LOW COST ACTIVE HOUSE BIPV &
PV ACTIVE ROOFS AND FACADES

STØTTET AF

SOLCELLER
- FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKTER

HVORDAN UDNYTTER VI POTENTIALET I SOLENERGI?
FLERE SOLCELLER PÅ HUSTAGE OG I FACADER
Projekterne Low Cost Active House BIPV og PV
Active Roofs and Facades har til formål at nytænke
og udvikle bygningsintegrerede solceller, som en
del af et fossilfrit 2050. Projekterne skal gøre det
nemmere for professionelle bygherrer at integrere
solceller i nyt og eksisterende byggeri.
Skal de nationale målsætninger om fossilfrihed
indfries, kræver det flere solceller på hustage, i
nybyggeri eller tænkt ind i eksisterende facader.
Bygningsintegrerede solceller er interessante, fordi
de giver særlige fordele, når arkitektur og økonomi
skal tænkes ind i byggeprojekter.

DEN NATIONALE VISION

I Danmark har vi en vision om
at omstille vores energi- og
transportsystem til vedvarende
energi inden 2050. Omstillingen
kræver, at vi fokuserer på en række
vedvarende energiteknologier.
For eksempel viser u
 ndersøgelser
udarbejdet i projektet Energi
På Tværs, at solceller på tage
har p
 otentiale til at udgøre 15
procent af el-produktionen i
hovedstadsområdet i 2050.

MÅLRETTET DIG SOM PROFESSIONEL BYGHERRE
Sidder du med et større byggeprojekt, for eksempel en
skole eller boligblok, og ønsker at integrere solceller, men
er i tvivl om mulighederne?

“

Projekterne udvikler solcelleløsninger, der ser på
helheden omkring byggeprojekter. Projekterne
medtænker både bygningsejerens behov for a
 rkitektonisk
sammenhængende bygninger, omkostningseffektive
tiltag, driftseffektivitet og energibesparelser, såvel som
samfundsmæssige behov i forhold til fremtidens fossilfrie
energisystem.

Solcelleteknologien er i voldsom udvikling. Løsningerne bliver billigere, mere effektive,
og nemmere at integrere i bygningernes klimaskærm. Særligt for fremtidens bæredygtige bygninger kan solceller spille en vigtig rolle . Peder Vejsig Pedersen, Cenergia.
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HVAD KAN DU FÅ UD AF PROJEKTERNE?
•

•

•

Projekterne tilbyder dig som bygherre
60 procent i støtte til et indledende
skitseprojekt, som kan give inspiration
til, hvordan solceller kan spille ind
i et aktuelt byggeprojekt eller en
eksisterende bygning.
Vælger du at installere
bygningsintegrerede solceller,
dækker projekterne op til otte
procent af anlægssummen på
solcelleinstallationen.
Efterfølgende tilbyder projektet at
monitorere det installerede anlæg i de
første to år, så du kan sammenligne
anlæggets ydeevne med andre
lignende anlæg.
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VIL DU VIDE MERE ?
Er du interesseret i solceller, arkitektur,
økonomi, støtteordninger eller gode
eksempler, kan du finde mere
information her:
Tilskud til skitseprojekt

Læs mere og find informationer om
ansøgningsprocessen på solarcity.dk.

Database for bæredygtige bygninger
Projekterne bidrager med en række
eksempler på solcelleprojekter
til den nationale database for
bæredygtige bygninger. Læs mere på
bæredygtigebygninger.dk.

Viden og erfaringer

FBBB og Solarcity Denmark afholder
løbende arrangementer og kurser om
bæredygtige bygninger og solceller. Læs
mere på fbbb.dk og solarcitydenmark.dk.

Demonstratorium

Teknologisk Institut er ved at udvikle et
demonstratorium for bygningsintegrerede
solceller i Høje Taastrup. Demonstratoriet
skal være et nyt test- og besøgscenter
for bygningsintegrerede og arkitektonisk
tilpassede solcelleløsninger. Hold dig
orienteret på gate21.dk.

PV ACTIVE ROOFS AND FACADES

LOW COST ACTIVE HOUSE BIPV

Projektet er målrettet den almene boligsektor
og har til formål at udbrede effektive, rentable
bygningsintegrerede solcelleløsninger.
Projektet vil bidrage til udvikling og afprøvning af
nye løsninger og gode business cases, og herigennem
udbrede ny viden om potentialet for opsætning af
solceller i den almene boligsektor.

Projektets formål er at demonstrere
bygningsintegrerede solcelleløsninger på nybyggerier
og renoveringer i boligselskaber, virksomheder og
kommuner. Partnerskabet a
 rbejder med arkitektonisk
tilpassede og omkostningseffektive løsninger, som kan
erstatte traditionelle tag- og facadematerialer, som en
integreret del af b
 yggekonceptet AktivHus-mærkningen
(aktivhusdanmark.dk).
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