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0. Resume
EnergiMidt startede i 1993 det første projekt med nettilsluttede solcelleanlæg. Efter en række
mindre projekter igangsattes Solby Projektet med støtte af Energistyrelsen, Elsam og Elfor i
januar 1996. Projektet omfatter 29 nettilsluttede solcelleanlæg placeret på taget af enfamiliehuse, og det blev afsluttet i maj 1999.
I Solby projektets forløb blev der konstateret både behov og mulighed for at gennemføre et
større projekt med hovedvægten lagt på prisreduktioner samt teknologiske og arkitektoniske
forbedringer, hvilket førte til nærværende projekt. I SOL-300 er der etableret godt 300 ”rooftop anlæg”, overvejende på enfamiliehuse, på i alt 750 kWp. Dette svarer til ca. halvdelen af
den installerede solcellekapacitet i Danmark i 2001.
SOL-300 Projektet, som støttes af Eltra og Energistyrelsen, startede i april 1998 og blev afsluttet medio 2002, idet de sidste 1½ år hovedsagelig koncentrerede sig om opsamling af
driftsdata og vurdering af samme. Enkelte delaktiviteter løber fortsat og afsluttes i løbet af
2002. For at kunne analysere den store mængde driftsdata, der ligger i SOL-300 Projektet, er
der bevilget en forlængelse af projektet til 1. juli 2004.
Hovedformålet med SOL-300 Projektet er i en dansk sammenhæng at:
♦ bidrage til en fortsat prisreduktion af nettilsluttede solcelleanlæg
♦ stimulere en teknologiudvikling
♦ medvirke til opbygning af kvalitetssikringsordninger
♦ udvikle og udbygge el-sektorens engagement i solcelleteknologien som et fremtidigt forretningsområde
SOL-300 Projektets hovedresultater kan kort resumeres som:
♦ der er i forhold til Solby projektet opnået en prisreduktion, turn-key, fra omkring 50
kr./Wp installeret, til ca. 40 kr /Wp installeret, svarende til en prisreduktion på 20 %. Til
sammenligning kan oplyses, at IEA’s1 rapport: Trends in Photovoltaic Applications in Selected IEA Countries between 1992 and 2000 angiver priser (2000) for nettilsluttede solcelleanlæg i størrelsesordenen 0,04 – 10 kWp fra 4,5-5 US$ / Wp og op til 14 US$ / Wp.
Internationalt set ligger SOL-300 Projektets priser således absolut i den lave ende.
♦ Andelen af direkte brugerbetaling er øget fra 15 % i Solby projektet til 25 % i SOL-300
Projektet .
♦ Man har i SOL-300 Projektet anset det for urealistisk at påvirke teknologiudviklingen for
solceller og solcellemoduler, og har koncentreret sig om montage- og integrationssystemer
samt vekselrettere. Udover at få implementeret og derved demonstreret et repræsentativt
udsnit af relevante udenlandske montagesystemer, har projektet i samarbejde med arkitekter og fremstillingsvirksomheder fået igangsat en dansk udvikling af både montage- og integrationssystemer. At igangsætte udvikling af relevante vekselrettere har vist sig lidt van1

IEA: Det Internationale Energi Agentur
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skeligere, dog er der i projektet udviklet og afprøvet en prototype vekselretter på 1,5 kW
med blandede resultater.
♦ Ansporet bl.a. af SOL-300 Projektet er der opbygget en kvalitetssikringsordning for nettilsluttede solcelleanlæg (KSC ordningen). Ordningen, som administreres af SolenergiCenter Danmark, omfatter såvel systemer, komponenter og installation. Det kan nævnes,
at certificeringsordning og undervisningsmateriale til certificering af KSC-installatører er
udviklet med bistand fra SOL-300 Projektet og at samme materiale er anvendt i projektet
til træningsformål.
♦ SOL-300 Projektet har inddraget i alt 8 distributionsselskaber i projektets implementering.
De deltagende distributionsselskaber har modtaget undervisning og træning i solcelleteknologi i bred forstand, dækkende fra forsikrings- og skatteforhold til anlægsmontage og afprøvning. Projektet har endvidere været katalysator i etableringen af Elselskabernes Solcellegruppe.
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1. Solceller i et internationalt perspektiv
Internationalt vises solcelleteknologien voksende opmærksomhed ikke mindst i elforsyningskredse.
IEA (det Internationale Energi Agentur) har siden 1993 haft et solcellesamarbejde, som omfatter bl.a. 19 OECD lande, og hvori Danmark også deltager - tidligere støttet af Energistyrelsen og Elsam/Eltra - siden 2002 støttet af Eltra. Dette samarbejde udviser en stærk vækst i
solcelleområdet generelt, og også en stigende interesse for teknologien i elsektoren i samtlige
deltagende lande.
I 1995 blev der af IEA afholdt en International Executive Conference on Strategic Photovoltaic Business Opportunities for Utilities. Her identificeres fem solcelle-forretningsområder for
elsektoren: ikke-nettilsluttede anvendelser i både i- og u-lande, netunderstøttelse, som døråbner til nye kundegrupper og nye tjenesteydelser, bygningsintegrerede anvendelser og ledsageforanstaltninger, f.eks. finansiering, service osv.
Bortset fra netunderstøttelse kan alle forretningsområderne anses for interessante også i en
dansk sammenhæng, idet specielt bygningsintegrerede solcelleanvendelser her udgør et stort
potentiale.
Sidst i 1999 blev ovennævnte konference fulgt op af den tredje IEA Executive Conference om
solceller, benævnt: The Value of the Sun (Il Valore del Sole). Konferencen fokuserede på de
muligheder og udfordringer, solcelleteknologien stilles overfor af det liberaliserede og hurtigt
skiftende el-marked. Der blev formuleret roller for nøglespillere og opstillet handlingsplaner
for internationale aktiviteter for fortsat markedsvækst for solceller, et arbejde som endnu ikke
er afsluttet.
Den fjerde Executive Conference planlægges afholdt i Japan i maj 2003 med arbejdstitlen:
Opportunities and actions for large scale market deployment of PVs.
Tyskland gennemførte for nogle år siden det såkaldte 1000-tages program, som resulterede i
opsætning af ca. 2600 tagplacerede solcelleanlæg. Udover at danne baggrund for en omfattende viden og dataopsamling, har dette projekt været startskuddet til en industriel udvikling i
Tyskland omkring anvendt solcelleteknologi. Endvidere har projektet tilskyndet norm- og
standardiseringsarbejde både i elsektoren selv, men også i CENELEC og IEC regi. Flere elforsyningsselskaber i Tyskland har indført attraktiv tarifering af solcellestrøm, og Forbundsdagen vedtog primo 1999, at gennemføre et 100.000-tages program (300 MWp) med føderal
støtte. 100.000 tages programmet indebærer både anlægsstøtte og en attraktiv tarifering af
solcellestrøm. Programmet har til dato været en stor succes, og man forventer at nå ”loftet” på
300 MWp før planlagt i 2004, hvilket har medført politiske initiativer for at øge ”loftet” til
1000 MWp.
Japan har siden 1995 haft et 70.000-tages program, og der opsættes nu godt 8.000 anlæg om
året, såkaldte roof-top systemer af en gennemsnitlig størrelse på 2.5 kWp. Ved udgangen af
2001 var der opsat i alt ca. 320 MWp. Målet er 4,8 GWp i år 2010. Elsektoren har i Japan en
nøglerolle i udvikling og fremme af solcelleteknologien, og der er etableret et forbilledligt
samarbejde med industrien (i lighed med vindmølleområdet i Danmark). I Japan tales der nu
om at afvikle subsidie-ordninger for ”roof-top” anlæg, idet markedet menes at være meget tæt
på en kommerciel bæredygtig situation.
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I USA har elsektoren gennem adskillige år vist interesse for solcelleteknologien, en interesse
som er blevet yderligere ansporet af tendensen til de-regulering af elsektoren og dermed jagt
på nye forretningsområder. Eksempelvis har SMUD (Sacramento Municipal Utility District)
et solcelleprogram omfattende såvel mindre tagplacerede, nettilsluttede anlæg (roof-top systemer) som større anlæg. SMUD har startet et 10 MWp program, der som målsætning har en
turn-key systempris for anlæg i størrelsesordnen 2-5 kWp på US $ 2.90/Wp installeret, svarende til en kWh pris på US $ 0.082 (30 års levetid, SMUD standard-finansiering). Solcellemodulerne til dette program leveres på langtidskontrakter til en pris på lige knap $ 2/Wp. Dette svarer til godt en halvering af priserne for 1997. USA har siden formuleret et 1.000.000tages program med henblik på at accelerere markedsudvikling og industriens investeringer.
Dette program bygger i meget høj grad på frivillige partnerskaber mellem forbundsregeringen
og el-selskaber, stater og regioner, og programmet er iflg. Department of Energy fuldt tegnet.
Holland har som politisk pejlemærke at erstatte 10 pJ fossilt brændsel med solceller i år 2020.
Dette svarer til 1.400 MWp installeret effekt, eller 14.000.000 m2 fordelt på godt en halv million roof-top systemer. Mere konkret og nærværende har dette udmøntet sig i NOZ-pv planen
for 1997-2001, som sigter mod at forberede en stor-skala introduktion af solcelleteknologi i
den hollandske energiforsyning i det 21. århundrede. Gennem et velkoordineret program med
et gennemsnitligt budget på NLG 30 mill/år, hvoraf 90 % anvendes til subsidier, forventes der
godt 7 MWp installeret ved udgangen af 2001, svarende til 3.000 roof-top systemer. Det hollandske program baserer sig på en formel eller frivillig aftale mellem NOVEM, elsektoren,
forskningsinstitutioner, solcelleindustrien og bygherrer, hvor i alt 17 partnere gensidigt forpligter sig til at bidrage til at nå målene for NOZ-pv programmet .
Andre lande som Schweiz, Østrig, Italien og Frankrig har ligeledes nationale programmer på
solcelleområdet, med fokus på markedsåbning, og med markant deltagelse af de nationale
elsektorer.
EU har i sin hvidbog om vedvarende energi opstillet som målsætning, at 1 % af medlemslandenes el-forbrug skal dækkes af solceller i 2010, et overordentlig ambitiøst mål, som vil kræve en samlet installeret kapacitet på skønsvis 1.500 MWp. Der forventes i denne sammenhæng etableret ca. 60.000 nye arbejdspladser.
Verdensmarkedet for solcellemoduler er traditionelt vokset med omkring 15 % om året, men
vækstraten har siden 1997 været over 30 %. I 2001 voksede markedet med 41 % til godt 400
MWp. Værdien af det globale solcellemarked skønnes til godt 2 milliarder $ - på niveau med
vindmøllemarkedet.
Der investeres meget store summer i ny produktionskapacitet for solcelleteknologi, specielt
Sharp, Kyocera, Shell, og BP har gennemført investeringer og/eller offentliggjort investeringsplaner, som forventes at ville tredoble produktionskapaciteten inden 2004. Japanske
Sharp er p.t. ledende i verden med en produktionskapacitet > 70 MWp/år.
Solcelleteknologi kan således både under nærværende projekts forløb og især ved dets afslutning betragtes som en højvækst-sektor.
Der eksisterer dog stadig en række barrierer for udviklingen frem mod en kommerciel bæredygtig udbredelse af solcelleteknologi både internationalt og i Danmark. Situationen kan kort
karakteriseres som:
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♦

