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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



Oversikt

• Hvorfor solenergi i Norge

• Litt statistikk

• Trygg utbygging av solenergi
– et samarbeid



Hvorfor 
solenergi i 

Norge?



Klimaendringer og moralsk ansvar



Lavutslippssamfunnet Norge



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?

Skaper engasjement blant folk og 
bedrifter.



Hvorfor solenergi 
i Norge?

Skaper nye grønne 
arbeidsplasser.







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.



Solenergi er gøy…

• Solenergi passer til alle 
skalaer. 

• Mange bruksområder for 
solceller.
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Litt statistikk



Markeds-
utvikling

globalt - PV

Kilde: REN21 2017





Andel
fornybar av
global kraft-
produksjon

Kilde: REN21 2017



Jobber 
fordelt på
teknologi

Kilde: IRENA 2017



Bruk av
solceller i

Norge



Markeds-
utviklingen

per segment



Prognose for 
solcelle-

markedet
2017



Trygg 
utbygging av 
solenergi – et 

samarbeid



Men…



Overordnet: 
Trygg vekst 

gjennom 
samarbeid!

• Viktig med dialog mellom ulike aktører med ulik 
kunnskap og innsikt.

• Solenergibransjen kan bidra med kompetanse 
på produkter, prosjektering, og installasjon av 
solcelleanlegg.

• Hva gjør man i andre land?



Oppdaterte 
normer

• Har vært manglende fokus på solceller i normer.

• Nye NEK 400 med oppdatert og utvidet 
solcellenorm – det er positivt. 

• Solenergibransjen skal bidra til å spre 
informasjon om oppdaterte standarder 
gjennom våre informasjonskanaler, møteplasser 
og kurs. 



Gode 
veiledere

• Nelfo, Solenergiforeningen, DSB, NEK og REN 
samarbeider om en veileder innen solceller og 
elsikkerhet. Kan brukes av byggherrer, 
prosjekterende, utførende, med flere.

• Bredt blikk på sikkerhet – mer enn ‘bare’ 
elsikkerhet… HMS-rutiner, vindlaster, takras, 
håndtering av glass ved installasjon på fasader, 
etc. Solbransjen (v/ Solenergiforeningen og 
Solenergiklyngen) jobber med å få på plass 
veileder for bygningstekniske forhold.

• Veileder med retningslinjer for slukke- og 
redningsarbeid ved brann i bygg med 
solcelleanlegg? Solenergibransjen bidrar gjerne 
med kompetanse!



Kurs for å øke 
kompetansen 

• Solenergiforeningen – kurs siden 2015. Kurs i 
solstrøm / simulering av solstrøm.

• Kuben kurs- og teknologisenter - praktisk kurs i 
installasjon og montering av solceller (initiert av 
Norsk solenergiforening, nytt kurs 23. januar).

• Seriøse aktører i bransjen kurser 
elektromontører (FUSen, Otovo/STS).

• Nelfoskolen – kurs i solcelleinstallasjoner.

• Nasjonal sertifiseringsordning? 



Forskning og 
innovasjon

• Generelt: Økt fokus på forskning / innovasjon 
rundt bruk av solceller i Norge, og dermed 
stadig økende kunnskapsbase. Konsekvenser for 
veiledning og regelverk rundt sluttbruk. 

Eksempler:

• WP 4 ved Forskningssenter for miljøvennlig 
energi (FME), Research Center for Sustainable
Solar Cell Technology – SUSOLTECH.

• Prosjekt: Building Integrated Photovoltaics for 
Norway (BIPV Norway).

• Solenergiklyngens arbeid.



Alle er tjent med trygg vekst 
innen solenergi

• Kundene

• Produsentene og leverandørene

• Nødetatene

• Øvrige relevante myndigheter

Gode solenergiprosjekter utløser flere 
solenergiprosjekter, dårlige solenergiprosjekter 
gjør ikke det…



Solenergibransjen skal 
bidra til at flere og flere 
nordmenn kan få tilgang 
til trygg og miljøvennlig 
egenprodusert solstrøm!



Takk for meg!
www.solenergi.no

www.finnsolenergi.no

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

