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Sammendrag

Med utgangspunkt i en kompetent material- og prosessindustri, gode komparative fortrinn som elektrisk
kraft, kjølevann og sterk gründerkompetanse er det de siste 15 årene utviklet en norsk solkraftnæring – en
utvikling som må karakteriseres som et industrieventyr. Utviklingen har skjedd med et sterkt
internasjonalt markedsfokus.

Utviklingen i solenergibransjen har resultert i et stort markedsvolum, mange etableringer og sterkt
reduserte priser. De sterkt reduserte prisene har bidratt til utfordringer for hele den globale
solenerginæringen. Men, samtidig har prisnedgangen bidratt til at solenergi allerede nå har fått en
betydelig sterkere posisjon i den globale energiforsyningen enn selv de mest optimistiske prognosene
tilsa. Prisene har også sunket mye raskere enn forventet. Per juli 2013 ble det rapportert grid-paritet i 102
markeder, det vil si at kraft fra solceller er konkurransedyktig med konvensjonell kraft fra elnettet – uten
subsidier. Den internasjonale solenerginæringen har utfordringer, men solenergi har aldri stått sterkere
som en reell klimavennlig energikilde.

Vekstraten for solceller var 48 % i perioden 2000-07 og 72 % i perioden 2007 – 2011. Om lag to
tredjedeler av den globale kapasiteten innen solkraft er installert de siste 2 ½ årene og det forventes en ny
dobling i kapasiteten de neste 2 ½ år. Markedet for solenergi er allerede stort og vokser svært raskt. Om
lag 60 % av all ny kapasitet som installeres i Tyskland er nå solenergi og representerer en viktig brikke i
den tyske energiomleggingen. Solenergi, sammen med vindkraft, spiller en viktig rolle i konverteringen til
et klimavennlig energisystem på det Europeiske kontinentet. Stor integrasjon av energikilder som vind- og
solkraft medfører radikale endringer for energisystemenes drift, forretningsmodeller og
konkurransesituasjonen i markedet. Dette innebærer radikale endringer i energisystemene, men også i
forretningsmodellene og den innbyrdes konkurransesituasjonen. Både de tekniske systemendringene og
konkurransebildet vil påvirke norsk energiforsyning og økonomi – sannsynligvis i stor grad.

Norske energi- og næringsaktører må forholde seg aktivt og offensivt til energiomleggingen på det
europeiske kontinentet. En undersøkelse blant aktører som allerede er inne i denne næringen viser at
disse aktørene er denne utviklingen bevisst og har ambisjoner om å ta posisjoner i ulike segmenter i dette
markedet. Det er helt avgjørende at norske myndigheter legger til rette virkemidler som bidrar til å gjøre
det mulig for aktørene å utnytte sitt potensial og komme inn i det det internasjonale markedet. Basert på
vår nasjonale kompetanse- og teknologibase innen solkraft, samt vår industrielle erfaring og
ressurssituasjon har vi gode muligheter knyttet til:

1. Å bygge en silisiumbasert oppstrømsnæring hvor vi allerede er sterke i Norge

2. Å utvikle næring for fremstilling av komponenter, installasjon, integrasjon og drift av solenergisystem
internasjonalt og i Norge

Norske aktører har en rekke komparative fortrinn som gjør at en slik ambisjon har gode forutsetninger for
å lykkes der industriell kompetanse, tilgang på fornybar kraft som innsatsfaktor og kjølevann er noen.

Gjennom de siste årene er det i nært samvirke med solenerginæringen og norske forskningsmyndigheter
bygget opp en betydelig forskningskompetanse og –infrastruktur som sammen med ovennevnte danner et
godt fundament for en videre satsing. Det er avgjørende at denne utviklingen stimuleres videre slik at
norske næringsaktører kan komme i posisjon når markedet for solenergi går over i en ny fase.

Norge har en solid forsknings- og utviklingsplattform som tufter på et langsiktig samarbeid mellom
solnæringen, myndigheter og forsknings- og utdanningsmiljøene. Dette fundamentet er avgjørende for
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videreutviklingen av solkraftnæringen og for å vinne markedsposisjoner i et raskt voksende globalt
solkraftmarked.

