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Klimautfordringene verden står ovenfor er viktigere enn noen gang. I tråd med forpliktelsene i 
Parisavtalen meldte Norge inn forsterkede klimamål til FN vinteren 2020. Målet er nå å redusere 
utslippene med minst 50 % innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. 

Gjennom Granavolden-plattformen har regjeringen også en rekke ambisjoner for klima og miljø. En av 
disse inkluderer å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn med 90 % reduserte utslipp i 2050. For å nå 
målene er rask implementering av fornybare energikilder, teknologiutvikling og teknologioverføring 
essensielt. Her vil solstrøm spille en viktig rolle.

Solcellemarkedet har de siste årene hatt en formidabel vekst. Dette er den energiproduksjonsformen 
som vokser raskest både i verden og i Norge. Solstrøm er også den produksjonsteknologien som globalt 
har tilført mest energi de siste to årene.

Denne markedsrapporten tar for seg solcellemarkedet, og trekker frem prognoser, trender og drivere for 
videre vekst.
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Markedsutvikling

Verden
Det har aldri blitt installert mer solstrøm på verdensbasis enn i 2019. Av alle de ulike produksjons-
teknologiene var det solstrøm som tilførte mest installert effekt til det globale kraftsystemet i 2019 som 
vist i figur 1.

Figur 1. Oversikt over all 
kraftproduksjon [GW] 
tilført globalt i 2019 
fordelt på produksjons
teknologi.

1  “Global Market Outlook For Solar Power / 2020 – 2024”, Solar Power Europe (2020) 

2  https://www.irena.org/solar 

3  https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/tall-og-data-fra-kraftsystemet/#produksjon-og-forbruk

KILDE: FRANKFURT SCHOOL-UNEP CENTRE/BNEF (2020)
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Ikke nok med at solstrøm tilførte mer installert effekt enn fossilt brensel og kjernekraft til sammen, det 
ble tilført nesten dobbelt så mye solstrøm som vindkraft i 2019. I tillegg overgår total tilført installert 
effekt fra solstrøm alle de andre fornybare energikildene til sammen.

I 2019 ble det tilført 117 GW solstrøm globalt, noe som gjør at samlet installert effekt økte fra 517 GW 
i 2018 til 634 GW i 2019 som vist i figur 2 1. Dette tilsvarer en årlig energiproduksjon på ca. 700 TWh 2, 
og vil være nok energi til å dekke Norges strømforbruk i over 5 år (Gitt at Norges strømforbruk holdes 
stabilt på 2019-nivå, 133 TWh 3). 

Figur 2. Samlet installert effekt [GW] globalt.  KILDE: GLOBAL MARKET OUTLOOK FOR SOLAR POWER / 2020 – 2024, SOLAR POWER EUROPE (2020)
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Disse tallene lover godt for å nå klimamålene.. Det er imidlertid viktig å sette dem i perspektiv. Selv om 
veksten har vært formidabel har utgangspunktet vært lite. I motsetning til vannkraft og fossile energi-
kilder er solstrøm en ung produksjonsteknologi. I 2010 var total installert effekt for solstrøm 40 GW 
globalt. Til sammenligning har det norske kraftsystemet i dag en samlet installert effekt på 37 GW 4. 
Siden 2010 har solcellemarkedet altså hatt en vekst på over 1 500 %. 

4  https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/?ref=mainmenu 

5  “Annual Report 2019”, International Energy Agency: Photovoltaic power systems programme (IEA PVPS) (2020) 

6  Statkrafts Lavutslippsscenario 2020: https://www.statkraft.no/lavutslipp2020/

Kjernekraft:
4 %Kullkraft:

9 %

Gasskraft:
12 %

Fornybar kraft:
75 %

Allikevel står fornybar energi kun for 23 % av verdens totale energiproduksjon, hvorav solstrøm utgjør 
3 av disse 23 % 5. Dette viser at markeds potensialet er stort, men at det globale kraftsystemet i dag 
domineres av fossile energi kilder. Figur 1 viser imidlertid at utviklingen de siste årene peker mot et 
fornybart skifte. Også finans markedet peker mot et grønt skifte, da 75  % av alle globale investeringer 
gjort i ny kraftproduksjon var innen fornybar energi i 2019 6. I Norge er fond som investerer i fornybar 
energi, såkalte grønne fond, både blant de mest kjøpte fondene og blant fondene med høyest 
avkastning. Dette er vist i figur 3.

Figur 3. Globale investeringer i ny kraftproduksjon 2019.  KILDE: STATKRAFTS LAVUTSLIPPSSCENARIO 2020
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En av nøkkelfaktorene for veksten i solcellemarkedet er den markante kostnadsreduksjonen de siste 10 
årene. Dette har ført til at solstrøm er den billigste metoden å produsere energi på flere steder i verden. 
Kostnadsreduksjonen kan tilskrives et økt produksjonsvolum og forbedrede produksjonsprosesser. 
Produksjonskostnadene reduseres som en følge av ett økende produksjonsvolum. Støtteordninger 
har vært en nøkkelfaktor for den økte etterspørselen som igjen har økt produksjonsvolumet. Dette har 
vært spesielt tydelig innenfor boligsegmentet. Et høyt produksjonsvolum fører til reduserte priser på 
solcelleanlegg, men det er viktig å merke seg at optimalisering av produksjonsprosessene også spiller 
en viktig rolle. 

Figuren under viser prisutviklingen basert på innrapporterte tall.

Multiconsult anslår at systempriser for alle segmentene er redusert med ca. 6 kr/Wp de siste 7 årene. I 
privatanlegg har prisene de siste årene stabilisert seg, mens i industrianlegg er prisene redusert med 
ca. 45 %.

