI. Dette miljøet står også bak en god og tilgjengelig 
oversikt over BIPV-produkter som interesserte 
lesere anbefales å ta en titt på: «Building Integrated 
Photovoltaics: Product Overview for Solar Building 
Skins». Denne SUPSI-rapporten kom ut i 2017. 

I det følgede kommer en beskrivelse av produker fra 
disse viktige kategoriene:

• Fasadeelementer/BIPV-modul
• Solcelletakstein
• Solar glazing
• Lette systemer
• Prefab 

• Fasadeelementer/BIPV-modul
Dette er det mest standardiserte BIPV-produktet da 
de ligner konvensjonelle fasadeelementer. Det finnes 
stor variasjon i farge. Nye rammeløsninger gjør også 
at standardmoduler kan integreres i fasader og tak, og 
kan derfor regnes som BIPV-moduler. Disse er ikke alltid 
vanntette, og det anbefales å legge en membran under. 

• Solcelletakstein
Dette er takstein med solceller integrert. Det kan være 
fleksible solceller integrert i tradisjonelle terracotta-
stein, eller egne moduler med form som takstein eller 
takheller. Ved renovering og utskifting av tak kan dette 
være gode løsninger, da de ofte kommer i samme 
størrelse som tradisjonelle takstein. Nytt på markedet er 
også takstein med PVT, altså PV og termisk sol integrert.

Under rehabilitering av Haugerudsenteret 17-19 ble det brukt prefabrikkerte elementer med integrerte solceller. Ved 
bruk av elementene slapp beboerne å flytte under rehabiliteringen og byggetiden ble redusert med 50 %. Foto: IFE

BIPV-teknologier
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• Solar Glazing
Dette er moduler til solskjerming, typisk glass-glass-
moduler der avstanden mellom cellene kan variere. Dette 
er moduler som ofte brukes som tak i garasje(carports) 
eller fasader i større bygg og haller. Bifacial-moduler er 
også anvendt som solskjerming i garasjer, da disse kan 
utnytte stråling som reflekteres fra bakken og bilene. 
Bifacial-moduler vil også nyttiggjøre seg av lys som 
reflekteres tilbake mot solcellepanelenes bakside etter 
å ha passert mellom solcellene. Dette er en spennende 
mulighet i flere situasjoner.

• Lette systemer
Fleksible folier er lettvektsystemer som passer godt for 
flate tak som ikke tåler mye ekstra vekt. Foliene kan være 
membraner med solceller laminert inn. 

Tynnfilmceller er typisk brukt, men også tynne 
silisiumceller brukes der det bare trengs en viss grad 
av fleksibilitet (semifleksibel). Fleksible folier kan også 
brukes i biler, campingvogner, båter og fly, og de kan også 
integreres inn i konvensjonelle tak- og fasadeløsninger. 

• Prefab
I bygningsindustrien i dag brukes det mye prefabrikkerte 
elementer, hvor bygningselementene lages ferdig og 
kommer som store legoklosser til byggeplassen. Solceller 
integreres i elementene på fabrikken før de sendes ut 
til byggeplassen. For å hindre at celler sprekker under 
transport integreres festeanordninger og kabler i selve 
elementene. Deretter festes selve solcellemodulene 
enkelt på disse elementene på byggeplassen.

Takheller med integrerte solceller kan gi et uniformt uttrykk som ikke forstyrrer husets opprinnelige uttrykk. 
Foto: Gaute Stokkan, SINTEF Industri
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For BIPV og BAPV gjelder mange av de samme 
mulighetene og utfordringene. I Norge, hvor store deler 
av installert PV er på hustak, vil det være de samme 
innstrålingsforholdene for BIPV og BAPV på tak. 

BAPV festes med samme helling og orientering som 
taket, det må nødvendigvis BIPV også. Spesielt for Norge 
og andre land i nord er at sola står lavt på himmelen 
store deler av året. Dette gjør at sola kan utnyttes godt på 
fasader, da dette gir nærmest optimal innstrålingsvinkel. 
At det i tillegg ofte er kjølig lufttemperatur hjelper 
til å senke temperaturen i modulene og dermed øke 
effektiviteten.5

Noe som har vært utfordrende med BIPV er at det 
har vært, og fortsatt er, stor variasjon i teknologivalg 
på solcellepanelsiden, og følgelig et stort sprik i 
pris. Det er heldigvis i dag flere leverandører som 
tilbyr paneler til svært konkurransedyktige priser 
sammenliknet med andre fasade- og takelementer. 
Sammenlignes materialkostnader for BIPV-elementer 
med fasadeelementer ligger de ofte på samme prisnivå6. 
Vegger og tak som produserer strøm burde i tillegg kunne 
synliggjøre høyere verdi fordi de faktisk produserer strøm. 
En annen faktor son allikevel påvirker kostnadsbildet er 
det faktum at prosjektene kan bli kompliserte. 