Solkraftgruppens klare anbefaling er å vurdere virkemidler som er fleksible nok til å opprettholde vår
teknologi- og kompetansebase innen solkraft, og samtidig fungere som katalysator for virksomheter til å
vinne posisjoner i solkraftmarkedet. Utgangspunktet er solid og bygger på langsiktig innsats og samarbeid.

Anbefalinger for ny strategi

Ambisjoner
 Utvikle fremtidens silisiumbaserte solnæring – en oppstrømsindustri som er europeisk

ledende på kvalitet og innovasjon.

 Utvikle næring i flere deler av verdikjeden herunder anvendelse av solkraft internasjonalt

og i Norge.

 Forskningsmiljøer som er synlige og attraktive internasjonalt.

Strategiske forskningstemaer og -mål
 Utvikling og demonstrasjon av fremtidens høyeffektive, kostnadseffektive og

miljøvennlige silisiumbaserte solceller.

 Kompetanse om solkraftens rolle og muligheter i energisystemet, teknologisk og

markedsmessig samt grunnlag for leveranse av komponenter og tjenester.

 Sikre kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av solkraftklyngen og ny industri med basis i

eksisterende og nye forretningsområder.

Handlinger for iverksettelse:
 Iverksette KPN- og forskerprosjekter innenfor de strategiske forskningstemaene ovenfor.

 Støtte initiativ fra næringsaktørene og leverandørindustri med potensial for verdiskaping

på området.

 Utvikle instrumenter som gjør det enklere å inkludere internasjonale partnere i

forskningsprosjekter.

 Støtte til etablering av pilot og demoanlegg.

 Bidra til å forene og samkjøre FME-sentre for å styrke kompetansen knyttet til solkraft i

energisystemet. Solar United, ZEB, CENSES samt SmartGridsenteret er aktuelle

kandidater.
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1 Bakgrunn

Solkraft er et av Energi21-strategiens 6 satsingsområder, og ble prioritert med bakgrunn i blant annet
potensialet for verdiskaping ved utvikling av nasjonalt konkurransedyktig næringsliv gjennom leveranser til
det internasjonale solkraftmarkedet.

Solkraftområdet og aktørbildet i Norge har endret seg mye siden Energi21-strategien [2011] og
daværende fagrapport fra innsatsgruppen ble utarbeidet [2010]. Med bakgrunn i omstruktureringen som
har skjedd i solkraftmarkedet har styret i Energi21 behov for en bedre forståelse og kunnskap om hvordan
endringene påvirker aktørene i solkraftindustrien, og om endringene medfører behov for justering av de
strategiske anbefalingene. I tillegg ønsker styret i Energi21 råd fra næringen i forhold til hvordan det
offentlige virkemiddelapparatet kan bidra best mulig til en positiv utvikling innen solenergi.

Til å gjennomføre dette arbeidet har styret engasjert representanter fra næringslivet og forsknings-.og
utdanningsmiljøene gjennom etablering av en faglig innsatsgruppe. Innsatsgruppen ble etablert februar
2013 og Rolf Jarle Aaberg fra EAM Solar AS har fungert som leder for innsatsgruppen. Trond Moengen fra
Energidata Consulting har fungert som sekretær for gruppen i samarbeid med Lene Mostue fra Energi21.
Innsatsgruppens sammensetning er presentert nedenfor:

Rolf Jarle Aaberg (leder) EAM Solar Espen Krogh Prediktor

Alf Bjørseth Scatec Roar Haugland Scatec Solar

Ragnar Tronstad Elkem Solar Ingeborg Kaus SINTEF

Ole Jakob Sørdalen Eltek Timothy Lommasson Teknova

Erik Stensrud Marstein IFE/FME Solar United Vebjørn Bakken UiO

Tore Helland Mosaic Solutions Jon Dugstad IntPOW

Bjørn Thorud Multiconsult Sekretariat:

Øyvind Nielsen NorSun Trond Moengen Energidata
ConsultingGabriella Tranell NTNU Lene Mostue Energi21