PRIVATANLEGG:

15 kr/Wp
INDUSTRI:

8 kr/Wp
NÆRINGSBYGG:

10 kr/Wp

Figur 4. Indikativ prisutvikling 20132019 (kr/Wp eks. MVA) KILDE: MULTICONSULT, INSTALLATØRER OG ANDRE KILDER
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Figur 5. Anslått pris i de ulike segmentene i dag.  KILDE: MULTICONSULT 
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Figur 6. Topp 10 land med mest installert solstrøm i 2019. KILDE: GMO, SPE (2020)
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Den stadig forbedrede konkurransekraften til solstrøm vil kunne gjøre det mulig for teknologien å nå 
en større andel av verdens energiproduksjon.

Majoriteten av den tilførte effekten i 2019 kom fra Asia og Stillehavslandene som totalt stod for 57 % 
av nyinstallasjonen. Som figur 6 illustrerer drives utviklingen i dette området av Kina, India, Japan, 
Sør-Korea, Vietnam og Australia.

I andre deler av verden fortsatte veksten i allerede 
godt etablerte markeder som USA og Tyskland. Som 
figur 6 illustrerer er det Kina, USA og India som har 
mest installert effekt.

Å oppgi verdier per innbygger vil ofte gi et mer 
realistisk og sammenlignbart resultat. Siden 
klimakrisen er et globalt problem vil det å måle ulike 
lands satsning på fornybar energi ved å se på total 
installert effekt ikke være hensiktsmessig. Norge 
med sine 6,4 millioner innbyggere og 385 000 km2 
vil eksempelvis aldri kunne konkurrere mot Kina 
sine 1 400 millioner innbyggere og 9 600 000 km2 
i antall GWp installert solstrøm. Det som derimot 
kan være nyttig å sammenligne for å få et inntrykk 
av solcellemarkedet i ulike land, er installert effekt 
solstrøm per innbygger i 2019 som er vist i tabell 1.

Plass Land Watt per innbygger

1 Australia 682

2 Tyskland 595

3 Japan 496

4 Belgia 416

5 Nederland 384

6 Italia 340

7 Sveits 300

8 Hellas 270

9 Israel 247

10 Danmark 244

Tabell 1. De 10 landene med høyest installert effekt 
solstrøm per innbygger i 2019 
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Figur 7. De 4 europeiske landene som tilførte mest solstrøm i GW i 2019. KILDE: GMO, SPE (2020)

Som forventet ser denne topp 10-listen helt annerledes ut. Hverken India, USA eller Kina som er de 
tre landene med størst samlet installert effekt solstrøm er med i tabell 1. Australia, Tyskland og Japan 
derimot, er topp 10 både i totalt installert effekt og installert effekt per innbygger. Felles for disse tre 
landene er at støttesatsene i subsidieordningene reduseres i perioden 2019/2020. Dette har resultert i at 
flere ønsker å sikre seg dagens støttesats og den totale etterspørselen dermed har økt.

Tallene fra 2019 viser også at stadig flere land installerer solstrøm i storskala. I 2017 var det 9 land som 
installerte mer enn 1 GW solstrøm, mens i 2019 var det hele 16 land.

Europa
2019 var et godt år for det europeiske solmarkedet, med den største årlige økningen siden 2010. 
Europa tilførte totalt 23 GW av den globale tilførselen på 117 GW i 2019. Denne tilførselen er en dobling 
sammenlignet med bidraget i 2018 som var på 11 GW. Av all solstrøm som ble installert i verden i 2019 
bidro altså Europa med 20 %. Dette gjorde at total installert effekt i Europa ved utgangen av 2019 var 
150 GW. Av verdens totale mengde installert effekt utgjør Europa dermed 24 %. Totalt sett har interessen 
for og aktiviteten i det europeiske solcellemarkedet økt i 2019. Av de 28 medlemslandene i EU har hele 
18 land økt installasjonsmengden sammenlignet med 2018. Figur 7 viser hvilke land som tilførte mest 
solstrøm i GW i 2019. 

Spania
4,8 GWUkraina og Tyskland

3,9 GW Nederland
2,4 GW
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Norge 
I 2019 ble det installert over dobbelt så mye solstrøm i Norge som det ble i 2018. I tillegg er 51,4 MW  
ny nasjonal årsrekord for tilført solstrøm. Tallet på kumulativt installerte solcelleanlegg i Norge øker 
dermed fra 68,4 MWp i 2018 til 119,8 MWp i 2019 som vist i figur 8. 

Figur 8. Kumulativ installert effekt[MWp] og produksjon [GWh] i Norge. KILDE: ASPLAM VLAK, MULTICONSULT, ELHUB, NVE

Figur 8 viser også samlet produksjon. På et år produserer all solstrøm i Norge per 2019 rundt 100 GWh. 
Dette er nok energi til å dekke forbruket til ca. 5 000 eneboliger i et år. Solcellemarkedet i Norge har 
dermed åttedoblet seg de siste 5 årene. Figur 9 viser hvor mye hvert segment bidro med av totalen på 
51,4 MWp. 
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Figur 9. Solcelleanlegg installert segmentsvis i 20172019. KILDE: MULTICONSULT, NVE, ELHUB, INSTALLATØRER

Som figuren viser utgjør bolig det største segmentet, og nærings- og industribygg utgjør rundt 60 % av 
all tilført installert effekt. 
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I 2014 opprettet Enova en støtteordning for privatboliger. En forutsetning for å motta støtte er at 
anlegget er nettilknyttet. Flere kommunale støtteordninger ble også opprettet, blant annet Oslo 
kommunes støtteordninger for solcelleanlegg 7. I 2017 tredde plusskundeordningen i kraft. Dette 
medførte en mulighet for å selge overskuddskraft tilbake til strømnettet, som igjen økte lønnsomheten i 
solcelleanlegg.

