
Solcelleanlegg på låvetak. 
Eidsvollvegen 481 – 2160 Vormsund.

Det er ingen grei følelse å innse at et låvetak ikke duger lenger. Etter flere år med utsettelse 
ble avgjørelsen tatt om å legge om taket i 2018. Taksteinen som var der hadde blitt lagt da 
låven ble byggd i 1944. 74 år med sementstein er ikke værst, men noen lekkasjer har det 
riktignok vært. Særlig gradrennene mot nord har vært et problem, og der måtte det også 
gjøres en del utskiftinger. Ellers er møneåsen helt snorrett, men noe oppretting måtte gjøres 
nedover takflatene.

Avgjørelsen er tatt, og jobben skal gjøres. Hva med solcelleanlegg når vi likevel er i gang? 
Tanken er langt fra ny, men det koster ekstra uansett hvordan en snur og vender på det. 
Hvordan det blir seende ut er veldig viktig. Dette skal stå i årtier framover og takflata er 
godt synlig fra gårdsplassen. Hvorfor ikke gå å se på noe som er fint og pent, i steden for å 
irritere seg over at en gjorde feil valgt. Valget på integrerte paneler ble derfor eneste aktuelle
løsning.

Takflata mot sør er 31x9,7 meter (300m2). Utseende fikk stor betydning, så det endte med at
vi valgte 128 panelplater og delte de i to adskilte felt. 

 



- Panelplatene er av typen Bisol Premium BSO 295 Wp, farge sort/sort til integrering 
(BIPV) i tak. Monteringssystemet er Solrif, sort. 
- Panelene er godkjent i hht Norske og Europeiske krav (IEC 61730-1 og IEC 1215), og er 
CE merket og tilfredsstiller krav til snø og vindlaster. 
- Anlegget vil produsere 128 stk à 295 Wp = 37,76 kWp

I dette tilfellet legges kablene inn til midten og ned i egnet rom. Kablene på platene kobles 
sammen i serie. Inn fra midten og ut og tilbake og ned til bryter. Det blir 4 slike sløyfer på 
hver side av taket som fordeles i ordnet form på 8 brytere nede i rommet der inverterene 
står. Hver kurs må av sikkerhetmessige grunner kunne brytes forde det produserer strøm 
straks det kommer lys på panelplatene.



Vekselrettere som benyttes må tilfredsstille krav fra nettselskapet som her er Hafslund, og 
dokumentasjon sendes inn av autorisert elektriker. Det er forskjellig type invertere som kan 
benyttes avhengig av om det er 400V TN-nett eller 230 V IT-nett i området, og dette må 
avklares i god tid. Valget her falt på er Solis trefas inverter, fordi det i området er 230V IT-
nett. Disse er koblet opp mot internett og produksjonen kan avleses på PC, nettbrett eller 
mobiltelefon.

Hvert takområde har 64 panelplater som er koblet opp mot hver sin inverter. Den ene 
inverter for felt vest og den andre for felt øst. Altså 2 stk Solis typ. 15K-lv.

Solcellemodulene på dette taket erstatter takplater eller annen form for taktekking. Det 
medfører behovet for spesialtilpasset beslag rundt modulene som er lages for enkel 
montering og et klikksystem. I dette tilfelle var estetikk en viktig faktor for valg av løsning. 
Kostnadene for denne løsningen er dyrere enn tradisjonelle utenpåmonterte solcellemoduler.

Investeringskostnader for utstyret som omfattet solcellemoduler, monteringsutstyr, DC 
kabler og invertere, ble Kr 402 000,- eks mva (år 2019).

Kostnaden for ekstraarbeid i forhold til å legge takplater + elektrikerarbeid kommer i tillegg.

Hvis valget hadde falt på en annen løsning så hadde prisen blitt annerledes. Dette gjelder 
først og fremst valg av monteringssystem, men også valg av farge på solcellemodulene som 
rammer og solcelleflater, og moduler med og uten ramme (glass). Fargen kan tilpasses taket 
og være rødt, grønt eller sort. Dersom estetikken er mindre viktig eller panelene ikke er 
synlige kan rammen være aluminiums farget og mer blålige moduler.

Priseksempel for samme størrelse men for sorte moduler med sort ramme som monteres 
utenpå eksisterende tak vil være Kr 297 000,- eks mva (år 2019).



Flere kraftselskap kjøper strømmen som produseres, men de forutsetter at de også kan 
levere strøm når det er behov.

Enova har støtteordning for privatpersoner som i 2019 er 28 750 kr og det er mulig å søke 
om Grønne sertifikater som over 15 år vil gi et overskudd på rundt Kr 27 000,-

Bildene under viser eksempler for utenpåliggende solcellemoduler
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