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Solceller i
arkitekturen
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Kostnader
Ser man solcelleanlegget som et rent kraftverk vil denne formen
for energi bli relativ rimelig.
Dersom forholdene legges til rette
kan GETEK levere solcelleanlegg til
under 20 kr per installert Watt. Eller
for å si det på en annen måte: til rundt
2.800,- pr kvm. Et solcelleanlegg av
denne type vil kunne levere strøm til
under 1 kr per kilowatt time i 25 år!
(25 år = avskrivningstid / garantidtid
på solcellemodulene)
Solcellemoduler er robuste og
tilnærmet
vedlikeholdsfrie,
og
kan erstatte fasadebekledning. En
gjennomsnitts kostnad på vanlig
fasadebekledning beregnes til ca.
1000,- pr kvm. Dette kan trekkes fra
kostnaden for installert solcelle.

Et bygg med solceller signaliserer
nytenking, kreativitet og miljøbevissthet samtidig som det bidrar
til å tilfredsstille myndighetenes krav
til energieffektivitet.
Ved bruk av solcellemoduler vil en
med andre ord:
• Redusere utgifter knyttet til strøm,
nettleie og elektrisitetsavgift
• Spare dyr fasadebekledning eller
takbelegg
• Oppnå en høy energiklasse (som
igjen øker verdien av eiendommen)
• Oppnå et godt renommé (øker
verdien av eiendommen)

Bygningsintegrert/
arkitektonisk integrert
Det finnes utallige måter
arkitektoniske uttrykket

å

Man kan velge å plassere modulene
”utenpå” fasaden. Dette kan gi
flotte effekter, men det krever en
eller annen form for festestruktur
/ stativ og gir en merkostnad med
to fasadebekledninger – både
bygningens fasade og solcellemodulene.
Solcellemoduler integrert i selve
fasaden er et annet alternativ.
Her slipper man unna med en

integrere

solceller

i

det

fasadebekledning – solcellene, og
sparer penger på det. Slike løsninger
gir utradisjonelle visuelle resultater.

Farger og ”tekstur ”
Solcellemoduler kan leveres i mange ulike farger og kombinasjoner.

Standard solcellemodul er gjerne blå
eller sort, med grå eller sort ramme.
På forespørsel, og ved bestilling av
større kvanta kan både modulene og
rammene leveres i mange ulike farger
og utforminger. Slik kan man oppnå
spennende effekter selv om man
bytter bort vanlige fasadebekledning
med solcellemoduler.
Polert marmor

Monokrystalinske solceller

Polykrystalinske solceller

Solcellemoduler kan også leveres
”gjennomsiktige”. Disse modulene
slipper igjennom lys og vil skape
effektfulle lysspill i rommet. Slike
solcellemoduler brukes ofte i store
glassflater som solskjerming, som
tak over gangarealer etc.

Plassering av
solcelleanlegg
Et solcelleanlegg er ganske romstort og bør ha ”skyggefri” plassering
– helst mot sør.
Anlegget kan brukes som erstatning
for fasade, som dekorelementer
i fasade, solskjerming, overbygg
av uteplasser, atrier, gangbaner,
p-plasser etc.
Solcellemodulene kan plasseres på
skrånende tak eller flatt tak. Panelene
kan dekke hele fasaden, brukes i felter
/ mønster eller til å underbygge linjer

i arkitekturen. For den beste effekten
bør solcellemodulene plasseres mest
mulig mot sør, og med minst mulig
skygge fra nærliggende bygninger,
trær etc. Jo lenger opp fra bakkenivå,
jo mindre sjanse for uønsket skygge.

Energibehovet
Hovedmålet er å redusere behovet for tilført energi.

Energibehovet til oppvarming vil
i fremtiden gå ned pga skjerpede
bygningskrav fra myndighetene.
I tillegg er energibehovet til teknologi
som bruker strøm vesentlig redusert
de siste årene, for eksempel lys og
elektronikk.
Neste steg i arbeidet med å redusere
behovet for tilført energi er å
konstruere bygg som produserer
energi.
Solcelleanlegg egner seg svært godt
til integrert energiproduksjon i bygg!

Festestruktur
Bygningsintegrerte og bygningsmonterte anlegg krever ulike
frestestrukturer.
I begge tilfellene er det ønskelig at
man allerede i planleggingsfasen tar
med festestrukturen. Slik forenkler
man
monteringsprosessen.
Der
solcellemodulene
skal
erstatte
selve
fasadebekledningen
må
festestrukturen være med i selve
byggeprosessen.
Skal
anlegget
monteres ”utenpå” er det viktig å
tenke på bæreevne og muligheter
for feste i eksisterende konstruksjon.
Festestruktur kan variere fra støpte
plastkar til bruk på flatt tak, via
regulerbare festebraketter til bruk
på vegg, til skinneløsninger til bruk
på fasade og tak. Det finnes mange
standardløsninger, men vi ser at det
ofte er bruk for spesialtilpassede
løsninger for å gi det ønskede
resultat.

For frittstående anlegg finnes også
to- og treakslet festestruktur. Denne
følger solens gang og gir optimal
produksjon.

Krav til
energieffektivisering
Nye energikrav for bygg gjør solcelleanlegg mer aktuelt

Bruk av solceller til energiproduksjon
har vært sett på som en ren utgift og kun til visuell vinning, ikke som
en lønnsom investering. Med de nye
energikravene til nybygg er faktisk
dette ikke lenger tilfelle.
Solceller er i dag et godt alternativ
til andre energieffektiviseringstiltak,

som for. eks. ekstra isolering,
alternative
byggematerialer,
nyttegjøring av spillvarme fra avløp,
varmepumper etc. Som et ekstra pluss
gir solceller en visuell gevinst ved
signalisering av en aktiv, miljøbevist
holdning og en spennende fasade.
Ekstra isolering er lite synlig og gir
ikke annet enn å "tapt" areal....

Generelle energimål
Hovedmålet er å redusere behovet for energi, deretter øke gjenvinning
og resirkulering av energi og til slutt prioritering av bruk av fornybar
energi.

Solfanger kontra solceller
Solfangere fungerer ved at vann blir varmet opp med solvarme.
Vannet brukes til romoppvarming via radiator / vannbåren varme og til
varmtvann.
Solcelle produserer elektrisk kraft fra sollys. Strømmen brukes til drift av
vifter, pumpet og annet elektrisk utstyr.
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