En plusskunde er en kunde som 
produserer strøm til eget forbruk, 
og som leverer et eventuelt 
overskudd av produksjonen inn 
på strømnettet.

Plusskunde

Forutsetning for å være 
plusskunde:

•  Du må få installert en måler som 
kan registrere både innmating og 
uttak av strøm.

•  Det kan ikke mates inn mer enn 
100 kW i strømnettet. Dersom 
innmatet effekt er høyere enn 
dette, anses du som en ordinær 
kraft produsent og andre vilkår 
gjelder.

•  Samlet produksjon må være under 
1 GWh. Dersom dette overgås må 
du ha omsetningskonsesjon.

•  Du må ha en avtale med en kraft-
leverandør som er villig til å kjøpe 
overskuddskraften. Avtalene kan 
variere. Flere nettselskaper har et 
øvre tak på hvor mye man kan selge 
av egenprodusert til en gitt pris. 

•  Du må betale ordinær nettleie for 
alt forbruk (uttak) som alle andre 
privatkunder.

7  https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-installasjon-av-solceller-i-borettslag-sameier-og-yrkesbygg/#gref
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Geografisk oversikt over  
Enovastøttede anlegg 
Ved utgangen av 2020 hadde Enova støttet over 4800 
solcelleanlegg til privatboliger i Norge, som til sammen 
utgjør en installert effekt på 34 MW 8.

8  https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/enovatilskuddet-i-tall/

Naturligvis dominerer de sørlige fylkene 
statistikken i samsvar med solforholdene. Viken 
er det fylket med flest anlegg og høyest mengde 
installert effekt. Videre er det Agder som har høyest 
Wp installert per innbygger foran Vestfold og 
Telemark.

Tabell 2. Geografisk fordeling av private solcelleanlegg i Norge hentet fra Enova sine hjemmesider.

Fylke Antall solcelleanlegg Mengde installert [MW] Innbyggere Wp per innbygger

Agder 620 3,72 305 244 12,20

Vestfold og Telemark 561 4,29 424 396 10,12

Viken 1 603 11,17 1 204 723 9,27

Innlandet 440 3,46 386 951 8,95

Rogaland 513 3,18 475 654 6,69

Trøndelag 368 2,68 464 060 5,77

Vestland 403 3,21 634 269 5,06

Møre og Romsdal 82 0,63 265 392 2,37

Oslo 176 1,19 681 071 1,75

Nordland 25 0,15 243 385 0,62

Troms og Finnmark 20 0,13 243 067 0,53

Ikke registrert 66 0,46

Totalt 4 877 34,27 5 328 212
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52%
svarer de tilbyr leveranse av 

solcelleanlegg. 

56%
av alle som tilbyr sol tilbyr 

også energilagringssystemer. 

77%
av alle som har levert 

solcelleanlegg har levert 
solcelleanlegg i 2019. 

38%
svarer de har levert 

solcelleanlegg. Dvs. 14% av 
de som tilbyr aldri har levert 

solcelleanlegg. 

58%
av alle som har levert 
solcelleanlegg er som 

regel hovedentreprenør i 
leveransen. 

74%
av de som verken tilbyr 

eller har levert sol tidligere 
vurderer å satse på sol i 

fremtiden. 

1/3
av alle som tilbyr sol gjør 

dette på egen hjemmeside. 

27%
av alle som har levert 

solcelleanlegg har levert BiPV. 

Undersøkelsen viste at 
det er mange elektro-
bedrifter som tilbyr 
og installerer solcelle-
anlegg i dag, og flere ser 
muligheten i å gå inn i 
solcelle markedet. 

Tall fra elektroinstallatørene
Nelfo gjennomførte en undersøkelse om solcelleanlegg høsten 2019 ved å sende ut en 
spørreundersøkelse til medlemsbedriftene. Dette er hovedfunnene fra undersøkelsen 2019:

Veksten i 2019 slår alle tidligere rekorder. 

Aldri før har det blitt installert mer solstrøm, teknologien 
har aldri vært bedre og prisene på utstyret lavere. 
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Prognoser

Verden
Fellesnevneren for de fleste prognoser er at den formidable veksten i solcellemarkedet de siste årene 
vil fortsette også de neste årene. Et annet felles trekk er at det er krevende å analysere utviklingen av et 
marked i kraftig vekst som gjør at prognosene dermed innebærer en viss usikkerhet.

BloombergNEF anslår i rapporten New Energy Outlook 2020 9 at solstrøm gjennomsnittlig vil ha en årlig 
tilført effekt på 246 GW globalt frem mot 2050.  

Kull: 7 %

Kull: 28 % Gass: 15 %

Gass: 23 %

Olje: 1 %

Olje: 4 %

Kjernefysisk: 2 %

Kjernefysisk: 5 %

Vann: 7 %

Vann: 15 %

Vind: 20%

Vind: 8 %

Sol: 38 %

Sol: 11 %
Lagring: 2%

Lagring: 4% Annet: 8%Annet: 2%

Rapporten anslår, som figuren viser, at solstrøm vil være den energikilden med høyest andel installert 
kapasitet i 2050. 38 % av 20 391 GW vil si rundt 7 750 GW solstrøm i 2050. Sammenlignet med dagens 
installerte solstrømskapasitet på 634 GW vil dette si at det anslås å være 12 ganger så mye solstrøm 
i 2050 som idag. BloombergNEF antyder også at private solcelleanlegg med batterier vil stå for 13 av 
disse 38 %. Noen steder, som i Australia med høyest mengde installert effekt per innbygger (tabell 1), vil 
private solcelleanlegg med batterier stå for opp mot 40 % av total installert kapasitet.

