
 

 

 

Solceller 

Solceller, også kalt fotovoltaiske celler, konverterer sollys til elektrisitet ved hjelp av fotovoltaisk effekt. 

Energien som produseres kan enten brukes direkte, lagres eller overføres til strømnettet. 

 

Solcelleteknologi  

Det finnes mange ulike måter å utnytte sollyset på. De vanligste typene solceller er krystallinsk solcelleteknologi og tynnfilm solcelleteknologi som 

illustrert i figuren under. Krystallinsk solcelleteknologi inkluderer mono-Si og Multi-Si og de vanligste typene tynnfilm er CdTe, a-Si og CI(G)S. 

(ISE, 2022) 

Konvensjonelle solceller består av to tynne lag av halvledermateriale, hvorav et er p-dopet og et n-dopet. Det halvledermaterialet som er n-dopet 

har et overskudd av elektroner og det materialet som er p-dopet har underskudd av elektroner. Ved å kombinere disse to halvlederne skaper vi 

W = watt, effekt 

Wp = watt-peak, merkeeffekt, 

effektkapasiteten 

ved standard testforhold  

Wh = wattime, energi 

 



 

det som kalles en p-n-overgang, og dette skaper et elektrisk felt. Når lys, også kalt foton, treffer denne overgangen, overføres energien til 

elektronene i materialet og disse elektronene fremmes til et høyere energinivå. I sin eksiterte tilstand vil elektronene kunne bevege seg gjennom 

materialet. Når elektronene beveger seg etterlater de hull i materialet, og disse kan også bevege seg. (Boyle, 2012) 

Når p-n-overgangen dannes, tiltrekkes noen av elektronene i nærheten av overgangen fra n-siden for å kombineres med hull på p-siden. På 

samme måte tiltrekkes hull på p-siden for å kombineres med elektroner på n-siden. Nettoeffekten av dette er å sette opp, rundt overgangen, et 

lag på n-siden som er mer positivt ladet enn det ellers ville vært og på p-siden som er mer negativt ladet enn det ellers ville vært. I realiteten betyr 

dette at det settes opp et omvendt elektrisk felt, som også er tømt for ladningsbærere, også kalt et utarmingssjikt. (Boyle, 2012) 

Når et foton treffer, dannes et elektron-hull-par, og under påvirkningen av det omvendte elektriske feltet har elektronene en tendens til å bevege 

seg inn i n-siden og hullene inn i p-siden. Strømmen av elektroner til n-siden er per definisjon en elektrisk strøm. Hvis det er en ekstern krets for 

strømmen å gå gjennom, vil elektronene strømme ut av halvlederen via en av metallkontaktene på toppen av cellen, på samme tid som hullene 

strømmer i motsatt retning frem til de når en annen metallisk kontakt på bunnen av cellen, hvor de fylles av elektroner som kommer inn fra den 

eksterne kretsen. For at solceller skal produsere effekt må de i tillegg til denne strømmen, generere spenning. Denne spenningen kommer av det 

indre elektriske feltet som skapes av p-n-overgangen. (Boyle, 2012) 

 

Figur 1: Fordeling av installert watt-peak etter solcelleteknologi fra 2000 til 2020 (ISE, 2022)



 

 

        Solenergipotensialet i Norge

 

Figur 2: Solenergipotensialet i Norge for solcellemoduler montert horisontalt 
(European Commission, 2022) 

 

Figur 3: Solenergipotensialet i Norge for solcellemoduler montert med 
optimal helning (European Commission, 2022)



 

 

Installert kapasitet og produksjon 

Produksjon av energi ved bruk av solceller er i sterk vekst, både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Verden  

Figur 4 illustrerer installert kapasitet i verden fra 2010 til 2020, og her ser vi en økning for solceller fra 40,3 GW i 2010 til 709,6 GW i 2020. Figur 

5 illustrerer produksjon av solenergi for hele verden fra 2010 til 2020, produksjonen fra solceller økte fra 32,1 TWh i 2010 til 678,9 TWh i 2019.

 

Figur 4: Installert effekt (IRENA, 2022) 
 

Figur 5: Produksjon av elektrisitet (IRENA, 2022)



 

Norge  

Figur 3 illustrerer installert kapasitet i Norge fra 2010 til 2020, med en vekst for solceller fra 9,1 MW i 2010 til 151,7 MW i 2020. Figur 4 illustrerer 

veksten i produksjon fra solceller, med en vekst fra 8,1 GWh til 105 GWh i 2019.

