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Velkommen!



BIPV-DAGEN 7. SEPTEMBER 2018

08:30 Mingling og kaffe

09:00 Velkommen og introduksjon FME SUSOLTECH/Solenergiklyngen/Solenergiforeningen/BIPVNO

09:45 Sesjon 1: «OSLO SOLAR» Code & IFE

10:30 Kaffe

10:45 Sesjon 2: «BRYNSENG SKOLE» Undervisningsbygg & NCC

11:30 Lunsj

12:30 Sesjon 3: «SOLSMARAGDEN» FUSen & ISSOL

13:30 Sesjon 4: «OMSORGSBYGG» Omsorgsbygg

14:00 Kaffe

14:15 Status for BIPV i Norge Multiconsult

14:45 Produksjon av BIPV-elementer i Norge Sagstuen

15:15 Diskusjon/siste ord for dagen FME SUSOLTECH/Solenergiklyngen/Solenergiforeningen/BIPVNO

15:30 Avslutning



I tilfelle du sov…
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FIGURE 2: EVOLUTION OF ANNUAL PV INSTALLATIONS (GW -
DC)
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Konsekvenser

• Store volumer av solceller og solcellepaneler tilgjengelige til stadig lavere priser

• God og bred erfaring med bruk av solceller i ulike sammenhenger

ITRPV 2015



Storskalaproduksjon

• Det finnes mye teknologi og mange produkter relevant for BIPV

• Vi lager rundt 400 000 000 standardpaneler i året globalt 
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Hva er BIPV?

• Building-Integrated PhotoVoltaics (BIPV)

• Bruk av solcellepaneler på en måte som gir annen «bygningsrelevant funksjonalitet»

• «Bygningsrelevant funksjonalitet» i henhold til Norsk standard for BIPV (EN 50583) kan 
for eksempel være:

– 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



Hva er BIPV?
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Hvorfor BIPV?

«The holy grail of PV»

• Synergier under installasjon

• Lavere totalt materialforbruk

• Lavere miljøfotavtrykk

• Billigere solstrøm

• …

• En REN og PEN verden samtidig!



Status for BIPV

Gammelt konsept |   Fortsatt umoden bransje

Mange løsninger forsøkt kommersialisert   |   Få kommersielle suksesser

Mange flotte (!) signalbygg   |   Få standardløsninger for et stort marked 

Stort potensial (26 TWh i Norge)   |   Liten markedsandel (<5% globalt) 

Mye forskning, erfaring og kompetanse   |   Svært ujevn fordeling



BIPV-paneler

• Stor variasjon!

• Stort spenn i modenhetsnivå for lanserte produkter («TRL»)

– BIPV et reelt, åpenbart produkt

– BIPV også et «halmstrå»



Hva vil vi?

• Bidra til utviklingen av en robust BIPV-

bransje i Norge

• BIPV-dagen er satt opp for å kartlegge 

status i bransjen og identifisere behov

– Rapport under utarbeidelse, BIPV-

dagen siste «input»

– Spørreundersøkelser og diskusjoner er 

(stort sett) sluttført



Hva har vi lært så langt?



Arkitekter liker BIPV

• BIPV spesielt attraktivt i tidlig fase av et byggeprosjekt. 

• BIPV representerer en spennende mulighet for å integrere energiproduksjon i bygg på 

en tiltalende og relevant måte. 

• BIPV kan være en konkurransefordel når bygg selges inn.



BIPV-kostnader er en utfordring

• BIPV faller ofte ut som mulighet i byggeprosjekter på når kostnader beregnes.

• Tre konsekvenser:

– Det er viktig med kostnadsreduksjon, både for solcellepanelene og resten av installasjons- og 

byggeprosessen valget av BIPV påvirker.

– Det synes å være stor usikkerhet og risiko knyttet til vurdering av faktiske kostnader for BIPV.

– Bevissthet rundt faktisk state-of-the-art bør etableres.



Kostnadsoverskridelser finner sted

• Det er flere eksempler på at BIPV-prosjekter ender betydelig dyrere enn planlagt.

• Dette kan ha flere årsaker, men er primært ikke knyttet til produksjonen av selve 

solcellepanelene.

• Allikevel: BIPV-prosjekter kan definitivt leveres på både estimert pris og tid!



BIPV gir komplekse prosjekter

• BIPV-prosjekter er relativt komplekse.

– BIPV kan forvanske planlegging, spesielt hvis løsningen velges sent i et prosjekt.

– Gjennomføring av et BIPV-prosjekt kan være kompleks og involvere et puslespill av ulike 

modulstørrelser, innfestinger og andre komponenter.

• BIPV er en multidisiplinær idrett som krever flere kompetanser!



Å overleve som BIPV-modulprodusent er ikke lett

• BIPV-modulproduksjon er en vanskelig bransje.

• Et større antall aktører har lansert produkter innen segmentet for deretter å legge ned 

denne aktiviteten. 

• Flere eksempler på gode produsenter finnes.

• Det finnes spennende bedrifter i Norge som gjør dette!



BIPV er en god løsning i Norge!

• Lav sol gjør spesielt sørvendte fasader egnede for å plassere solcelleanlegg.

• Norge har stor og økende bevissthet rundt miljømerking og miljøkrav i bygg.

• Norge forventer aggressive byggestandarder i nær fremtid.



Stort sprik i kompetanse- og erfaringsnivå

«The future is already here, it’s just not very evenly distributed»
William Gibson

• Kompetansen og erfaringen med BIPV i bransjen er raskt voksende.

• Det er stor variasjon mellom selskapene knyttet til kompetanse rundt:

– God gjennomføring av BIPV-prosjekter.

– Trygghet og bevissthet rundt sikkerhet og garantier.

– Forståelse av hvilke muligheter BIPV faktisk representerer.



Det er ikke fundamentale «feil» med BIPV-visjonen

• Vi ser at det går an å få til gode prosjekter på tid og budsjett.

• Det finnes et økende utvalg av gode produkter tilgjengelig.

• To verdensbilder

Dyrt designmøbel | IKEA-sofa



Eiere av BIPV anlegg er ofte godt fornøyd

• …og det er jo enda godt!



Hvordan kan vi etablere en sunnere BIPV-bransje?

• Kompetanseoppbygging og –deling:

– Vi må til enhver tid forsøke å lære av de som får til BIPV.

– De som får til BIPV må huske å spre kunnskap rundt seg!

• Stadig grønnere byggestandarder er et viktig verktøy for å styrke en BIPV-bransje.

• Bedre og mer oppdatert informasjon om miljøfotavtrykket til de ulike løsningen gjør det 

lettere å få BIPV realisert i byggeprosjektene.  



What’s the meaning of it all?

• What’s in it for us?

– Vi har lurt dere alle hit i dag for å lære av dere

• What’s in it for you?

– Lytt og lær!

– Still spørsmål, diskuter!

– Bygg nettverk!

• What’s in it for us?

– Verdens kuleste (bygningsintegrerte) solbransje?



Tusen takk for oppmerksomheten!