Statkrafts Lavutslippsscenario 2020 estimerer at solkraft vil være den største kilden til kraftproduksjon 
allerede fra 2035. Globalt anslås det at kapasiteten vil være på 14 100 GW i 2050, med andre ord 24 
ganger så stor som i dag. Dette anslaget er dermed dobbelt så stort som BloombergNEF estimerer i New 
Energy Outlook 2020. 

9  https://about.bnef.com/new-energy-outlook/#toc-download

Figur 10. Prognose for den globale energimiksen i 2050 sammenlignet med dagens energimiks.
 KILDE: BloombergNEF

7,566 GW
2019

20,391 GW
2050
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I Lavutslippsscenarioet i 2050 anslår Statkraft at investeringene i kraftsektoren vil være mer enn 
dobbelt så høye som investeringene innen fossil energi som vist i figur 11. 

Trenden de siste årene har vært at investeringer flyttes fra fossile energikilder til kraftsektoren og 
fornybar energi, noe det anslås at vil fortsette også de neste årene. Figur 11 illustrerer også at tross 
befolkningsvekst og økonomisk vekst vil investeringsnivået i 2050 holdes på omtrent samme nivå som 
i dag på rundt 1600 milliarder USD. I dag investeres ca. 750 milliarder USD i kraftsektoren og ca. 850 
milliarder USD i fossil energi. I 2050 vil summen være den samme, 16 milliarder USD, men fordelingen 
vil endres til ca. 1150 milliarder USD i kraftsektoren og ca. 450 milliarder USD i fossil energi.

Figur 11. Investeringer i kraftsektoren (graf til venstre) og fossil energi (graf til høyre) i milliarder USD per år 
fra i dag til 2050 (USD 2020)

Europa
Solar Power Europe estimerer at solenergi vil dekke 20 % av Europas elektrisitetsbehov i 2030. Med 
European Green Deal som strategi er det forventet at solstrøm vil ha en formidabel vekst også de neste 
årene i Europa.

NVE anslår at vind-og solkraft vil stå for 50 % av Europas kraftproduksjon i 2040 og dermed vil dekke 
forbruksøkning og kompensere for utfasing av fossile brensler 10. I dag står vind-og solkraft for 20 % av 
den Europeiske kraftproduksjonen.

10  https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_37.pdf
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Norden
I kraftmarkedsanalysen mot 2040 antyder NVE også sterk vekst i den fornybare kraftproduksjonen i 
Norden som er vist i figur 12. Dette begrunnes blant annet med at uregulert kraftproduksjon, som sol- 
og vindkraft, kan bygges raskere enn tradisjonell vannkraft og kjernekraft. 

Norge
NVE anslår at det kan være opp mot 10 TWh Norsk solstrømsproduksjon i 2040 11. I analysen er det 
antatt en moderat vekst frem mot 2030, og positivt taktskifte mot 2040 som er vist i figuren under. 

11  https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf

For 2030 er det mest positive anslaget (2,5 TWh) en 25-dobling fra dagens produksjonsnivå (0,1 TWh). I 
NVE sitt basisscenario vil det kunne komme 2 TWh solstrømsproduksjon i 2030 og 7 TWh i 2040. Dette 
er basert på at antagelser om videre kostnadsreduksjon og teknologiutvikling.

Figur 12. Solkraftproduksjon i Norden 20202040.

Figur 13. Tre ulike framskrivningsbaner for solkraft i Norge fram mot 2040.
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Som figuren viser er veksten i Sverige og Danmark fra et høyere utgangspunkt enn for Norge og 
Finland. Både i Sverige og Danmark har det i 2019 blitt bygget ut mer solkraft enn NVE anslo i 2019. I 
Danmark forventes det at bakkemonterte solcelleanlegg vil stå for den største økningen. I 2040 vil det 
ifølge analysen produseres mellom 6 og 7 TWh solstrøm i de skandinaviske landene og rundt 3 TWh 
solstrøm i Finland.
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Som figuren over illustrerer innebærer 7 TWh solstrøm i 2040 at 15 prosent av alle eneboliger og i 
underkant av 20 prosent av alle industri- og næringsbygg har installert et solcelleanlegg.

Analysen antar videre at det norske solkraftmarkedet vil domineres av solcelleanlegg på tak, og 
at det vil komme få bakkemonterte solkraftanlegg i Norge før 2030. I følge «Veikart for den norske 
solkraftbransjen mot 2030» er det mulig å få til minst 30 TWh kraftproduksjon på fasader og tak som 
allerede er bygget i Norge 12.

7 TWh produksjon i dagens boligmasse tilsvarer

BOLIG:

15 %
INDUSTRI:

18 %
NÆRINGSBYGG:

19 %
LANDBRUK:

18 %

Jobber i solcellebransjen
I kraftsektoren er solindustrien den som ansetter flest. IEA estimerer at over 3 millioner er ansatt i 
solindustrien i dag. The Global Solar Council har satt et mål om å nå 10 millioner jobber innenfor 
solstrømsbransjen i løpet av 2030. 

Flere studier fastslår at investeringer gjort i fornybar energi genererer flere jobber per investerte dollar 
enn investeringer gjort i fossil energi. Det er også estimert at solstrøm genererer flere jobber per watt en 
alle andre energiproduksjonsformer, både fornybare og fossile 13. En annen modell estimerer at solstrøm 
genererer flere jobber per watt en alle andre energiproduksjonsformer, både fornybare og fossile 14. IEA 
anslår at per investerte million dollar skapes det rundt 12 arbeidsplasser i solcellebransjen, og rundt 2 
i utbygging av ny kjerne-,vind- og vannkraft. I tillegg anses solstrøm som en kostnadseffektiv måte å 
redusere utslipp på sammenlignet med andre produksjonsteknologier 15.