Innsatsgruppens hovedoppgaver har vært å gi en beskrivelse av og komme med strategiske anbefalinger
knyttet til:

• Norsk solnæring, sammensetning, teknologier og posisjon i markedet
• Markedsutviklingen for solnæringen og Norges komparative fortrinn
• Dagens forsknings- og utdanningsplattform
• Industriens ambisjoner og målsetninger
• Forskningsdrivere hos industrien og hva de anser som barrierer for FoU-D aktivitet
• Strategiske teknologier for FoU-D
• Nødvendige tiltak for måloppnåelse og realisering av nødvendig FoU-D aktivitet

I tillegg er det gjennomført en enkel spørreundersøkelse blant næringsaktørene for å etablere et bredere
underlag for og forankring av innsatsgruppens vurderinger. Responsen på undersøkelsen var god og
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aktørene tegner et relativt samstemt bilde av markedsutviklingen. Aktørene uttrykker ambisjoner i
forhold til egen rolle i dette markedet. Innsatsgruppens mandat er presentert i sin helhet i vedlegg 2:
Mandat.

2 Hva har skjedd og hva skjer videre i markedet og solnæringen

2.1 Solenergi: Markedsvekst, konkurransekraft, volum og innflytelse

Solenergi er konkurransedyktig.
Solenergi er i ferd med å bli konkurransedyktig i forhold til konvensjonelle energibærere. Dette vil få en
betydelig effekt i energimarkedene verden over i årene som kommer – og effekten begynner allerede å
komme. Hele energiforsyningsindustrien er i omlegging. Det skjer store endringer utenfor Norge - og det
er der det skjer. «Energiwende» i Tyskland representerer en tydeliggjøring av denne omleggingen. Det
tyske parlamentet besluttet i juni 2011 en radikal transformering av sin energisektor. Vedtaket var
historisk ved at det var tverrpolitisk. Tyskland er kun ett eksempel. Tilsvarende endringer skjer nå over
hele Europa og gjøres mulig gjennom at vind- og solkraft har styrket sin konkurransekraft betydelig, især
gjelder dette sol. I følge siste oppdatering i neweconomy er solkraft nå konkurransedyktig mot kraft fra el-
nettet (grid paritet) i 102 land.

Solkraftanlegg trenger ikke lenger subsidier og konkurrerer nå ut konvensjonell kraft på pris. Dette endrer
forretningsmodellene dramatisk og etter hvert energisystemene totalt. Aktører som ønsker å være
langsiktige energileverandører må skifte sitt fokus. Det påvirker Norge og norske aktører – og det gir
muligheter og utfordringer.

Mer om veksten de siste årene
Vekstraten for solenergi de siste 20 årene har vært høy. Årlig tilvekst1 i installert kapasitet på 48 % i
perioden 2000 – 2007 og 72 % i perioden 2007 - 2011. Dette innebærer at markedet etter hvert også har
et fått et betydelig volum. Stor markedsvekst og volum har tiltrukket seg mange aktører. Mange aktører
og høy kapasitet har gitt prisreduksjoner, reduksjoner som gjennomgående har skjedd betydelig raskere
enn prognosene, ref. .Figur 1.

1
Solar Buzz/EPIA – McKinsey-model
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Figur 1 Lærekurver og Prognoser viser faktisk prisnedgang. Kilde Solar Buzz/EPIA – McKinsey-model

Prisnedgang og den påfølgende positive markeds- og volumveksten har gitt styrket konkurransekraft for
solenergi i forhold til andre energibærere. Elektrisitet fra solceller begynner derfor å spille en betydelig
rolle i energiforsyningen i enkelte markeder. Prognoser for prisnedgang som ble presentert i 2008 ble av
mange betegnet som altfor optimistiske. Nå ser vi i ettertid at de ble overoppfylt. Markedsveksten har
også vært betydelig høyere enn prognosene.