Prisniveauet er endnu for højt, men der forventes fortsatte prisreduktioner; industrien forventer prisfald på mere end 10 %/år over de næste 4-5 år.

♦

Dansk teknologiudvikling på området er endnu meget beskeden.

♦

Det danske marked er uudviklet, forretningsplaner savnes og der er usikkerhed og
ukendskab til teknologien hos potentielle kunder.

Håbet må derfor være, at den danske udvikling på solcelleområdet også fremover vil blive
støttet, da der ellers næppe kan påregnes en udvikling frem mod et kommercielt bæredygtigt
marked.
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2. Indledning
EnergiMidt startede i 1993 sit første projekt med nettilsluttede solcelleanlæg. Efter en række
mindre projekter, igangsatte EnergiMidt, støttet af Energistyrelsen, Elsam og Elfor, i januar
1996 Solby projektet, som omfatter 29 nettilsluttede solcelleanlæg placeret på taget af enfamiliehuse. Solby projektet blev afsluttet i maj 1999.
I Solby projektets forløb blev der konstateret både behov og mulighed for at gennemføre et
større projekt med hovedvægten lagt på prisreduktioner, hvilket førte til nærværende projekt,
SOL-300 Projektet, i hvilket der er etableret godt 300 ”roof-top anlæg” overvejende på enfamiliehuse, svarende til 750 kWp. Dette svarer til ca. halvdelen af den installerede solcellekapacitet i Danmark i 2001.
SOL-300 Projektet, som støttedes af PSO-midler via Eltra og af Energistyrelsen, startede i
april 1998 og blev afsluttet med udgangen af 2001, idet det sidste år hovedsagelig koncentrerede sig om opsamling af driftsdata og vurdering af samme.
Nærværende hovedrapport indgår i afrapporteringen af SOL-300 Projektet, som udover denne
hovedrapport omfatter 10 delrapporter, hver med fokus på ét af SOL-300 Projektets hovedresultater. Alle projektrapporter er tilgængelige på www.solstrøm.net
Delrapporterne omfatter:
Delrapport 1:
Delrapport 2:
Delrapport 3:
Delrapport 4:
Delrapport 5:
Delrapport 6:
Delrapport 7:
Delrapport 8:
Delrapport 9:
Delrapport 10:

Arkitektur i SOL-300 Projektet
Driftsperioden i SOL-300 Projektet
Kvalitetssikring i SOL-300 Projektet
Forbrugerundersøgelse i SOL-300 Projektet
El-sektorens samarbejde i SOL-300 Projektet
Standardanlæg i SOL-300 Projektet– et billedkatalog
Specialanlæg i SOL-300 Projektet – et billedkatalog
Støjskærmsanlæg, vekselretter, koncentratorforsøg & Solportalen
Formidlingsaktiviteter i SOL-300 Projektet
Forbrugerreaktioner og -vaner i SOL-300 Projektet

Endvidere planlægges der udgivet en opfølgningsrapport ved udgangen af 2004, som vil fokusere på analyse og beskrivelse af langtids-driftsdata.
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3. Projektets indledende aktiviteter
3.1 Projektetablering & -organisation
Projektet er opdelt i tre faser med hovedpunkter som vist herunder:
Fase 1:

Forundersøgelser, udvikling og projektering (ca. 18 måneder i alt)

♦

Etablering af projektorganisation

♦

Viden-hjemtagning internationalt – kontakt til lignende større projekter

♦

Identifikation af lokaliteter for 3-6 anlægsområder for i alt 300 anlæg (750 kWp)

♦

Arkitektoniske/æstetiske forundersøgelser, integrationsmuligheder, evt. arkitektkonkurrence

♦

Analyse af prisreduktionsmuligheder for materiel, indkøb & licitation

♦

Analyse af prisreduktionsmuligheder – montage

♦

Udvikling af tagintegrations-teknikker med dansk industri

♦

Udvikling af danske montageteknikker og -materiel

♦

Udvikling af el-installationsteknik primært el-sektoren internt

♦

Analyse & udvikling af mere konkurrencedygtig vekselretterteknologi med dansk
industri

♦

Definition af måleprogrammer og evt. anlægstekniske konsekvenser

♦

Identifikation og fastlæggelse af relevante analyse-parametre for lokale el-net

♦

Fastlæggelse af eksisterende el-forbrugsvaner og holdninger til besparelser

♦

Analyse af finansierings-, ejerskabs- og forsikringsforhold, tarifering og
tilslutningsbetingelser

♦

Udvikling af afregningsmodeller og kontraktforhold med slutbrugere

♦

Analyse og udvikling af kvalitetssikringsordninger med Prøvestationen for Solcelleanlæg og SBI

♦

Design og projektering af FV-anlæg inkl. simulering af produktionsprofiler

♦

Indgåelse af kontrakter med slutbrugere

♦

Udarbejdelse af implementeringsplan - overgang til Fase 2
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Fase 2:

Implementering af 300 anlæg - 750 kW (ca. 12 måneder i alt)

♦

Tilpasning af projektorganisation

♦

Udarbejdelse af prækvalifikationsmateriel og prækvalificering af leverandører

♦

Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af underhåndsudbud eller licitation

♦

Indkøb af materiel

♦

Kvalitetssikring af materiel

♦

Slutbruger-kontrakt og forberedelse

♦

Gennemførelse af installation inkl. målesystemer

♦

Ydelsesverifikation af installerede anlæg, kontrol af målesystemer

♦

Indvielse og synliggørelse af projekt

Fase 3:

Drift, dataopsamling, analyse, formidling og rapportering (ca. 12 måneder i alt)

♦

Tilpasning af projektorganisation

♦

Netindvirkningsmålinger og analyser - korttids- og langtidsforhold

♦

Produktionsanalyser og jævnførelser med øvrigt el-system

♦

Kortlægning af evt. udviklingstendenser i el-forbrugsvaner og elbesparelser

♦

Kortlægning af holdninger til bygningsintegrerede FV-anlæg hos brugere, naboer
m.v.

♦

Verifikation af bygnings- og installationstekniske forhold

♦

Regelmæssig ydelsesverifikation

♦

Formidling

♦

Rapportering
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Projektets permanente organisation består af:
En styregruppe:
P. F. Bach
L. Nielson
J. Windeleff
Per Kristensen
Flemming Kristensen

Eltra (formand)
Eltra
Energistyrelsen
EnergiMidt Entreprise A/S
EnergiMidt Entreprise A/S

En projektgruppe:
Per Kristensen
Flemming Kristensen
Kenn H. B. Frederiksen

EnergiMidt Entreprise A/S (projektansvarlig)
EnergiMidt Entreprise A/S (projektleder)
EnergiMidt Entreprise A/S (projektmedarbejder)

En følgegruppe:
Finn Pedersen, Træden
Erik Frandsen, BOE
Thomas B. Nielsen, DEFU
Karsten Helt Knudsen, ELFO
Arne Fåborg, Elsamprojekt A/S
Hans Jespersen, Energi- og Miljøcenter Viborg
Morten W. Andersen, Energi Horsens
Finn Nissen, Energibutikken
Olav Bliksted, Energicenter Vest
Steen Schütt, Energiselskabet ARKE
Per Munk Jensen, ESS
Niels W. B. Rønne, Frederiksberg kommune
Jesper Holm, Galten Elværk
Gert Vogel, HEF
Per Andersen, Eltra a.m.b.a.
Niels Dath, KOE
Lennard Frost, MES
Allan Jørgensen, NVE/SEAS
Ivan Katic, Prøvestationen for Solcelleanlæg
Bertel Jensen, Prøvestationen for Solcelleanlæg
Jens J. N. Nielsen, Energicenter Ringkøbing
Ole Vestergaard, Struer Kommunale Værker
Kaj Isaksen, Velux
Jess Heinemann, Ærø Elforsyning
Per Krogh, Århus Kommunale Værker
Claus Haack, Morsø Elforsyning
Torben Larsen, NEF
Anders E. Pedersen, NESA A/S
Stig Meyer, NOE
Der etableres ad hoc arbejdsgrupper og tilknyttes ekstern ekspertise efter behov. Som hovedrådgivere er eller har været bl.a. følgende virksomheder tilknyttet projektet:
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Elsamprojekt A/S
Domus Arkitekter A/S
PA Energy A/S
Projektet startede i april 1998 og blev afsluttet med udgangen af 2001. Dog er projektets
driftsperiode blevet udvidet til udgangen af 2004 med henblik på at kunne gennemføre en
mere omfattende registrering og analyse af driftsdata.
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3.2 Kategorisering og udvælgelse af anlægsområder
Projektet har lagt vægt på at udvælge anlægsområder, således der kan tilgodeses tre hovedforhold:
♦

Inddragelse i projektet af interesserede el-distributionsselskaber i Jylland og på
Fyn.