Før koronapandemien inntraff utgjorde solkraftbransjen 250 000 jobber i USA. I 2020 var antall 
arbeidsplasser forventet å øke med ytterligere 50 000. 

Hvis utviklingen i Norge følger prognosene til NVE vil direkte sysselsetting gjennom 
solcelleinstallasjon i Norge alene stå for rundt 5000 årsverk, og en samlet sysselsetting stå for 10 000 
årsverk i 2030 16 . I tillegg vil den årlige omsetningen være på minst 60 milliarder kroner samlet.

12   http://kunnskapsbyen.no//app/uploads/sites/4/solenergiklyngen-veikart-sol.pdf 

13, 14   “Global Market Outlook For Solar Power / 2019 – 2023”, Solar Power Europe (2019) 

15   World Energy Outlook 2020 | Special Report, IEA 

16   http://solenergiklyngen.no/2020/12/08/solkraft-pa-bygg-kan-gi-strom-til-hele-norge/
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Faktorer som kan påvirke vekst 

Konfliktfri kraft
Da et solcelleanlegg normalt bygges på tak, utgjør det ingen direkte inngrep i naturen. I tillegg er sola 
en energikilde som alle har tilgang til i større eller mindre grad. Dette gjør solstrøm til en attraktiv 
produksjonsteknologi i en tid hvor utbygging av ny produksjon og utvidelse av nett møtes med stor 
motstand. Dermed kan solstrøm kalles konfliktfri sammenlignet med andre energiproduksjonsformer 
som for eksempel vindkraft.

Ifølge Solar Power Europe er solstrøm den produksjonsteknologien som er mest populær blant 
innbyggerne i EU. Bakgrunnen for dette er blant annet at solstrøm har vist seg å ha relativt små 
miljøkonsekvenser og at det er lite kontroversielt å bygge det ut. 

Også i Norge er fornybarsatsningen det de fleste mener bør prioriteres i kampen mot 
klimaforandringene. 9 av 10 nordmenn mener at det bør installeres flere solcelleanlegg på bygninger 
for å redusere utslipp av klimagasser 17. Dette fordrer produksjon med lavt karbonfotavtrykk.

Det at solstrøm er ansett som en konfliktfri og ønsket teknologi vil kunne påvirke veksten i positiv 
retning de neste årene.

Synergier
Utbygging av solstrøm har også noen fordeler som ikke er knyttet til det økonomiske eller miljømessige. 
På steder hvor strømnettet er ustabilt eller ikke-eksisterende kan solcelleanlegg installeres relativt raskt 
som nød/reservekraft eller som off-gridanlegg. Dette kan bety at helsesentre får mulighet til å jobbe 
normalt døgnet rundt istedenfor å være avhengig av stearinlys og lommelykter. I 2020 hvor den globale 
folkehelsen virkelig er satt på prøve kan dette utgjøre store forskjeller. Solar for Health-programmet, 
som blant annet er finansiert av FNs utviklingsprogram, viser til en grønn modell som forbedrer 
helsetjenester samtidig som den redder liv, miljø og penger. Dette understreker viktigheten av å bruke 
krisen vi står i nå til å sikre en mer bærekraftig solfylt fremtid.

17  Klimabarometeret 2020, Kantar
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Effekttariffer
I februar 2020 kom NVE med et forslag til endring av nettleiestrukturen. Essensen av forslaget var 
at kunder skal betale nettleie basert på hvor mye nettkapasitet de har behov for. I dag er nettleien 
hovedsakelig basert på hvor mye energi som forbrukes. Figur 14 viser strømregningen før og etter 
omlegging.

Med dagens utforming vil lokal produksjon av energi kunne redusere energileddet som utgjør 2/3 av 
strømregningen totalt. Etter omlegging vil lokal produksjon kun redusere en liten andel av nettleien 
som vist i figur 14. Incentivet til å bruke mindre energi blir dermed redusert. På en annen side øker 
lønnsomheten for bruk av batterisystemer i kombinasjon med solstrøm med de foreslåtte nettariffene, 
da et batterisystem kan kutte effekttopper som vil utgjøre majoriteten av nettleien etter omleggingen.

Mange høringsinstanser hadde innsigelser til dette forslaget, inkludert Nelfo. De fleste 
høringsutalesene var positive til en effektbasert nettleie, men advarer mot at den er for komplisert og at 
energileddet reduseres til å kun være basert på marginale tapskostnader.

Etter en årelang prosess og flere høringsrunder, er NVE sin anbefaling til Olje og Energidepartementet 
(OED) i september 2020 at det planlagte effektleddet droppes for privatkunder. Dagens tariffstruktur, 
med et fastledd og et energiledd på regningen, skal i hovedsak beholdes. Fastleddet skal reflektere 
kundenes kapasitetsbehov, og det kan legges på en «rushtidsavgift» på energileddet.

NVEs tidligere forslag bygget på en ny og svært komplisert tariffstruktur som ikke ville fungert i 
praksis. Det ville bli skapt store barrierer mot energieffektivisering, desentralisert strømproduksjon og 
elektrifisering av transportsektoren.

Med de siste endringsforslagene vil også lønnsomheten ved å investere i solceller, elbillading og 
energieffektivisering bli bedre, sammenlignet med NVEs opprinnelige forslag.

