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SOLENERGIDAGEN 2019 
 

09.00 – 09.30     Registrering og kaffe 

09.30 – 09.35     Norsk solenergiforening ønsker velkommen 

09.35 – 09.45     Utdeling av Årets solstråle ved Norsk 

solenergiforening 

 

PLUSSHUS 

Miljøambisjoner for bygg blir et stadig viktigere tema, og stadig 

flere prosjekter viser at det er mulig å utvikle bærekraftige og 

miljøvennlige bygg med høy kvalitet. Mange av disse prosjektene har 

tatt i bruk solenergiteknologier, og det er forventet at solenergi vil 

bli en viktig bidragsyter for å oppnå fremtidige mål for 

byggsektoren, som nullenergihus og plusshus. I denne delen av 

programmet setter vi fokus på det mest ambisiøse nivået – plusshus. 

Er plusshus vanskelig og dyrt å få til - hva har erfaringene vært så 

langt? Hvor går veien videre? Og hvor viktig er solenergi i slike 

prosjekter? 

 

09.45 – 10.05 Plusshus – hva er det egentlig, og hvor går 

utviklingen, ved Inger Andresen, professor i 

integrert energidesign, NTNU 

10.05 – 10.25     Drøbak Montessori Ungdomsskole - 

Powerhouse innenfor en stram økonomisk 

ramme, ved Ellen Heier, seniorarkitekt, 

Snøhetta 

 

10.25 – 10.45     Kaffepause og mingling  

 

10.45 – 11.05 Bygg med høye miljøambisjoner – våre 

erfaringer, ved Bodil Motzke, miljørådgiver, 

Undervisningsbygg 

11.05 – 11.25 Solenergi på kulturhistoriske bygg, og mål 

om plusskirke, ved Harald Ringstad, ENØK-

rådgiver, KA Arbeidsgiverorganisasjon for 

kirkelige virksomheter  

11.25 – 11.30   Praktisk informasjon 

 

 

 

http://solenergi.no/
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11.30 – 12.30       LUNCH! 

 

TRENDER I BOLIGMARKEDET 

 

Det er for tiden stor vekst innen solenergi i boligmarkedet, men 

handler dette nærmest utelukkende om installasjon av standard 

solcellepaneler, eller ser vi nå konturene av et bredere bilde når det 

gjelder produkter og tjenester? 

12.30 – 12.50 Trender for bolighus - hva selger vi i 2025?, 

ved Tormod Engeseth, Account Manager for 

Sunstyle, Otovo 

12.50 – 13.10 PVT - kuriositet eller fremtidsrettet 

teknologi?, ved Halvor Dalaker, seniorforsker, 

SINTEF Industri, og Caroline Einen, SINTEF 

Energi 

13.10 – 13.30 Grønn energi og smart strømstyring i 

garasjeanlegget, ved Karen Byskov Lindberg, 

seniorforsker, SINTEF Community 

13.30 – 13.50 Kaffepause og mingling 

 

 

 

ENERGILAGRING 

 

Det jobbes kontinuerlig med lagringsteknologier, og fremskritt både 

når det gjelder teknologi og pris vil muliggjøre enda større bruk av 

solenergi i årene som kommer. Energilagring er også svært aktuelt 

med tanke på effektiv bruk av strømnettet, og vi tar en kikk på 

hvordan lagring kan bidra til effektutjevning. 

 

13.50 – 14.10 Energilagring – mer enn bare lagring, ved 

Per Lindberg, seniorrådgiver, Multiconsult 

14.10 – 14.30 Hvordan kan lokalprodusert strøm best 

tilknyttes og nyttiggjøres i eksisterende 

strømnett? Tidlige erfaringer fra Skagerak 

Arena, ved Stig Simonsen, prosjekteier, 

Skagerak Energilab 

14.30 – 14.50 Kan sesonglagring av solvarme være 

lønnsomt?, ved Petter Hieronymus Heyerdahl, 

førsteamanuensis, NMBU 

14.50 – 15.05 Solvarme med energilagring i bakken – 

tidlige erfaringer fra Gjønnes gård, ved Pål 

Kloster, daglig leder, Catch Solar 

15.05 – 15.10 Avsluttende ord 

Dagens program ender rett etter kl. 15.00, og for de som ønsker 

det er man velkommen til å mingle frem til ca. kl. 16.00.  
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