Det er ikke bare installasjonsprosessen som kan være 
komplisert. I byggets driftsfase vil man ha behov 
for vedlikehold med nødvendige demonteringer og 
utskiftninger av defekte paneler. I dag kan det være mye 
arbeid knyttet til  skifte ut et enkelt element som er 
montert i et større BIPV system. Dette kan løses gjennom 
utvikling og bruk av lettere utskiftbare BIPV-elementer.

Dette er fortsatt et felt i rivende utvikling. 
Teknologiutviklingen gir lavere priser og høyere 
virkningsgrader og effekter7. I tillegg er utvalget av BIPV-
produkter i økning8. Økende erfaring med å ta dette i 
bruk i byggeprosjektene vil også gjøre prosjekene mer 
effektive og billigere.

BIPV-standarder 

BIPV-moduler må følge kravene til elektriske produkter 
og systemer og i tillegg byggevareforordningen (CPR) 
og Europeisk bygningsenergidirektiv (EPBD). Ut ifra om 
modulene er med eller uten glass eller med polymer eller 
metall på baksiden, samt hvordan modulene deretter 
er montert på bygget gjelder forskjellige krav. Dette er 
utdypet i den norske standarden for BIPV, EN 50583.

5 A. G. Imenes and J. Kanters, “3D solar maps for the evaluation of building integrated photovoltaics in future city districts: A norwegian case study,” 2016 IEEE 43rd 
Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), Portland, OR, 2016, pp. 3141-3146. doi: 10.1109/PVSC.2016.7750245
6 BIPV Status Report 2017 SUPSI-SEAC
7 James, T., A. Goodrich, M. Woodhouse, R. Margolis, and S. Ong. 2011. Building-Integrated Photovoltaics (BIPV) in the Residential Sector: An Analysis of Installed 
Rooftop System Prices. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-6A20-53103
8 L. Kvalbein, «BIPV-produkter utstilt på INTERSOLAR 2018»

Muligheter og utfordringer knyttet til BIPV
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På DNT-hytta på Gjendesheim er det brukt rammer som integrerer standardmoduler. Det er her brukt «Oseanaskinna» 
som GETEK utviklet til Oseana. Foto: Gjendesheim Turisthytte/GETEK AS
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Eksempler på prosjekter

Solsmaragden 
Eier:  Union Eiendomsutvikling

Lokasjon:  Drammen, Buskerud

Teknologi:  Laminert sikkerhetsglass, c-Si

Størrelse:  1242 m2, 115 kWp, 55 500 kWh/år

Orientering:  Vest-, sør- og østvendt fasade

Ferdig år:  2015

Type bygg:  Kontor

Nybygg/renovert:  Nybygg

Brynseng skole
Eier:  Undervisningsbygg Oslo KF

Lokasjon:  Oslo, Oslo

Teknologi:  Laminert sikkerhetsglass, c-Si

Størrelse:  1046 m2, 166 kWp, 105 000 kWh/år

Orientering:  Sørvendt fasade

Ferdig år:  2017

Type bygg:  Skolebygg

Nybygg/renovert:  Nygbygg
Foto: IFE

Foto: Solenergi FUSen
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Oseana Kunst- & Kultursenter
Eier:  Os Kommune

Lokasjon:  Os, Hordaland 

Teknologi:  Standard c-Si- moduler

Størrelse:  463 m2, 63,5 Wp, 42 000 kWh/år

Orientering:  Sørvendt fasade

Ferdig år:  2011

Type bygg:  Kulturhus

Nybygg/renovert:  Nybygg

Kiwi Dalgård
Eier:  NorgesGruppen Eiendom

Lokasjon:  Trondheim, Trøndelag

Teknologi:  Rammeløs CIS og krystallinsk  

 silisium, skjult innfesting

Størrelse:  220 m2, 27 kWp

Orientering:  Sør-Vest-, Sør-Øst-, Nord-  

 Vestvendt fasade

Ferdig år:  2018

Type bygg:  Dagligvarebutikk

Nybygg/renovert:  Nybygg

Foto: IFE

Foto: Solenergi FUSen
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Spar Snarøya 
Eier:  NorgesGruppen Eiendom

Lokasjon:  Bærum, Akershus

Teknologi:  Rammeløs CIS, skjult innfesting

Størrelse:  100 m2, 10 kWp, ca. 6 900 kWh/år

Orientering:  Sørvendt fasade

Ferdig år:  2018

Type bygg:  Dagligvarebutikk 

Nybygg/renovert:  Nybygg 

Oslo Solar 
Konkurranseutlyser:  Entra ASA

Lokasjon:  Oslo, Oslo

Teknologi:  Ikke bestemt, brukt c-Si fra  

 SunPower i beregninger

Størrelse:  8300 m2, 1 760 kWp,  

 1 420 000 kWh/år

Orientering:  Vest-, sør- og østvendt fasade

Type bygg:  Kontor

Nybygg/renovert:  Nybygg 

Foto: Solenergi FUSen

Illsutrasjon: Code Arkitektur
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Ulsholtveien 31 
Eier:  Stiftelsen Betanien Oslo