♦

Udvælgelse af karakteristiske enfamilie-hustyper, idet der samtidig kan findes
tilstrækkelig mange interesserede slutbrugere indenfor et begrænset område.

♦

Praktisk implementering af FV anlæg fra samme leverandør i hvert område.

El-distributionsselskaberne er blevet identificeret blandt interesserede selskaber, idet ønsket
har været at hvert kraftværksområde er repræsenteret med mindst et anlægsområde.
Udvælgelsen karakteristiske enfamilie-hustyper er sket udfra ønsket om at kunne demonstrere
solcelleanlæg på de hovedkategorier af enfamilehuse, der findes i Danmark. Udvælgelsen er
foregået i tæt samarbejde med projektets arkitekter. Til hvert implementeringsområde er knyttet en arkitekt. Domus Arkitekter har, støttet af Energistyrelsen, udarbejdet en maxi-brochure
omhandlende solcelleanlæg på danske enfamiliehuse. Brochuren2 tager udgangspunkt i nærværende projekt.
De respektive el-distributionsselskaber har stået for identifikation af implementeringområder
og slutbrugere.
Udbudsrunden, se også afsnit 3.7, resulterede i tre hovedleverandører, hvis leverancer er fordelt nogenlunde ligeligt på i alt 8 anlægsområder, i det dog en række forsøgsprojekter af praktiske grunde er koncentreret i EnergiMidts område.
Resultatet er blevet følgende anlægsområder, idet der tilstræbes omkring 30 anlæg per område, i det dog Brædstrup også forventes at ville få en række forsøgsanlæg:

2

Solceller i Danmark – Solcelleanlæg på énfamiliehuse, Energistyrelsen, juni 2000.
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Eldistributionsselskab
Energi Fyn

Hustype

Anlægsområde

Leverandør/teknik Arkitekt
Antal anlæg

Rækkehuse

Hermelinløkken,
Odense NV

Sydfyns
Elforsying
SEF
ESV/ENV

Huse fra
1960-80

Søvangen,
Gudme

Huse efter
1980

Tagskægget,
Vestbjerg

Shell Solar/Gaia
Solar
29 anlæg
Shell Solar/Gaia
Solar
29 anlæg
BP Solar
32 anlæg

SE-Energi

Landsby

Knudby-Borup

Shell Solar/Gaia
Solar
39 anlæg

ELRO

Huse fra før
1960

Norup, Mariager

Vest Energi

Sommerhuse

Nordby, Fanø

Sydvest Energi

Huse fra
1960-80

Jægerskoven,
Toftlund

Energiselskabet
EnergiMidt

Huse efter
1980
Nybyggeri,
integration
Diverse forsøg

Brædstrup

IBC Solar,
Scanpocon,
OI-Electric
30 anlæg
IBC Solar,
Scanpocon,
OI-Electric
30 anlæg
IBC Solar,
Scanpocon,
OI-Electric
49 anlæg
BP Solar,
Salten El
60 anlæg

Ulla Falcks
Tegnestue
Ulla Falcks
Tegnestue
Ellen Kathrine
Hansen /
Hanne Lehrskov
Ellen Kathrine
Hansen /
Hanne Lehrskov
Ellen Kathrine
Hansen /
Hanne Lehrskov
Jørgen Lind

Jørgen Lind

Ellen Kathrine
Hansen
Knudsen &
Halling
Hanne Lehrskov

Følgende el-distributionsselskaber har valgt selv at stå for installation, idet leverandøren står
for installationen hos de resterende selskaber:
Sydfyns Elforsyning
Energi Fyn
SE-Energi
Vest Energi (via lokal elinstallatør)
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3.3 Samarbejde med deltagende el-distributionsselskaber
Efter identifikation af de deltagende el-distributionsselskaber blev der i projektet etableret et
trænings/uddannelsesforløb med henblik på at delagtiggøre de deltagende selskaber i eksisterende viden og erfaring om solcelleanlæg på danske enfamiliehuse. Hovedsigtet med dette
forløb har været at give de selskaber, som ikke tidligere har arbejdet med solcelleteknologi,
baggrund for at kunne identificere implementeringsområder og slutbrugere, som beskrevet
ovenfor.
Trænings/uddannelsesforløbet har omfattet emner som eksempelvis:
♦

Solindstråling

♦

Solcelleteknologi - status og potentialer

♦

Komponenter i solcelleanlæg

♦

Ydeevne, pris/ydelsesforhold samt parametre der har væsentlig indflydelse herpå

♦

Installationsteknik (mekanisk & elektrisk) – teori & praksis

♦

Regler & bestemmelser

♦

Institutionelle forhold, som ejerskab, forsikring, skat, finansiering, brugerbetaling
mv.

♦

Projektdefinerede rammer for identifikation af implementeringsområder, f.eks.
hustyper & antal anlæg

♦

Projektdefinerede rammer for slutbrugerdeltagelse i projektet, f.eks. videresalg af
anlæg, garantier, mv.

Et eksempel på uddannelsesmateriale anvendt i denne sammenhæng fremgår af Delrapport 5,
bilag 1.
Trænings/uddannelsesforløbet er foregået dels ved EnergiMidt, dels ved de respektive selskaber. Til uddannelse i montage af solcelleanlæg er der ved EnergiMidt opbygget fuldskala tagkonstruktioner med tegl, bølgeeternit m.v.
De deltagende el-distributionsselskaber har selvstændigt, i samarbejde med arkitekter og
EnergiMidt, identificeret implementeringsområder og slutbrugere, og har indgået de nødvendige kontraktforhold med slutbrugerne.
Bl.a. som spin-off af projektets aktiviteter er der dannet en ”Elselskabernes Solcellegruppe”.
Med DEFU som sekretariat indledningsvist, skal gruppen varetage videnopsamling og videnspredning på solcelleområdet for danske el-selskaber.
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3.4 Teknologistatus - leverandørkontakter m.v.
Som omtalt i afsnit 1 udvikler solcelleområdet sig hastigt, både teknisk og forretningsmæssigt. Selvom nærværende projekt har haft en solid basis i forudgående projekter, specielt Solby projektet, blev det fundet nødvendigt i projektets opstartsfase at sikre en ajourført viden
vedr. teknik, priser og udbredelsesformer.
Ud over ”desktop-analyser” har projektet i denne sammenhæng deltaget i ”2nd. World Photovoltaic Solar Energy Conversion Conference & Exhibition”, som blev afholdt i Wien i sommeren 1998. Under konferencen blev der opsamlet viden om state-of-the-art vedr. nettilsluttet
solcelleteknologi, knyttet kontakter til lignende løbende projekter i andre lande samt etableret
kontakter til potentielle leverandører.
Der er primo 1999 gennemført en studietur til USA, hvorunder der blev afholdt møde med /
besøg ved Department of Energy, producenterne Solarex og Siemens Solar, forskningsinstitutionen NREL og el-selskabet SMUD. Der blev i denne sammenhæng drøftet udbredelsesmekanismer for solcelleteknologi, produktions og prisforhold nu og fremover, afprøvnings- og
kvalitetssikringsmetoder og erfaringer med solceller som forretningsområde for el-selskaber.
Via IEA PVPS samarbejdet har projektet deltaget i IEA’s Executive Conference: “The Value
of Solar Energy”, som blev afholdt i Venedig i november 1999. I konferencen, som fokuserede på de forretningsmæssige aspekter af solcelleteknologi for primært el-selskaber, blev der
opsamlet viden og erfaringer fra andre lande, ligesom den danske viden og erfaring på området blev fremlagt.
Herudover har projektet deltaget i og bidraget til en række solcellearrangementer i Danmark,
herunder Solcellemødet i Landstingssalen i efteråret 1999, se i øvrigt Delrapport 9 omhandlende formidlingsaktiviteter.
Disse aktiviteter har bibragt projektet en ajourført viden om solcelleteknologiens stade internationalt - en viden, som i høj grad fandt sin anvendelse under gennemførelse af prækvalifikation, udbudsrunde og leverandørforhandlinger og leverandørvalg.
Samme aktiviteter har endvidere dannet baggrund for udformning af projektets initiativer
vedr. iværksættelse af målrettede udviklingsaktiviteter sammen med relevant dansk industri,
som beskrevet senere i nærværende rapport og i delrapporterne 6, 7 og 8.
Der har endvidere været arbejdet en del med at specificere og arrangere en arkitektkonkurrence vedr. bygningsintegrerede og bygningsplacerede solcelleanlæg på enfamiliehuse, herunder
også nye metoder, teknikker og materiel. En egentlig arkitektkonkurrence blev dog fundet
uhensigtsmæssig at gennemføre, idet arkitektarbejdet og udviklingen er overført til ovennævnte udviklingsinitiativer, hvor relevant.
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3.5 Anlægsdefinitioner
Et af hovedformålene med projektet er at påvise faldende systempriser. Der er derfor lagt
vægt på at kunne standardisere anvendte komponenter og tilbudte anlægsstørrelser, samt at
operere med et meget begrænset antal hovedleverandører, dvs. to til tre.
Som tidligere anført er anlæggene koncentreret i 8 områder, hver med ca. 30 standardinstallationer, idet montageomkostningerne hermed kan holdes nede. I Brædstrup er der dog etableret
et større antal anlæg omfattende også en række forsøgsanlæg og specialløsninger.
Standardanlæggene fremstår som tagplacerede løsninger (applikationer), hvor solcellepanelet
placeres på en eksisterende tagkonstruktion, idet der i videst muligt omfang tilgodeses arkitektoniske og æstetiske hensyn.
Udover standardanlæggene er der etableret et antal forsøgsanlæg, hvor forsøgsparametrene
omfatter:
♦

Egentlig bygningsmæssig integration, f eks. i forbindelse med nybyggeri eller
større bygningsrenoveringer.