NVE forslår imidlertid at energileddet maksimalt skal utgjøre 50 % av den totale nettleien. Det vil 
fortsatt redusere lønnsomheten i lokale energiløsninger, sammenlignet med dagens nettleie. Nelfo og 
flere samarbeidspartnere har i brev til OED blant annet bedt om at inntektene fra energileddet skal 
utgjøre 50-75 % av nettleien.

Frem til OED konkluderer hvordan en ny nettleie skal utformes er tariffenes betydning for lønnsomhet i 
solcelleanlegg et usikkerhetsmoment.

Figur 14.

Strømpris Avgifter Energiledd Fastledd Fast- og effektledd
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Covid-19 pandemien
Menon Economics har utarbeidet en rapport som tar for seg Covid-19 med tanke på hvordan situasjonen 
forventes å påvirke den norske bygg og anleggsnæringen de neste årene 18. Menon anslår at bygg- og 
anleggsnæringen vil oppleve en samlet investeringsnedgang på mellom 100 og 140 milliarder kroner 
frem mot 2022.

Bygg, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er samnenlignet med andre næringer mindre 
påvirket direkte av koronatiltakene. BAE-næringen er en konjunkturfølsom næring som er svært 
sensitiv for økonomiens utvikling framover. Nedgangen ventes å, i første rekke, komme innen bolig og 
yrkesbygg, mens anleggssiden forventes å være mindre berørt.

Våren 2020 rapporterte flere solcelleinstallatører om lavere etterspørsel og flere utsatte jobber. Det var 
også forsinkelser i produksjonen av paneler i Kina, som står for 70 % av produksjonen av solceller 
i verden. Den tredje krisepakken ble presentert av regjeringen 29. mai. Der var det blant annet 
øremerkede midler til vedlikehold av offentlige bygg og en grønn vekstpakke. Oslo kommune fulgte 
opp med en ny støtteordning for solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg. Dette vil kunne bidra til en 
økning i etterspørsel etter sol i dette segmentet. 

Støtteordning for solceller i Oslo Kommune 

• Det gis to tusen kroner/kWp installert, begrenset til 30 % av godkjente kostnader for tiltaket
• Maksimalt tilskudd er én million kroner
• Støtten fra klima og energifondet dekker også rådgiver opp til 50 000 kroner, begrenset opp til 

30 prosent av kostnaden 

Det er først og fremst færre igangsettelser av nye bygg og lavere aktivitet i petroleumsnæringen som 
påvirker elektromarkedet negativt i år. Det er ventet en forskyvning av negative effekter fra 2020 til 
2021 innen byggeindustrien. Det er spesielt markedet for nye boliger som antas å bli påvirket negativt. 
ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg) for elektro er ventet å ha en stabil vekst.

Det synes å være en forsiktig optimisme i det norske solcellemarkedet sammenlignet med i vår. Solar 
Power Europe skriver de er positive til at bransjen vil komme seg gjennom denne stormen, og forventer 
at prosjekter og salg er tilbake til normalen i 2021 eller 2022. 

18  https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-Bygg-og-anlegg-prognoser-Covid.pdf
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Enova

Enovatilskuddet til El-produksjon
Enova gir støtte til eier av bygg og anlegg som investerer i El-produksjon. Støtte til solceller går 
inn under energitiltaket ”El-produksjon”, og støttenivået er som følger:

10 000 kroner for et produksjonsanlegg + 1 250 kroner ekstra per kWp installert effekt opp 
til 15 kWp. Begrenset oppad til maksimalt 35 % av dokumentert totalkostnad, inkl. mva. 

Dette vil si at dersom du installerer 15 kW effekt, kan du få inntil 28 750 kroner totalt. Tidligere 
har Enova varslet om at om at den faste støttesatsen på 10 000 kroner reduseres med 2500 kr. 
Fristen for dagens satser er nå utsatt to ganger grunnet dagens situasjon og satt til 1.juli 2021. 

Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder
Enova kan gi støtte til investeringer i innovative løsninger som viser hva som er mulig å oppnå 
i bygg og eiendomsmarkedet innenfor energi-, effekt- og klimaløsning. Innovasjonen må 
innebære et vesentlig sprang i forhold til etablert praksis. 

Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi
Enova kan gi støtte til kommersiell utprøving av innovative energi- og klimaløsninger som 
tidligere kun har vært utprøvd i mindre skala. Støtten gis til bygg- eller områdeutviklere 
som vil strekke seg lenger enn dagens tekniske standarder og hyllevareløsninger. Søknader 
behandles fortløpende.

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og 
energisystem
Enova kan gi støtte til å utrede et godt beslutningsgrunnlag for å nyskapende energi- og 
klimaløsninger. Eiere av bygg og anlegg kan få inntil 1 million kroner i støtte. 

Pilotering av ny energi- og klimateknologi
Enova kan gi støtte til forbildeprosjekter som bringer fram og demonstrerer ny og innovativ 
energi- og klimateknologi, herunder systemer som integrerer flere teknologier og løsninger. 

Støtteordninger 
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Innovasjon Norge

Fornybar energi i landbruket
Innovasjon Norge kan gi tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til investeringer i 
fornybar energi i landbruket. Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering, 
og eksempler på investeringer som kan motta støtte er anlegg for solenergi og lagring i 
våningshus og veksthus. 

Miljøteknologiordningen
Det er ofte store kostnader forbundet med å teste teknologi i full skala. Gjennom miljøteknologi-
ordningen tar Innovasjon Norge en del av risikoen for utvikling, bygging og testing av 
miljøteknologi. Det kan søkes om forstudie og hovedprosjekt. I tillegg har noen kommuner egne 
støtteordninger. Det anbefales derfor ha dialog med kommunen før installasjon.  