Lokasjon:  Oslo, Oslo

Teknologi:  Krystallinsk silisiummodul,   

 dobbelt sikkerhetsglass i ramme

Størrelse:  44 m2, 8 kWp, ca. 5 800 kWh/år

Orientering:  Sørvendt fasade

Ferdig år:  2017 

Type bygg:  Leiligheter

Nybygg/renovert:  Nybygg

 

Asko vaskehall i Vestby
Eier:  Asko

Lokasjon:  Vestby, Akershus

Teknologi:  Monokrystallinsk silisium i ramme

Størrelse:  180 m2, 32 kWp, ca. 21 000 kWh/år

Orientering:  Sørvendt fasade

Ferdig år:  2017

Type bygg:  Industribygg

Nybygg/renovert:  Nybygg 

ASKO Hedmark  
Eier:  Asko

Lokasjon:  Brummunddal, Hedemark

Teknologi:  Monokrystallinsk silisium i ramme

Størrelse:  771 m2, 152 kWp,    

 ca. 110 000 kWh/år

Orientering:  Sørvendt fasade

Ferdig år:  2017

Type bygg:  Butikk

Nybygg/renovert:  Nybygg

Foto: IFE

Foto: Solenergi FUSen

Foto: Solenergi FUSen
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Nyere erfaringer fra bransjen

Det er gjort et arbeid for å kartlegge status for BIPV i 
solcelle- og bygningsbransjen. Denne rapporten baserer 
seg på resultatene av en spørreundersøkelse rettet 
til bransjen, innspill under BIPV-dagen 7. september 
2018 i Oslo, i tillegg til internasjonale erfaringer delt 
i rapporter av spesielt SUPSI og IEA-PVPS. Vi mener 
følgende erfaringer er sentrale: 

• For arkitekter synes BIPV å være spesielt attraktivt. 
Det representerer en spennende mulighet for å 
integrere energiproduksjon i bygg på en tiltalende 
og relevant måte. I tillegg har det blitt nevnt at BIPV 
kan virke positivt der flere arkitekter konkurrerer 
om samme bygg. 

• BIPV faller alt for ofte ut av prosjektet på et senere 
stadium når kostnader beregnes. Her er det viktig 
med både kostnadsreduksjon, og kanskje spesielt 
bevissthet rundt faktisk state-of-the-art. 

• Prosjektet kan ende betydelig dyrere enn planlagt 
av flere årsaker. Dette er imidlertid ikke en 
nødvendighet: BIPV-prosjekter kan definitivt leveres 
på både pris og tid. 

• BIPV-prosjekter synes ofte å være relativt 
komplekse, både i planlegging og under 
gjennomføring. Det er en multidisiplinær øvelse 
som krever flere typer kompetanse, og de 
resulterende fasadene og takene involverer ofte et 
stort antall ulike moduler med ulike former som må 
håndteres. 

• Produksjon av BIPV-moduler er fortsatt en vanskelig 
bransje å slå seg opp i. Det har i de siste årene vært 
et større antall aktører som har lansert produkter 
innen segmentet for deretter å legge ned denne 
aktiviteten. Det er heldigvis også en lang rekke 
eksempler på det motsatte.

• BIPV er spesielt relevant i Norge. Dette skyldes 
både lav sol som gjør spesielt sørvendte fasader til 
svært attraktive steder å plassere solcelleanlegg, 
forventede byggestandarder, samt en høy grad av 
elektrifisering i byggene i utgangspunktet.  

• Det har i de siste årene kommet en liten håndfull 
norske produsenter av BIPV-elementer.  
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• Kompetansen og erfaringen med BIPV i bransjen 
er raskt voksende. Det er fortsatt stor variasjon 
mellom selskapene, uklarheter knyttet til hvordan 
BIPV-prosjekter bør gjennomføres for å gi best 
mulig resultat på rimeligst måte, påkrevd/
nødvendig grad av sikkerhet og garantier, samt til 
hvilke muligheter BIPV faktisk representerer. 

• Stadig ‘grønnere’ byggestandarder kan være et 
svært viktig verktøy for å styrke BIPV-bransjen. 

• Bedre og mer oppdatert informasjon om 
miljøfotavtrykket til de ulike løsningene kan gjøre 
det lettere å få BIPV realisert i byggeprosjektene.   

• Systemer for enklere installasjon, utskiftning og 
demontering vil kunne gjøre det enda lettere å 
installere og drifte BIPV-systemer. 

• Økonomisk attraktive og enklere rammebetingelser 
for bruk og salg av egenprodusert solkraft vil gjøre 
BIPV langt mer attraktivt.

Foto: Gaute Stokkan, SINTEF Industri
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