♦

Anvendelse af specielle solcellemoduler, f. eks. tyndfilms typer.

♦

Anvendelse af specielt udviklet materiel, f eks. montagemateriel.

Såvel standardanlæg som specialanlæg er nærmere beskrevet i delrapporterne 6, 7 og 8.
Baseret på erfaringerne fra Solby projektet er der således defineret generiske anlæg på 1 kWp,
2 kWp, 2,5 kWp, 3 kWp og 4 kWp. Med optimal placering kan der påregnes en nettoydelse
(til el-net) på omkring 875 kWh/kWp/år.
Den til hvert anlæg knyttede brugerbetaling beregnes som tilbageført nutidsværdi af netto elproduktionen over 10 år.
Der tillades afvigelser fra den optimale orientering, stik syd med en hældning på 42 grader,
således at en verdenshjørneorientering mellem øst over syd til vest og en hældning mellem 15
og 90 grader kan accepteres. Hermed begrænses reduktion i ydelse i forhold til det optimale
til ca. 20 %.
Der ønskes demonstreret såvel mono-krystallinske som poly-krystallinske moduler i standardanlæggene.
Erfaringerne fra Solby projektet har vist, at principper for og materiel til montage af modulerne på eksisterende tage med typisk belægning som bølgeeternit, tegl eller skifer spiller en væsentlig rolle både for det visuelle udtryk og for montagetid og dermed pris. Der vil følgelig
blive lagt afgørende vægt på at identificere de bedst mulige montagesystemer.
For at kunne opretholde veldefinerede snitflader, også ansvarsmæssigt, er der krævet systemleverancer, hvor én leverandør står med det samlede ansvar for hele systemleverancen inklusive montage.
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3.6 Prækvalifikation
I alt 12 potentielle leverandører i ind- og udland har modtaget enslydende prækvalifikationsmateriale samt opfordring til at respondere herpå. Herudover er prækvalifikationsmaterialet
tilgået EPIA (European Photovoltaic Industry Association) med henblik på rundsendelse til
samtlige relevante medlemmer.
Prækvalifikationsmaterialet er udarbejdet med henblik på, at man relativt let kunne gennemføre en ensartet bedømmelse af systemer, komponenter, montagemateriel, udseende og priser,
samt det pågældende firma eller konsortiums kapacitet til at løfte opgaven.
Der indløb i alt 14 svar i prækvalifikationsrunden.
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3.7 EU Udbud og leverandørvalg
Udbudsrunden er gennemført formelt som et EU udbud.
Udbudsbetingelserne omfatter dels ”General Conditions for the Supply of Mechanical and
Electrical Installations, 1993” dels ”Særlige Betingelser”, hvori de projektspecifikke betingelser er anført. For detaljerede oplysninger henvises der til disse to hæfter.
De Særlige Betingelser opstiller kort fortalt følgende hoved principper:
♦

Der ønskes tilbud på komplette systemer med og uden montage, og med detaljerede tekniske og prismæssige oplysninger for solcellemoduler, vekselrettere og
montagemateriel.

♦

Anlægsstørrelserne er 1, 2, 2.5, 3 og 4 kWp med en antalsmæssig vægtning og
spredning.

♦

Der ønskes tilbud for i alt 250 kWp, henholdsvis 500 og 700 kWp, og specificerede mindre forøgelser.

♦

Der kræves en afleveringsforretning for hvert anlæg samt en systemgaranti på
min. 5 år

Udbudsrunden resulterede i, at fem potentielle leverandørfirmaer eller konsortier blev inviteret til nærmere forhandlinger, herunder til i praksis at demonstrere deres tilbudte materiel,
specielt montagemateriellet. Der blev til formålet opbygget små, men fuldskala, typiske danske tagkonstruktioner for enfamiliehuse.
Der er for samtlige fem tilbud foretaget en nøje gennemgang og sammenligning af tilbudene
efter velspecificerede kriterier, og resultatet fremgår af Evalueringsnotat af 5. januar 1999
(internt projektdokument).
Udbudsrunden og de efterfølgende leverandørforhandlinger viste at:
♦

De prismæssige mål, som er opstillet i projektbeskrivelsen (systempris: ca. 40
kr/Wp installeret) kan nås.

♦

Prisreduktioner ved samlede ordrer over 250 kWp er meget begrænsede.

♦

Der kunne identificeres tilfredsstillende konsortia med èn relevant hovedansvarlig
partner.

♦

Systemgarantier kan opretholdes, selvom montage udføres af det lokale eldistributionsselskab.

De Særlige Betingelser blev efterfølgende modificeret til Kontraktgrundlag, og der blev indgået kontrakt med tre firmaer/konsortier:
1.
2.
3.

Shell Solar, Gaia Solar
BP Solar (+ Racell)
IBC Solar Technick, Scanpocon og OI-Electric
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I alle tre konsortier indgår således større udenlandske firmaer med omfattende erfaring og
ekspertise på solcelleområdet, samt mindre danske solcellefirmaer, og der forventes som følge
heraf en videnopbygning i dansk erhvervsliv.
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3.8 Kontrakter, forsikringer, deklarationer m.v.
Til at regulere forholdet mellem SOL-300 Projektet og de deltagende husstande (købere) er
der udarbejdet en standardkontrakt på tre sider.
Ud over købssum og betaling specificerer kontrakten bl.a. at:
♦

Projektet tilsikrer at solcelleanlægget installeres korrekt.

♦

Anlægsmontage kan standses, såfremt et hus ved montagen findes ikke-egnet (f.
eks. pga. ikke korrekt udført håndværk).

♦

Anlægget tages tilbage ved forsøgsperiodens udløb, såfremt køber ønsker det;
samtidig tilbageføres huset så vidt muligt til original stand.

♦

Projektet har adgang til anlægget i forsøgsperioden, ligesom køber er forpligtet til
i samme periode at oplyse om forbrugsvaner m.v.

♦

Køber skal forsikre anlægget som en del af huset.

♦

Køber kan de første 10 år kun sælge anlægget tilbage til projektet; tilbagekøbspris
og -betingelser er specificeret.

♦

Tarifering af solcellestrøm følger lovgivning (4-årig forsøgsperiode 1999-2002);
herefter som minimum samme tarif som for vindkraft.

♦

Kontrakten tinglyses på ejendommen.
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4. Projektets hovedaktiviteter
Projektets hovedaktiviteter er, som anført i Indledningen, beskrevet i 10 separate delrapporter,
hvorfor der henvises hertil. Nærværende afsnit giver en kort beskrivelse af samme hovedaktiviteter.
4.1 Identifikation af huse
De deltagende elselskaberne mønstrede kontaktpersoner, som på basis af et projektinternt
træningsforløb stod for udvælgelse af huse, indsamling af oplysninger om husenes beliggenhed, solorientering, skyggeforhold samt fotografering af facader og tagflader. Der blev afholdt
orienteringsmøder i de enkelte områder for interesserede husejere.
Herefter blev der for hvert hus udarbejdet placeringsforslag. Arkitekterne forestod anvisning
af proportionering og placering af anlæg med hensyn til solorientering, skyggeforhold og proportionering i forhold til husets helhed samt ønsker om anlægsstørrelse. Forslagene er angivet
på opstalter og snittegninger i 1:100 til hvert hus. I de fleste tilfælde blev der afholdt endnu et
orienteringsmøde, hvor husejerne fik mulighed for at konsultere arkitekten og diskutere forslagene og evt. ændringsforslag.
Placeringsskitserne, der visualiserede anlæggene på hustagene, fungerede som et vigtigt
kommunikationsredskab mellem arkitekter, elselskaber, leverandører og ikke mindst husejerne.
4.2 Arkitektarbejde generelt
En forudsætning for udbredelsen af solceller i Danmark er, at de bliver indpasset i vores byggeri. Derfor har der, udover at få implementeret og derved demonstreret et repræsentativt udsnit af relevante udenlandske montagesystemer og anlægstyper, været fokus på arkitekters og
fremstillingsvirksomheders udvikling af både montage- og integrationssystemer.
Solcelleanlæggene er afprøvet på forskellige hustypekategorier. De 300 huse er udvalgt blandt
forskellige karakteristiske, danske hustypekategorier, beliggende i otte forskellige boligområder.
De tre anlægstyper, der er benyttet i SOL 300 Projektet, er fordelt mellem de otte boligområder, hvilket demonstrerer, at det visuelle indtryk af et solcelleanlæg afhænger meget af anlægstypen. Såvel typen af solceller som samspillet med front- og bagbeklædning samt ramme, panelformat og montagesystem har indflydelse på anlæggets samlede visuelle udtryk.
Hovedparten af anlæggene er applikeret på tagfladen. En række specialanlæg er semiintegrerede i tagfladen, det vil sige, at en del af tagbeklædningen erstattes med solcellemoduler, men
ovenpå en vandtæt beklædning. Specialanlæg er udviklet som integrerede anlæg, der udgør en
del af klimaskærmen i taget eller facaden. Endelig er en række anlæg placeret fri af bygningen
som mindre lette bygninger.
Solcelleleverandørernes tilbud var baseret på at anvende standardiserede komponenter i videst muligt omfang. Den arkitektoniske rådgivning har omfattet en harmonisk dimensionering og placering af anlæg opbygget af de standardiserede komponenter på boligerne med
udgangspunkt i givne anlægstyper og ønskede anlægsstørrelser spændende fra 1 kW til 4 kW.
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I bestræbelserne på at SOL-300 Projektet skulle udmunde i arkitektonisk rigtige løsninger
omkring placering og montering af solcelleanlæggene, har arkitektfirmaet DOMUS Arkitekter A/S været tilknyttet projektet som koordinator. De har peget på fem arkitektfirmaer, der
har udarbejdet placeringsskitser til de 300 anlæg i de otte delområder. Delområderne og boligkategorierne har været fordelt således:
Arkitekt Ulla Falck, København
2 områder på Fyn:
♦