Noe om det nordiske perspektivet

Den positive utviklingen fortsetter og prognoser som er utarbeidet av flere viser alle det samme. I Figur 2
nedenfor er prognoser fra MC Kinsey presentert. Disse indikerer en forventet årlig vekst på 35-50 GW.
Deutsche Bank anslår 38-40 GW ny kapasitet i 2013 og 45 GW i 2014. Utviklingen og prognosene tilsier
begynnelsen på et selvdrevet marked.

Solenergi spiller en rolle:

 Tidlig i juli 2013 produserte tyske solceller hele 24 000 MW midt på dagen – like mye strøm som vi
nordmenn brukte når vi satte forbruksrekord i januar 2010. 60 % av all ny effektkapasitet i
Tyskland er solenergi.

 Kraftforsyningen i Italia var mer enn 10 % soldrevet i månedene før sommerferien.
 I Storbritannia har 2000 familier installert solcellepaneler– ukentlig. I juni 2013 steg dette til 6000.
 I USA er solindustrien den raskest voksende industrien. 1. Den samlede installerte kapasiteten i

USA er 10 000 MW – forventet kapasitet ved utgangen av 2013 er 15 000 MW.
 Høyt tempo: 2/3 av all PV globalt er installert de siste 2 ½ år.
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Figur 2 Årlig tilvekst i installert kapasitet – og framskrivninger. Kilde: Solar Buzz EPIA / MC Kinsey

2.2 Solenerginæringen – over i en ny fase

Solenergibransjens raske utvikling og suksess med industrialisering har ført til en sterk vekst i leveransene
av fornybar energi globalt. Og det faktum at solenergi nå blir konkurransedyktig uten subsidier innebærer
at industrien går over i en helt ny fase. Gjennom utviklingen i bransjen har vi sett en vridning fra relativt få
og store produksjonsbedrifter til flere og mindre aktører som dekker en større del av verdikjeden innen
teknologi- og tjenesteleveranser, både internasjonalt og i Norge. Store investeringer, til dels overkapasitet
i produksjonsleddet og etter hvert fallende priser har ført industrien over i en konsolideringsfase.
Marginene i oppstrømskjeden er redusert og potensialet for fortjeneste er flyttet lenger ut i verdikjeden -
nedstrøms. Der ser vi nå nyetablering av aktører, også norske. Store usubsidierte markedssegmenter er i
ferd med å vokse frem globalt, og man forventer å se sterk generell volumvekst i hele sektoren.

Fremstilling og utnyttelse av solkraft kan deles inn i flere del-verdikjeder, der en ser flere spesialiserte
aktører som opererer innenfor ulike deler av disse. En måte å illustrere dette på er vist i Figur 3. Her er
det delt inn i

1. Prosjektutvikling
2. Utbygging
3. Materialer, celler og moduler
4. Under- og komponentleveranser
5. Energitjenester samt
6. Drift, Finans og Tjenester

I tillegg er det aktører som er innen Rådgivning og Forskning og Utvikling.

Annual capacity additions; GWp
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Figur 3 Skjematisk fremstilling av verdikjeden solceller og tilordnet næring. Andelen som er knyttet til installasjon (BOS
2
) er

for tiden større og ligger på 60 %. Det er kostnadspress på hele kjeden og den innbyrdes fordelingen er i kontinuerlig endring.

Eksempler på hvor vi finner norske aktører:

1. Poly Si produksjon: Produksjon av super-ren Silisium (poly-silisium) > 99,99999 % Si (med
utgangspunkt i metallurgisk silisium med renhet > 99,8 % Si)

 Elkem og Wacker produserer MG-Si til Siemens i Norge. Her er Norge verdens beste på
teknologi.

 Elkem Solar produserer SoG-Si i Kristiansand med metallurgisk prosess.
2. Waferproduksjon: Fra Poly Si produseres ingots og wafers.

 NorSun har fabrikk i Årdal.

 Norwegians Crystals startet opp i Glomfjord september 2013.
3. Celleproduksjon: Fra Si wafers produseres solceller

 Det er videre flere mindre selskaper som satser på underleveranser av deler, materialer eller
prosesser.

4. Modulproduksjon: Celler settes sammen til moduler (paneler)

 Dette er så langt ikke gjort av noen i Norge, men det er videre flere mindre selskaper som
satser på underleveranser.