 

Figur 6: Installert effekt (IRENA, 2022) 

 

Figur 7: Produksjon av elektrisitet (IRENA, 2022)



 

 

Kostnader knyttet til utnyttelsen av solenergi  

Kostnadene knyttet til utnyttelsen av solenergi har gått kraftig ned globalt de  

siste 10 årene, noe som er illustrert i figur 8. Reduksjonen i de totale  

kostnadene ved installasjon av solceller kommer hovedsakelig av  

kostnadsreduksjoner i solcellemodulene. I tillegg har økningen i effektiviteten  

til solcellepanelene vært med på å redusere nedbetalingstiden til anleggene.  

Solenergi i fremtiden 

Det er forventet en stor vekst i produksjon fra fornybare energikilder, mye på grunn av målene som er 

satt for å kutte klimagassutslipp. Solceller er den raskest voksende fornybare energikilde og det er 

forventet en stor vekst i årene som kommer. Innen 2030 er det forventet at solceller står for ca. 15 % 

av produksjon av elektrisitet i verden, og vil dermed 

bli ca. like stor som produksjonen fra vannkraft. (DNV, 

2022) 

I Norge anslår NVE i sitt basisscenario en 

årsproduksjon på rundt 7 TWh innen 2040, illustrert i 

figur 9. (NVE, 2020)  

 Solenergiklynga har anslått et teoretisk potensial på 

 30 TWh i årlig produksjon fra solceller på 

eksisterende fasader og tak. (Solenergiklyngen, 

2022) De forventer en akkumulert ny installert 

kapasitet i Norge for 2020-2030 på 2-4 GWp, noe 

som resulterer i en årlig produksjon på 2-4 TWh. (Solenergiklyngen, FME Susoltech og Arena 

Pro, 2020) Årsakene til at denne veksten er blant annet knyttet til fall i prisene for solcelleanlegg 

og at miljøkravene i bygninger blir strengere i årene som kommer. I tillegg har høyere 

energipriser resultert i at investeringen nedbetales på kortere tid. (Solenergiklyngen, FME 

Susoltech og Arena Pro, 2020) 

  

Figur 8: Solkraftproduksjon i Norden frem mot 2040 
(NVE, 2020) 

Figur 9: Reduksjon i kostnadene til solceller 
(IRENA, 2020) 



 

Plusskunde 

En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet. Overskuddskraften selges tilbake til 

kraftleverandøren. Plusskunder må inngå en tilknytnings- og nettleieavtale med sitt nettselskap, som kan sette krav ved tilknytningen. 

Plusskunder må velge en kraftleverandør som håndterer produksjon og forbruk for å kunne selge overskuddskraft. 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. (Lovdata) 

§ 1-3. Definisjoner 

Plusskunde: Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt 

overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak 

tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. 

§ 15-2. Fastledd for innmating 

Plusskunder skal ikke tarifferes fastledd for innmating. 

Drift og vedlikehold av solcelleanlegg  

Solcelleanlegg trenger relativt lite vedlikehold, da det ikke er noen bevegelige deler. Anlegget bør overvåkes og inspiseres, deriblant ved at man 

sjekker at anlegget produserer som forventet, undersøkelser ved feilmelding/alarmer og påser at det ikke ligger noe i veien. Solcellepanelene er 

i utgangspunktet selvrensende, men hvis det samles opp mye smuss bør man rengjøre anlegget.  

Solceller i TEK17 

En av fordelene med solceller er knyttet til energieffektivitet i bygninger, hvor kravet for energieffektivitet kan økes hvis produksjonen overstiger 

20 kWh/ m²  oppvarmet BRA pr. år.   

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). (Lovdata) 

§ 14-5. UNNTAK OG KRAV TIL SÆRSKILTE TILTAK 

(5) Rammekravet for energieffektivitet i § 14-2 første ledd kan økes med inntil 10 kWh/m² oppvarmet BRA pr. år. Dette forutsetter at det 

på eiendommen produseres fornybar elektrisitet til bygningen, minst 20 kWh/m² oppvarmet BRA pr. år. 



 

Solceller og energimerking  

Man antar at solceller kan dekke 5 % av oppvarmingsbehovet, noe som vil gi bygget en bedre oppvarmingskarakter og som resulterer i et bedre 

energimerke. (Enova, 2022) 
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