Rækkehuse, Hermelinløkken, Odense, ved elforsyningsselskabet EFFLA

♦

Huse fra 1960-80, Søvangen, Gudme, ved Sydfyns Elforsyning SEF

Arkitekterne Ellen Kathrine Hansen og Hanne Lehrskov, Århus
3 områder i Midt- og Nordjylland, samt diverse forsøgsprojekter:
♦

Huse efter 1980, Tagskægget, Vestbjerg, ved ESV/ENV

♦

Landsby, Knudby-Borup, Skive, ved El-forsyningen SFGHH, senere SE-energi

♦

Huse fra før 1960 (landsby), Havndal/Norup, Randers, ved Elselskabet ELRO

Specialanlæg
♦

Brædstrup, tilbygning med integrerede tyndfilmceller

♦

Brædstrup, semiintegration i eternittag

♦

Brædstrup, solceller i stål espalier

♦

Løgstrup, Knudby-Borup, tagintegration

♦

Gudme, semiintegration i tegltag

Arkitekt Jørgen Lind, Fanø
2 områder i Sønderjylland:
♦

Sommerhuse, Fanø, ved Vest Energi

♦

Huse fra 1960-80, Jærgerskoven, Toftlund

Arkitekterne Knudsen & Halling:
Områder ved Brædstrup, ved EnergiMidt
Specialanlæg
•
•
•
•

Nyere parcelhuse i Brædstrup
Nybyggeri, dobbelthuse, Brædstrup
Forsøgsbyggeri med Dansk Eternit
Forsøgsbyggeri med Velux
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4.3 Udviklingsopgaver
SOL-300 Projektet har gennemført en række udviklingsaktiviteter med følgende hovedformål:
♦

At medvirke til prisreduktion, primært relateret til mekanisk og elektrisk montage
i forbindelse med typisk dansk byggeri.

♦

At stimulere dansk industris interesse for solcelleteknologi gennem udvikling af
danske produkter.

♦

At udvikle/afprøve nye solcelleanvendelser.

4.3.1 Udvikling af vekselretter
SOL-300 Projektet omfattede oprindeligt udvikling af en vekselretter til nettilsluttede solcelleanlæg. Det lykkedes dog ikke at identificere relevante danske virksomheder, der havde interesse i at indgå i et udviklingsarbejde under de givne rammer.
I SOL-300 Projektets forløb blev der imidlertid knyttet forbindelse til et EFP støttet projekt3,
omfattende udvikling af en vekselretter for solcelleanlæg; nævnte EFP projekt ønskede økonomisk/teknisk assistance af SOL-300 Projektet i forbindelse med afprøvning af en prototypevekselretter under feltforhold og der blev indgået aftale herom. EFP projektet er afsluttet og
afrapporteret separat som EFP projekt. Fra feltafprøvningen i SOL-300 Projektet kan følgende
kort omtales.
EFP projektet omfattede bl.a. udvikling og konstruktion af en 1-1,5 kW højeffektiv nettilsluttet vekselretter, der som mål skulle have en virkningsgrad på 96 % over et bredt spændingsinput og en belastning over 100W.
Den afprøvede prototype var monteret i et standard væghængt stålskab med målene: 600 mm
x 400 mm x 200 mm. Enheden blev installeret indendørs i en bygning hos EnergiMidt og blev
tilsluttet et solcelleanlæg og elnettet.
Afprøvningen viste, at MPPT4 funktionen i prototypen ikke var tilstrækkelig til under alle
forhold at sikre en optimal udnyttelse af den til rådighed værende solenergi. Virkningsgraden
lå meget tæt på 96 % i spændingsområdet 300V til 350V men kun i effektområdet 1000-1300
W. Ved lavere belastninger faldt virkningsgraden markant.
Der var i testperioden ikke mulighed for at gå nærmere ind i EMC forhold.
Konklusionen på feltafprøvningen må være, at der udestår en hel del udviklingsarbejde for at
opnå et teknisk tilfredsstillende resultat.

3

EFP2000 1713/00 – 0012: ”Udvikling af højeffektiv bygningsintegreret solcellegenerator for anvendelse i
parcelhuse og større solcelleanlæg”
4

Maximum Power Point Tracking
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4.3.2 Montagesystem – standardanlæg
I Solby projektet (Sol-30 projektet) blev det bl.a. konstateret, at:
♦

Eksisterende montagemateriel, overvejende af tysk oprindelse, var både relativt
dyrt og besværligt at anvende.

♦

Eksisterende montagemateriel, specielt til tagmontage, ikke var beregnet til typiske danske tagmaterialer som tegl, bølgeeternit og skifer

♦

At montageprocessen udgjorde en uforholdsmæssig stor andel af systemprisen, ca.
20 %.

Udover at prøve at identificere de mest velegnede eksisterende montageprincipper og
-systemer i forbindelse med prækvalificering og leverandørforhandlinger, igangsatte SOL-300
Projektet en målrettet udviklingsproces på området i samarbejde med dansk industri. Endvidere indledte projektets arkitektgruppe et samarbejde med én af hoved-leverandørerne (BP Solar) med henblik på at forbedre det arkitektoniske helhedsindtryk af dennes standardsystem.
Udvikling af et nyt montagesystem med Alu-PV A/S & Dasolas A/S
Der blev her dels udviklet et nyt montagesystem for standardmoduler, dels et nyt montagesystem for Alu-PV’s specielle solcellemoduler, integreret i aluminiumslameller, se også afsnit
4.3.3.
Udviklingen af skinnesystem for standardmoduler blev gennemført med vægt lagt på enkelhed, nem montage på typiske danske tagmaterialer og dermed lav pris. Udviklingen har bl.a.
omfattet nye Al-profiler og dertilhørende fremstillingsværktøjer.
De indledende erfaringer omkring selve montagen og det færdige solcellepanels udseende har
været positive. Preliminære analyser af fremstillingsomkostningerne viser, at systemet i serieproduktion synes at kunne blive fuldt ud konkurrencedygtigt i sammenligning med eksisterende systemer.
Det udviklede system langtidsafprøves i fuld skala på et SOL-300 anlæg i Brædstrup.
Modifikation af BP Solar’s standardsystem
I samarbejde med SOL-300 Projektets arkitektgruppe blev BP Solar’s standard montagesystem videreudviklet med henblik på danske forhold. Dette resulterede bl.a. i tilpasning af
beslag for befæstigelse på tegltag, samt indførelse af en nyudviklet afskærmningsramme, som
fremhæver solcellepanelets udtryk som ”et svævende tæppe over taget”.
Udviklingsresultatet bedømmes som værende vellykket, og det modificerede system er anvendt på mange af SOL-300 Projektets anlæg.
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4.3.3 Forsøgsanlæg
SOL-300 Projektet har etableret tre egentlige forsøgsanlæg:
•
•
•

Et solcelleanlæg bestående af solcellemoduler opbygget som aluminiums lameller
Et solcelleanlæg opbygget som et akustisk støjskærm
Et hybridt solcelle/solvarmeanlæg med koncentrator

Forsøgsanlæggene er kort omtalt herunder.
Det danske firma Alu-PV A/S har udviklet et solcellemodul opbygget som en aluminiumslamel. Solcellelamellerne, der endnu har karakter af 0-serie, monteres meget hurtigt ved hjælp
af et enkelt mekanisk og elektrisk system. Det mekaniske montagesystem er delvist udviklet
som led i SOL-300 Projektet. Lamellerne er velegnede til multifunktions solcelleanlæg, f. eks.
i forbindelse med solafskærmning, dagslysstyring, støjafskærmning, facadebeklædning m.v.
Der er etableret et system på 1,2 kWp på et hus i Brædstrup, som samtidig har et konventionelt SOL-300 anlæg. Umiddelbart synes solcellelamellerne at producere noget mere el end det
konventionelle anlæg, muligvis pga. bedre køling af cellerne.
Det vil blive undersøgt nærmere i den kommende tid, og forsøget vil blive afsluttet og afrapporteret under det forlængede SOL-300 Projekt.
Støjskærm
Undervejs i SOL-300 Projektet opstod ideen om at skabe en støjskærm med solceller. Støjskærmen skulle opstilles i et nærmiljø og samtidig være af en væsentlig størrelse, således at
man kunne få et indtryk af udseendet ved en længere strækning. Støjskærmen er med tilladelse fra Silkeborg kommune opstillet ved Østre Højmarksvej i Silkeborg.
Projektet er afrapporteret i en folder, og er beskrevet yderligere i delrapport 8, specialopgaver.

Solcelle og solvarme-koncentrator
Det svenske energiselskab Vattenfall AB har udviklet et hybridt PV-T (både el- og varmeproduktion) anlæg, omfattende en parabolsk koncentrator (4 gange koncentration) med solceller og med en væskesolfanger. Målet er, at hybridkonstruktionen ved manuel justering af orienteringen fire gange årligt, skal kunne yde dobbelt så meget el og tre gange så meget varme
som konventionelle solcellemoduler, henholdsvis solfangere. Et forsøgsanlæg bestående af 4
moduler er opstillet ved EnergiMidt i samarbejde med det danske solcellefirma Racell.
Der er indtil videre konstateret følgende problemer ved forsøgsanlægget:
A.