Støtteordninger og rammevilkårene rundt solcelleinstallasjon er en av faktorene som kan påvirke 
industrien mest. Eksempler på steder hvor dette har gitt utslag er i California hvor det ble påbudt å 
installere solceller på nye hus fra 1. januar 2020. I juni fulgte Bremen i Tyskland etter med et påbud 
om solcelleanlegg på både nye hjem og offentlige bygg som et tiltak for å støtte lokale grønne 
jobber under COVID-19. 
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Markedstrender

BIPV
Bygningsintegrerte solcellesystemer (BIPV, building-integrated photovoltaics) benytter fotovoltaiske 
materialer til å erstatte konvensjonelle bygningsmaterialer i deler av byggets klimaskall, slik som tak 
og fasader. Denne type systemer blir i økende grad inkorporert i konstruksjonen til nye bygninger som 
en energikilde. Også eksisterende bygninger kan moderniseres ved å ettermontere liknende teknologi. I 
Norge har etterspørselen økt etter bygningsintegrerte solceller de siste årene.

Flytende solcelleanlegg
Et nytt og rasktvoksende segment er flytende solceller på innsjøer, hav eller vannmagasin. Systemet 
er ganske likt en vanlig solcelleinstallasjon, men her er paneler, og også ofte vekselretter, plassert på 
en flytende plattform med et forankringssystem. Det er dyrere enn landbaserte solceller, men har flere 
fordeler. 

Denne teknologien skiller seg fra landbasert solkraft blant annet ved at det må tåle ytre påkjenninger 
som bølger og strømninger, og at materialene må tåle mer fuktighet. 

Potensialet for flytende solkraft er anslått å være stort, faktisk på størrelse med verdien av det norske 
Oljefondet (10 800 milliarder), ifølge Verdensbanken 19. En rapport fra 2018 anslår, selv ved konservative 
antagelser, at flytende solkraft har et potensiale på 400 GW hvis kun 1 % av tilgjengelig areal utnyttes.

•  Kan erstatte solceller på land i områder med 
begrensninger rundt bruk av landareal eller 
vanskelig terreng 

•  Kan begrense fordamping av vannet i et 
vannmagasin, drikkevannskilde, fiskevann eller 
andre kommersielt brukte vannkilder

•  Kan supplere regulerbar vannkraft og dermed 
utnytte allerede utbygd infrastruktur

•  Kan få høyere virkningsgrad enn solkraftverk på 
bakken, fordi modulene blir nedkjølt av vannet 
og at det ikke er like mye skygger på havet

Fordeler med flytende solcelleanlegg

19  https://olc.worldbank.org/content/where-sun-meets-water-floating-solar-market-report-executive-summary
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Monokrystallinske celler mot full dominans
Sammenlignet med polykrystallinske solceller har monokrystallinske solceller en høyere 
virkningsgrad og en høyere pris. I løpet av 2019 har imidlertid monokrystallinske solceller blitt å 
anse som markedsledende. Det er hovedsakelig kostnadsreduksjonen i produksjonsprosessen av 
monokrystallinske solceller som er årsaken til denne utviklingen. Polykrystallinske solceller er 
forventet å ha en markedsandel på rundt 20 % de neste årene og over tid gradvis reduseres mot 
nærmere 0.

Større solceller
Å øke størrelsen på solcellene har blitt en trend i industrien den siste tiden. Dette er den enkleste måten 
å øke effekten ut av modulen uten å endre teknologien. Standarden var lenge platen M0 (156 mm X 
156 mm), men dette er i endring. M2 plater ble introdusert i 2017 (156mm diagonal) og M6 plater ble 
introdusert i 2019 (166 mm). M6 har et 12 % høyere flateareal enn M2, noe som også øker modulens 
effekt med 12 %. 

Solcelleanlegg i landbruket, Agri-PV
Fordelen med solceller er at de er svært fleksible med tanke på plassering, og kan installeres på 
tak, på vann, langs veier og ikke minst over jordbruksareal. Sistnevnte kan komme til å bli viktig 
for å unngå å benytte matjord til energiproduksjon og for å minimere motstand mot utbygging. 
Monteringsteknologien i Agri-PV muliggjør bruk av jordbruksareal til både matproduksjon og 
energiproduksjon samtidig. Panelene vil gjennom skygging av avlingene redusere vannbehovet. 

Det er ytterligere årsaker til at solceller i landbruket pekes ut som en markedstrend:

• Økende fokus på elektrifisering av landbruket som igjen krever mer energi
• Kompensering for svake nett i distriktene 
• Store areal tilgjengelig både på låvetak og jorder
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Moduler
Tosidige solcellepaneler (bifacial) produserer energi på både forsiden og baksiden, og får dermed 
et ekstra effektivitetsbidrag fra reflektert sollys. Dette øker effekten ut av modulen med 5-30 % og 
reduserer kostnadene for solstrøm over hele levetiden per produserte enhet energi (LCOE). Å omgjøre 
PERC-celler til tosidige solcellepaneler vil ikke innebære ekstra kostander, og HJP er naturlig tosidig. I 
følge the International Roadmap for Photovoltaic 2020 vil tosidige solcellepaneler ha en markedsandel 
på  70 % i 2030. 

Tracking brukes for å justere solcellepanelene etter solen, noe som gjør at mer direkte sollys treffer 
celleoverflaten. Det koster mer å installere og drifte trackers, men det øker utnyttelsesgraden av 
solkraften og er spesielt mye brukt i større solparker. Dette blir mer og mer vanlig etter hvert som 
kostnadene reduseres, og er allerede standard i flere solrike land. Å kombinere tracking med tosidige 
paneler vil kunne øke virkningsgraden betraktelig.