De fire moduler (hvert modul består af 3 sammensatte hybridenheder med 11 solceller
i hver) var alle beskadigede, i særdeleshed nr. 1 og 3.

B.

Forsøget med at sætte modul nr. 1 & 3 i en worst case situation, dvs. konstant stagnation, medførte en meget tydelig forværring i forhold til nr. 2 og 4. Den herved opståede høje temperatur på over 180° C medførte smeltning af lim-materiale bag reflektoren
(brunt) og af EVA materiale ved cellerne (gennemsigtigt). I modul nr. 2 & 4, som ikke
var i stagnation, var materialerne ikke smeltet.
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C.

Grundet forsøg med ny type af reflektorlag, er der opstået spændinger og buler i disse.
Det er sket på alle fire moduler.

D.

I modul 3 er et af hybridelementerne vendt og dermed forbundet forkert elektrisk.

E.

Der er knækket celler i de fleste af hybriddelene, specielt i modul 1 og 3. Det skyldes
både ophængningssystemet, overophedning og at Cu-strippene er for tynde.

F.

De yderste absorberelementer i hvert modul optager meget plads og gør ikke megen
nytte. De bør designes om eller helt udelades.

G.

Der var vandindtrængning i alle fire moduler. Der bør derfor tætnes bedre og desuden
bores huller for at undgå kondens.

Forsøgets præliminære konklusioner er at:
I) Alle reflektorer og celler vil blive udskiftet af Racell og Vattenfall, hurtigst muligt, således
at vi kan opsamle flere målinger inden efteråret er omme. Udskiftningen sker i Brædstrup.
II) Montagesystemet direkte på jorden (udviklet af EnergiMidt Entreprise) findes velegnet og
samtidig billigt.
III) Stagnation skal undgås og begrænses til et absolut minimum. Derfor skal der installeres et
back-up PV pumpesystem, eller pumpen kan være direkte drevet af PV moduler.
IV) En ny type absorbersystem bør benyttes, hvor cellerne sidder på et kraftigere
substrat.
Forsøget vil blive afsluttet og afrapporteret under det forlængede SOL-300 Projekt.
4.3.4 Solportal
SOL-300 Projektet ønsker at videreudvikle den eksisterende website ”sol300.dk” til en solportal under navnet ”solstrøm”. Website’n omfatter på nuværende tidspunkt SOL-300 Projektet, men skal udvides til også at omfatte projekterne SOL-1000 og SOL-2000. SOL-1000 omfatter cirka tusinde nye husstande, institutioner og virksomheder. SOL-2000 er et F&U projekt, tæt koordineret med SOL-1000. Det betyder, at hvor SOL-300 i dag præsenteres på
www.sol300.dk skal alle solprojekterne fremover samles under portalen: www.solstrøm.net.
Arbejdet er påbegyndt, og vil blive afsluttet og afrapporteret under det forlængede SOL-300
Projekt.
4.3.5 El-installationsteknik
SOL-300 Projektet har, baseret på erfaringerne fra Solby projektet og på videnindhentning fra
andre ”roof-top” projekter, forsøgt at simplificere og billiggøre nettilslutningen af solcelleanlæg. Dette arbejde har bl.a. resulteret i:
1. Hurtigere montage
2. Simpel elinstallation
3. Billigere installation

Sol 300 * EnergiMidt * Søndergade 27 * 8740 Brædstrup * tlf. 70151560 * fax 76581111 * www.energimidt.dk

27

Hovedrapport

SOL-300

4.4 Kvalitetssikring
Under introduktion af en ny energiteknologi, som solcelleteknologien er i en dansk sammenhæng, er det væsentligt, at man sikrer, at kundens eller brugerens forventninger ikke skuffes.
Kvalitetssikring af såvel materiel, montage samt driftssikkerhed er følgelig et vigtigt element,
og har også været betragtet som sådan i SOL-300 Projektet. Projektet har betjent sig af følgende kvalitetssikringstiltag:
♦

Anvendelse af internationale normer og retningslinier

♦

Anvendelse/fremme af nationale normer og retningslinier

♦

Anvendelse af projektspecifikke foranstaltninger

Alt materiel anvendt i SOL-300 Projektet, bortset fra protyper og forsøgsanlæg, har været
certificeret i overensstemmelse med internationale normer og retningslinier, hvor sådanne
findes. Det samme gælder for de nationale bestemmelser, som naturligt nok i vid udstrækning
afspejler de internationale. Samarbejdet med den danske KSC5 ordning er forløbet udmærket.
KSC ordningen er udviklet i dialog med og med støtte fra SOL-300 Projektet.
Generelt set er SOL-300 Projektet tilfreds med resultatet af de omfattende kvalitetssikrings
tiltag, der er gennemført. Denne tilfredshed afspejles også hos kunderne, hvilket fremgår af
delrapport 4: Forbrugerundersøgelse i SOL-300 Projektet.
Som noget enestående internationalt set har SOL-300 Projektet formået at få en 5-årig systemgaranti fra de deltagende leverandør-konsortiers hovedpartner. Tidligere er der normalt
kun ydet op til tre års systemgaranti. Erfaringerne med systemgarantien er blandede, idet selve
garantien har vist sig udmærket, og har ført til anlæg af høj kvalitet, men det har i praksis vist
sig vanskeligt at koordinere og følge op på garantispørgsmål i kæden: kunde – installatør – elselskab - leverandør-konsortium.
SOL-300 Projektet har derfor foreslået6, at projektets driftsfase udvides til at vare lige så længe som systemgarantien, dvs. yderligere to år efter projektafslutning, idet det for den enkelte
kunde kan være vanskeligt af få effektueret en systemgaranti via en længere kæde af interessenter, der også involverer udenlandske firmaer.
4.5 Rutiner omkring montage, idriftsætning, aflevering og drift
SOL-300 Projektet etablerede følgende styrings- og kontrolrutiner omkring materielmodtagelse, anlægsmontage og anlægsaflevering:
Materielmodtagelse
Materiellevering blev nøje specificeret for hver leverance (omfang, måde, tid & sted). Alt
materiel omfattes af den 5-årige system garanti. Ved tidsmæssig overskridelse af leverancer
kan der forfalde bøder, som specificeret i udbudsmaterialet. Ved hver leverance foretog SOL300 Projektet en mængdemæssig kontrol.

5

Kvalitetssikringsordningen for Solceller; administreres af Solenergicentret, Teknologisk Institut, på vegne af
Energistyrelsen.
6
Sol-300 projektet er efterfølgende blevet forlænget.
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Anlægsmontage
Anlægsmontagen blev styret af detaljerede montageplaner udarbejdet i forbindelse med kontraktforhandlingerne. Montageplanerne definerede bl.a. et antal terminer for færdiggørelse af
geografisk samlede grupper af solcelleanlæg. Overskridelse af terminer kan udløse bøder, som
specificeret i udbudsmaterialet.
Ansvar for anlægsmontage påhviler den pågældende leverandør/konsortium, uanset hvem der
i praksis udfører montagen. Kan et givet hus påvises som værende uegnet for montage af det
påtænkte solcelleanlæg, kan den pågældende leverandør/konsortium nægte at gennemføre
montagen. Sol-300 projektet og de deltagende el-selskaber foretog under montagearbejdet
løbende inspektioner af igangværende montagearbejde.
Anlægsaflevering
Ved idriftsættelse af hvert enkelt anlæg skulle leverandør/konsortium aflevere anlægs- og
driftsdokumentation som specificeret i udbudsmaterialet. Endvidere blev der gennemført og
rapporteret en ydelsesprøve, som dokumenterer anlæggets ydeevne, samt en prøvedrift, der
over en periode på 30 døgn dokumenterer anlæggets normale drift. Såvel ydelsesprøve som
prøvedrift er nærmere specificeret i udbudsmaterialet. Denne anlægsdokumentation er ganske
omfattende, hvorfor kun et begrænset udpluk er vist i bilag
4.6 Standardanlæg
Et af hovedformålene i SOL-300 Projektet har været at kunne demonstrere en prisreduktion
på ca. 20 % i forhold til det tidligere Solby projekt.
For at kunne nå dette mål har strategien i SOL-300 Projektet været, at udvikle standardløsninger og -anlæg, som kan medvirke til både lavere indkøbspriser og til kortere montagetider og
dermed prisreduktion.
SOL-300 Projektets indsats omkring standardisering har været en balancegang mellem på den
ene side kravet om prisreduktion, på den anden side ønsket om at opretholde så store anlægsmæssige frihedsgrader som muligt, samt at opnå et positivt arkitektonisk udtryk for de mange
vidt forskellige eksisterende enfamiliehuse, som har været projektværter i SOL-300 Projektet.
SOL-300 Projektet har nået sit prismæssige mål med en gennemsnitlig turn-key pris for standardanlæg på ca. 40.000 kr. per kWp installeret.
Delrapport 6 giver en oversigt over de meget forskellige danske parcelhustyper, som er indgået i SOL-300 Projektet, samt de løsningsmodeller, der er udviklet og anvendt for at etablere
solcelleanlæg så billigt som muligt uden at gå på kompromis med det arkitektoniske udtryk.
SOL-300 Projektet finder selv at have nået sit hovedmål med prisreduktion.
4.7 Specialanlæg
Et grundlæggende parameter for at solceller kan konkurrere overfor andre alternative energikilder er, at solcellerne til stadighed udvikles og effektiviseres gennem nye anvendelser af
materialer og tekniske tiltag.
En primær prisreduktion ved integration af solceller ligger i at tænke solcellen som en del af
en byggekomponent, og derved finde en materialebesparelse. Samtidig kan solcellekomponenten udvikles til et aktivt klimaregulerende element i klimaskærmen. Endelig ligger der en
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effekt i, at anlægget bliver en synlig og naturlig del af bygningen og derved signalerer egenproduktion af energi.
Hovedparten af anlæggene i SOL-300 Projektet er, som omtalt i afsnit 4.6, standardanlæg
applikeret på tagfladen.
SOL-300 Projektet har også udviklet og etableret en række specialanlæg, semiintegrerede i
tagfladen, det vil sige, at en del af tagbeklædningen erstattes med solcellemoduler, men ovenpå en vandtæt beklædning.
Få specialanlæg er udviklet som egentlige integrerede anlæg, hvor solcellemodulerne udgør
en del af klimaskærmen i taget eller facaden.
Endelig er en række anlæg placeret fri af bygningen i mindre, lette tilbygninger. Specialanlæggene er deltaljeret beskrevet i delrapport 7.
Danske byggevarekomponentfirmaer, blandt andre VELUX, har været involveret i SOL 300 –
Projektet og udviklet komponenter, der indeholder solceller.
Samtidig er der gennem samarbejder teknikere og arkitekter imellem udviklet byggetekniske
løsninger til tagintegration af de på markedet tilgængelige solcellepaneler, idet solcellemodulerne erstatter en del af tagmaterialet eller facaden.
4.8 Driftsperiode og Måle- og datasystemet
Driftsperioden i SOL-300 blev opstartet ved opsættelsen af det første anlæg i foråret 1999 og
skulle have været afsluttet i forbindelse med projektets afslutning i december 2001.
I forbindelse med måleprogrammet i SOL-300 er der dog indkommet en mængde driftsdata,
som kan bearbejdes yderligere end vist i delrapport nr. 2 ”Driftsstatistik”.
Derfor er der ansøgt om forlængelse af måleprogrammet, således at måleperioden afsluttes
den 1. juli 2004.
Der forventes i måleprogrammet etableret et omfattende datagrundlag for - og en bedre forståelse af - nettilsluttede solcelleanlægs ydelse og driftsforhold i Danmark, hvilket vil understøtte en videre udbredelse af teknologien i Danmark. Det skal understreges, at der samtidig
udarbejdes driftsdata til Eltras Systemplanlægning.
Der skal gennemføres en omfattende analyse af det herved dannede datagrundlag, herunder
bl.a.:
♦

Analyse og formidling af driftsresultater.

♦

Etablering af en fejlstatistik og -analyse omfattende mindst 300 anlægs drift over
5 år; jævnførelse af fejl med fejl i tilsvarende anlæg i Tyskland og Holland.

Endvidere skal der laves en analyse og formidling af måledata og driftsresultater fra etableret
hybridanlæg.
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4.10 El-sektorens samarbejde i projektet
Den første større konference7 om el-sektorens rolle i udbredelsen af solcelleteknologi blev
afholdt i december 1990. Konferencen førte bl.a. til, at det International Energi Agentur (IEA)
oprettede en ny ”implementing agreement”: the Photovoltaic Power Systems Programme
(PVPS), hvor elsektoren i 21 lande, herunder også Danmark, deltager i et afgørende omfang.
Siden da har elsektoren i praktisk talt alle OECD landene spillet en væsentlig rolle i udbredelsen af solcelleteknologi, omfattende:
♦

Støtte til og deltagelse i forskning og udvikling

♦

Etablering af demonstrationsprojekter

♦

Gennemførelse af udbredelsesprogrammer

♦

Salg af solcellestrøm og salg af grønne certifikater

♦

Investering i produktion af solcelleteknologi

Flere elselskaber har etableret specielle afdelinger eller virksomheder til at tage sig af solcelleteknologien, som i højere og højere grad betragtes som et naturligt forretningsområde for elsektoren.
Også i Danmark har el-sektoren været tidligt på banen. Allerede i 1994 etablerede elselskabet
VOH (nu EnergiMidt) Danmarks første nettilsluttede solcelleanlæg i form af et forsøgsanlæg
på ca. 6 kWp.
I 1996 fulgte Solby projektet med ca. 60 kWp solceller opsat på 30 parcelhuse og i 1998 startede nærværende SOL-300 Projekt.
SOL-300 Projektet har - i forlængelse af Solby projektet – omfattet videreudvikling af elsektorens roller og engagement indenfor det fremtidige forretningsområde solcelleteknologi.
Udover at demonstrere fortsatte prisfald er der gennemført udvikling omkring finansieringsog ejerskabsforhold, forsikringsforhold, tarifering, skatte- og afgiftsforhold og tilslutningsbetingelser.
I SOL-300 Projektet har 8 elselskaber samarbejdet om projektets gennemførelse. De deltagende selskaber og deres roller i projekter er nærmere beskrevet i delrapport 5.
Generelt har de deltagende elselskabers roller – udover projektspecifikke administrative og
styringsmæssig roller – omfattet følgende, idet de deltagende elselskaber har haft roller af
varierende omfang:
♦

Indledende teknologi-information og kundeidentifikation

♦

Kundeinformation vedr. finansierings- og ejerskabsforhold, forsikringsforhold,
tarifering, skatte- og afgiftsforhold og tilslutningsbetingelser

♦

Kontrahering, herunder tilbud om finansiering

♦

Montage af anlæg eller tilsyn med montage af anlæg

♦

Tilsyn med afleveringsforretning for anlæg (kvalitets- og ydelseskontrol)

7

"The Executive Conference on Photovoltaic Systems for Electric Utility Applications", december 1990.
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♦

Fejlfinding og fejlafhjælpning

♦

Løbende overvågning af anlæg

SOL-300

Selvom SOL-300 Projektet efter dansk målestok er et stort solcelleprojekt, kan der dog ikke
tales om ”forretningsområder” for elsektoren. Projektet har imidlertid medvirket til at identificere følgende områder som potentielle fremtidige forretningsområder for danske el- og energiselskaber:
♦

Levering af turn-key anlæg

♦

Levering af ”gør-det-selv” anlæg (videreudvikles i SOL-1000 Projektet)

♦

Service/reparation af anlæg

♦

Fjernovervågning af anlægsydelse (et stort problem for den enkelte ejer)

SOL-300 Projektet har demonstreret et velfungerende samarbejde otte el-selskaber i mellem,
og har i høj grad medvirket til at udbrede teknisk, økonomisk og institutionel viden og erfaring med solcelleanlæg i en dansk sammenhæng.
4.11 Forbrugerundersøgelse
Der er tidligere gennemført forbrugerundersøgelser vedrørende solcelleteknologi. I 1998 gennemførte DEFU sammen med IFO, Instituttet for Opinionsanalyse, en forbrugerundersøgelse,
der indikerede, at ca. 20 % havde kendskab til produktion af el med solceller, og at op mod 70
% havde mere eller mindre sikker viden herom. De resterende 10 % havde intet kendskab til
solceller. År 2001 var tallene groft set uændrede ved en tilsvarende undersøgelse.
Der eksisterer normalt et udmærket leverandør-kundeforhold mellem danske el-distributionsselskaber og el-forbrugerne, karakteriseret ved tillid og godt gensidigt kendskab. Når el-selskaber, som i SOL-300 Projektet, introducerer en ny energiteknologi som solceller, er det
derfor væsentligt, at kundernes oplevelse heraf kortlægges på neutral vis til gavn for fremtidige tiltag på området.
SOl-300 Projektet danner med introduktion af solcelleanlæg hos 300 familier en unik mulighed for at få belyst, hvorledes el-forbrugere oplever solcelleanlæg. Dette, kombineret med
projektledelsens ønske om at få en tilbagemelding om kundernes oplevelse af selve projektforløbet, medførte et reelt behov for en undersøgelse.
For at opnå et så neutralt billede som muligt, blev det besluttet, at lade et uafhængigt og professionelt analyseinstitut gennemføre undersøgelsen, i.e. Institution for Opinionsundersøgelser (IFO)8. Undersøgelsen og dens resultater er beskrevet i delrapport 4.
På basis af typiske forløb omkring etableringen af solcelleanlæg hos en kunde i SOL-300 Projektet, blev der opstillet følgende hovedgrupper som mål for en undersøgelse:
1.
2.
3.
4.
8

Installation af solcelleanlægget
Solcelleplaceringen på bygningen
Det færdiginstallerede og idriftsatte solcelleanlæg
Afregning af produceret og videresolgt solenergi

IFO, Instituttet For Opinionsanalyser A/S, Smallegade 41, 2000 Frederiksberg
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5. Solcelleproduktionens betydning
6. Baggrundsdata
Af i alt 294 udsendte spørgeskemaer blev 194 besvaret, svarende til en returprocent på 66,
hvilket anses for acceptabelt.
Undersøgelsen viser for det første en udpræget tilfredshed med SOL-300 projektet og med
solcelleteknologien. 89 % er tilfredse eller meget tilfredse med deres solcelleanlæg og 50 %
kunne forestille sig en udvidelse af anlægget.
Undersøgelsen viser to klare tendenser i kundernes oplevelse af projektet. Der fremstår et
billede af otte individuelle områder, hvor den forskelligartede kontakt mellem elforsyningsselskaberne og kunderne, samt dialogen mellem leverandør, installatør og kunde skaber et
vekslende billede. Selve solcelleanlæggene - efter endt installation, indkøringsperiode og endelige idriftsætning - tegner et ensartet positivt billede i alle otte områder.
Projektet er gennemført med en overordnet koordinering, idet de deltagende elselskaber selv
har stået for den lokale styring af det praktiske arbejde. Dette har influeret på projektets forløb
- fra markedsføringsfasen til den praktiske installering af solcelleanlæggene - og denne forskellighed kommer klart til udtryk i undersøgelsens resultat
4.12 Forbrugerreaktioner & -vaner
I forbindelse med andre solcelleprojekter både i ind- og udland er der hos solcelleanlæggets
ejer eller bruger konstateret oplevede fordele udover el-produktionen, også benævnt ’added
values’, dvs. fordele, der fremkommer som følge af ejer/brugernes reaktioner på solcelleanlægget.
Eksempelvis kunne der ved Solby projektet omfattende 30 ”roof-top” anlæg konstateres en
gennemsnitlig reduktion af de berørte husstandes elforbrug på knap 10 %. Lignende erfaringer
har man gjort i Tyskland i forbindelse med ”1000-tages projektet”, der omfattede næsten
2.500 ”roof-top” anlæg.
Reduktion i elforbrug kan i sagens natur først registreres efter et stykke tid, og det kan være
vanskeligt at fastslå, om den fastholdes i en længere periode. Forbrugsmønstre ændrer sig
løbende, påvirket at mange forhold, f.eks. husstandens sammensætning, økonomi og alder.
Derfor er det forsøgt afklaret om ejer/brugers holdning til elforbrug ændres som følge af solcelleanlægget. Fra undersøgelsen kan kort nævnes:
♦

40 % indikerer, at de i høj grad er blevet energibevidste, og 43 % at de i nogen
grad er blevet det.