Celler
PERC (Passivated Emitter Rear Contact) har blitt standardteknologien for produksjon på cellenivå. 
Teknologien har gjort cellene ca. 0,5- 1 prosentpoeng mer effektive per år ved at et ekstra lag på cellen 
reflekterer solstrålene som ikke blir absorbert tilbake. Det ekstra laget gjør også at bølgelengder av lyset 
som vanligvis genererer varme i cellen, og dermed tap, reflekteres bort fra cellen.

Det er mange andre spennendesolcelleteknologier å følge med på, blant annet hetero-junction 
technology (HJT). Det er HJT som har rekorden for silisiumbaserte solceller med en celle-effektivitet på 
26,3 %. Teknologien kombinerer de beste egenskapene fra krystallinske celler og tynnfilmceller i en 
hybridløsning. Cellene har dermed flere lag som sørger for at et høyere antall fotoner kan absorberes.

Tandemceller antas å bli en trend. Teknologien kombinerer to materialer med ulike egenskaper for 
å absorbere sollys fra et bredere spekter. Hvis det benyttes flere enn to ulike materialer kalles det for 
en multi-junction celle. Teknologiutviklingen for celler med en type materiale, single- junction celler, 
forbedrer effektiviteten med rundt 0.5 % i året. Fortsetter dette tempoet, vil single-junction celler nå 
grensen for hva som er praktisk mulig på rundt 26 % effektivitet i løpet av de neste årene. Derfor vil 
videre teknologiutvikling fokusere på hvilke materialsammensetninger som kan ta opp en større 
andel av lysspekteret. I dag er den mest lovende kandidaten en krystallinsk silisium/perovskitt- 
tandemcellestruktur. Den har en virkningsgradrekord på 28 % og et mulig potensial på 35 %.

Les alt om solstrøm Les alt om batterier

https://www.nelfo.no/artikler/?c=nelfo-solstrom
https://www.nelfo.no/artikler/?c=nelfo-batteri
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Batterilagring
Etterspørselen globalt etter batterisystemer er anslått å øke fra omtrent 200 GWh i dag til 5000 GWh i 
2050 20.

Å lagre egenprodusert strøm i et batterisystem vil øke utnyttelsen av et solcelleanlegg. For bolig-
installasjoner produseres det normalt mest strøm i perioder der behovet er lavest. Ved økende volum 
av sol- og vindkraft i kraftsystemene vil strømprisen falle i perioder med mye sol eller vind.  Selv om 
det er mulig å selge strømmen gjennom en plusskundeordning, er det normalt et tak på hvor mye som 
kan selges til en gitt pris. Dermed vil prisen være høyere for strømmen som kjøpes enn strømmen som 
selges.

Ved å kombinere solstrøm med batterier kan den produserte energien lagres i batteriet fremfor å selges 
til lav pris. Når kraftetterspørselen øker kan energien selges til nettet. Da vil svingninger i kraftprisen 
håndteres samtidig som det tilføres energi og fleksibilitet til nettet. 

Elektrifiseringen av transport, designforbedringer og skalafordeler har drevet prisen på Li-ionbatterier 
ned de siste årene. Ifølge en fersk rapport fra Bloomberg New Energy Finance, har prisene på 
Li-ionbatterier falt 87% fra 2010 til 2019 21. Markedet for batterier er ikke modent, og det er fremdeles mye 
å spare på å forbedre og bygge ut produksjonslinjen. Selv om internasjonale undersøkelser viser at et 
normalt dimensjonert batterilager kan øke selvkonsumet med mellom 30-60 prosent, gjør prisen på 
batterier, sammen med de lave strømprisene i Norge at en investering i batteri er lite lønnsomt i dag for 
den normale forbruker. Effekttariffer vil imidlertid kunne forandre på dette.

En annen faktor som taler for at bruk av batterilagring vil øke er det norske kraftsystemets manglende 
evne til å dekke fremtidens effektbehov. Batterilagringskapasiteten i elbiler vil kunne utgjøre en 
attraktiv kilde til fleksibilitet for kraftsystemet ved hjelp av smarte ladeløsninger. Smart lading kan 
flytte en signifikant del av kraftetterspørselen fra transportsektoren til tider av døgnet med mye sol- og 
vindkraft og/eller lite annet forbruk. Smart lading fordeler forbruket utover og reduserer effektbehovet, 
noe som kan bidra til å begrense kostnadene knyttet til nettutbygging. På sikt vil også kraft kunne 
leveres fra batteriene og inn på nettet, såkalt vehicle-to-grid (V2G). 

En økende etterspørsel vil drive kostnadene ytterligere ned. NVE forventer en halvering av kostnadene 
for batterier i nettet frem mot 2030. Statkraft anslår i sitt lavutslippsscenario at batterikostnadene vil 
reduseres med mer enn 70 % mot 2050. Ifølge Statkrafts analyser vil vi være avhengig av å benytte 
andre kjemiske sammensetninger enn i dag for å nå 70 % kostnadsreduksjon på batterier. Deres 
prognoser mener at stasjonære batterier vil stå for rundt 12 % av total batterikapasitet i 2050. 

Flere ulike aktører forsker i dag på ulike kjemiske sammensetninger i batterier for å gjøre dem sikrere og 
mer effektive. I følge DNV GL har det siden 2019 vært et større fokus på sikkerhet, noe som har resultert i 
at nyere systemer i større grad kan begrense konsekvensene av en termisk hendelse i batteriene 22. 

20  https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-elektriske-verdikjeder_final.pdf 

21  Electric Vehicle Outlook 2020 

22  2020 Battery Performance Scorecard, DNV GL)