♦

37 % udnytter i høj grad det overblik solcellemeteret giver til at slukke for unødvendigt elforbrug, mens 34 % i nogen grad gør det.

♦

18 % udnytter i høj grad muligheden for bevidst at spare på el-energien og 28%
gør det i nogen grad.

♦

23 % af er i høj grad blevet mere miljøbevidste, end de var før, mens 37 % i nogen grad er blevet det.
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76 % anbefaler andre at producere solenergi, 51 % anbefaler det i stor udstrækning og 25 % i nogen udstrækning.

I det omfang, det er muligt, vil SOL-300 Projektet under den forlængede projektperiode gennemføre supplerende undersøgelser og analyser af forbrugerreaktioner og -vaner.
4.13 Videnformidling, konferencer m.v.
Et af delmålene med SOL-300 Projektet har været at udbrede kendskabet til solcelleanlæg,
Formidlingsvirksomheden kan grupperes i følgende hovedpunkter:
♦

Dækning af informationsbehov i forbindelse med kundeidentifikation

♦

Projektindvielse og synliggørelse

♦

Projekthjemmeside - driftsdata-formidling

♦

Besøg af delegationer fra ind- og udland

♦

Prospektmateriale

♦

Konferencer, møder og udstillinger

♦

Mediedækning i øvrigt

I forbindelse med kundeidentifikation er informationsbehovet søgt dækket gennem:
♦

Træning af elselskabernes personale i solcelleteknologi bredt

♦

Afholdelse af beboermøder

♦

Etablering af en SOL-300 hjemmeside (se senere)

♦

Udsendelse af informationsmateriale

♦

Efter kontrahering møder ved hver enkelt husstand med arkitekt og solcelleekspert

Projektets indvielse blev gennemført dels centralt, dels i hvert område. Den centrale indvielse
blev gennemført i Brædstrup, med deltagelse bl.a. af daværende Miljø- og Energiminister
Svend Auken; hvert område har endvidere organiseret lokale indvielser.
Både før, under og efter indvielserne har SOL-300 Projektet lagt vægt på synliggørelse gennem medierne TV, radio, aviser og fagblade.
SOL-300 hjemmesiden blev oprettet tidligt i projektforløbet, for at kunne informere bredt om
projektet og dets forløb. Senere er hjemmesiden udvidet til også at informere detaljeret om
hvert enkelt anlægs energiproduktion.
Hjemmesiden giver således en komplet oversigt over 300 danske solcelleanlægs energiproduktion, idet de enkelte anlæg kun er identificeret ved et kodenummer - kendt af den enkelte husejer, som således via internettet kan følge sit eget anlæg og sammenligne med andres.
SOL-300 Projektet har modtaget mange besøg fra ind- og udland. Der har været tale om alt
fra officielle delegationer til foreninger og skoleklasser. Ud over at modtage information om
projektet har mange fået adgang til at besøge udvalgte SOL-300 huse, og til at tale direkte
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med beboerne om deres oplevelser og erfaringer med solcelleanlægget. SOL-300 Projektet er
meget taknemmelig for de pågældende beboeres gæstfrihed og tålmod.
Der er udarbejdet og distribueret prospekt- og informationsmateriale på både dansk, tysk
og engelsk.
SOL-300 Projektet har været præsenteret på en lang række konferencer, møder og udstillinger i både ind- og udland, herunder bl.a. den anden Verdenskongres for solcelleteknologi,
afholdt i Wien i 1999. Projektet indgår i IEA’s PVPS arbejde og projektet og især dets erfaringer og resultater vil blive præsenteret på konferencen: ”PV in Europe: From PV Technology to Energy Solutions”, som afholdes i Rom i oktober 2002.
SOL-300 Projektet har opnået en meget tilfredsstillende mediedækning, og må siges i høj
grad at have medvirket til at udbrede kendskabet til solcelleteknologi i både ind- og udland.
Der er udarbejdet en video om SOL-300 Projektet - både med dansk og engelsk tekst - og
videoen er indtil videre distribueret i flere hundrede eksemplarer.
4.14 Projektadministration, økonomi, tidsplaner m.v.
Projektet har været organiseret omkring et i projektperioden permanent projektsekretariat ved
EnergiMidt Entreprise i Brædstrup. Projektorganisationen har været holdt fleksibel og har
været præget af ”ad hoc” grupper med henblik på at begrænse møder og koordineringsvirksomhed.
De deltagende elselskaber har kunnet udføre deres opgaver og roller indenfor meget vide
rammer sat af SOl-300 Projektet.
Projektets økonomi har fulgt budgettet, idet dog det ikke har været muligt at anvende alle de
til udviklingsaktiviteter budgetterede midler.
Projektets tidsplan har vist sig realistisk og samme er blevet nøje fulgt. Ved projektets slutning har man fundet det hensigtsmæssigt at forlænge dataopsamlings og analyseperioden.
SOL-300 Projektet giver helt unikke muligheder for at samle og analysere tekniske, økonomiske og brugermæssige data vedr. solcelleanlæg under danske forhold, og SOL-300 Projektet
har fået godkendt en forlængelse af dataopsamlings og analyseperioden frem til udgangen af
2003.
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5. Projektets resultater og konklusioner
SOL-300 Projektets hovedresultater er angivet herunder:
♦ der er i forhold til Solby projektet opnået en prisreduktion, turn-key, fra omkring 50
kr/Wp installeret til ca. 40 kr /Wp installeret, svarende til en prisreduktion på 20 %. Til sammenligning kan oplyses, at IEA’s9 rapport: Trends in Photovoltaic Applications in Selected
IEA Countries between 1992 and 2000 angiver priser (2000) for nettilsluttede solcelleanlæg i
størrelsesordnen 0,04 - 10 kWp fra 4,5-5 US$ / Wp og op til 14 US$ / Wp. Internationalt set
ligger SOL-300 Projektets priser således absolut i den lave ende.
♦ Andelen af direkte brugerbetaling er øget fra 15 % i Solby projektet til 25 % i Sol-300
projektet.
♦ SOL-300 Projektet har anset det for urealistisk at påvirke teknologiudviklingen for solceller og solcellemoduler, og har koncentreret sig om montage- og integrationssystemer samt
vekselrettere. Ud over at få implementeret og derved demonstreret et repræsentativt udsnit af
relevante udenlandske montagesystemer har projektet i samarbejde med arkitekter og fremstillingsvirksomheder fået igangsat en dansk udvikling af både montage- og integrationssystemer. At igangsætte udvikling af relevante vekselrettere har vist sig lidt vanskeligere, dog er
der i projektet udviklet og afprøvet en prototype vekselretter på 1,5 kW med blandede resultater.
♦ Ansporet bl.a. af SOL-300 Projektet er der opbygget en kvalitetssikringsordning for nettilsluttede solcelleanlæg (KSC ordningen). Ordningen, som administreres af SolenergiCenter
Danmark, omfatter systemer, komponenter og deres installation. Det kan nævnes, at certificeringsordning og undervisningsmateriale til certificering af KSC-installatører er udviklet
med bistand fra SOL-300 Projektet og at samme materiale er anvendt i projektet til træningsformål.
♦ SOL-300 Projektet har inddraget i alt 8 distributionsselskaber i projektets implementering.
De deltagende distributionsselskaber har modtaget undervisning og træning i solcelleteknologi i bred forstand dækkende fra forsikrings- og skatteforhold til anlægsmontage og afprøvning. Projektet har endvidere været katalysator i etableringen af Elselskabernes Solcellegruppe.
SOL-300 Projektet har været et såkaldt paraplyprojekt, som - i situationen med et solcellemarked i sin vorden i Danmark - kan sikre lave priser og samtidig give kunderne den fornødne professionelle rådgivning.
SOL-300 Projektet har påvist, at el-sektoren i Danmark har en væsentlig rolle at spille i udbredelsen af solcelleteknologien, og der kan opstilles en række mulige forretningsområder,
som hvert el-selskab vil kunne tilbyde enkelvist, gruppevis eller samlet:
♦

Teknisk/placeringsmæssig rådgivning

♦

Økonomisk/finansieringsmæssig rådgivning

♦

Anlægsdesign

9

IEA: Det Internationale Energi Agentur
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♦

Finansiering, salg og levering af anlæg

♦

Overvågning og servicering af anlæg

SOL-300

SOL-1000 Projektet, som forventes at løbe 2001-2004, er også et paraplyprojekt i el-sektor
regi. Det er endnu usikkert om SOL-1000 vil blive det sidste paraplyprojekt, eller om der også
fremover vil være behov herfor.
Den forventede prisudvikling for solcelleteknologien med prisfald på ca. 10 % pr. år de kommende 3-4 år vil - hvis den realiseres - kraftigt skubbe på udvikling mod et egentligt marked
for solcelleanlæg i Danmark.
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