5. Installasjon og drift: Installasjonsprosjekter for solkraftverk i forskjellige deler av verden eller «roof-
top».

 Scatec Solar (Oslo) og EAM Solar er eksempler på norske selskaper som jobber med slike
prosjekter rundt omkring i verden

2 2
BOS – Balance of system. Prosessen fra solcellepanelet er levert til anlegget og det er installert, tilkoblet og leverer

strøm.
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Innenfor Steg 1 og 2 i denne produksjonen vil det være svært interessant for norske aktører i framtiden.
Det er 3 grunner til det:

1. Krav til høyteknologisk kunnskap
2. Stor andel av produksjonskostnaden er strøm-utgifter (30 % for steg 1, og 15 % for steg 2)
3. Stort forbruk av kjølevann

Innenfor stegene 3 og 4 åpner det seg muligheter for nisje- og underleveranser, og vi ser enkelte mindre
aktører her allerede.

Innenfor steg 5, installasjon og drift, ser vi allerede en fremvekst av norske aktører og her vil det
fremtidige potensialet være betydelig.

Utviklingstrekk i næringen

Mens den norske solnæringen tidligere stort sett besto av aktører som var i modulkjeden, (produserte
silisium, ingots, wafere og paneler) ser man nå en økende grad av spesialisering og fremvekst av nye
verdikjeder, økende grad av spesialisering og utvikling av nye forretningsområder og – modeller.

Spesielt ser man en endring nedstrøms der det nå kommer til nye aktører som investerer i og utvikler
større og mindre solkraftanlegg basert på solceller. Det er en fremvoksende installasjonsindustri rettet
mot prosjektutvikling og utbygging. Med de ferdige anleggene vokser det også frem et marked for
finansiering, service og drift.

Solceller kan relativt enkelt tilpasses og integreres i bygningskroppen slik at solcellene utfører en
bygningsteknisk funksjon. Som oftest integreres solcellene slik at de utgjør en del av klimaskallet eller
solskjermingen til bygget (BIPV- Building Integrated PV) eller utenpå bygget, for eksempel oppå et
eksisterende tak eller utenpå en fasade. Slike systemer er kun for kraftproduksjon og kalles gjerne BAPV-
systemer. (Building Adapted PV). Utviklingen av dette markedet foregår med andre typer aktører enn de
som er involvert i store solkraftanleggene og involverer også bygningsindustri, arkitekter og
entreprenører. I tillegg vokser det frem selskaper som spesialiserer seg mot å levere komplette eller deler
av løsninger rettet mot dette markedet.

I Norge ser man nå også de første konturene av et slikt marked for småskala distribuerte løsninger
(BAPV/BIPV) noe som vil fordre lokale norske aktører. Det forventes en vekst innenfor dette segmentet
som følge av reduserte kostnader for solceller og endringer i bygningsforskriftene som forutsetter
redusert energibruk eller integrert produksjon i bygningen (pluss hus). Dette beskrives noe mer i kap 2.3.2.

Kostnadsreduksjoner for solkraftproduksjon (kWh) krever billige, men også effektive solcellepaneler med
høy kvalitet og lang levetid. Det er flere mindre, nye aktører i Norge som arbeider med solcellekonsepter
som tar sikte på økt effektivitet. Materialprodusenter er avhengige av å kunne levere
høykvalitetsmaterialer til en akseptabel kostnad og i utviklingen oppstrøms ser man tendenser til at
enkelte selskaper fokuserer på sin kjernekompetanse som ble utviklet da vi hadde stor nasjonal aktivitet,
slik som nye og forbedrede fremstillingsprosesser for solcellesilisium.

Utviklingen innen SmartGrid er både en driver og en «enabler» for utviklingen, og det som nå skjer innen
solkraft representerer både premiss og muligheter knyttet til realisering av de muligheter og den
funksjonalitet vi legger i begrepet SmartGrid. Her ser en også at aktører posisjonerer seg, f.eks. mot nye
forbedrede koblingsbokser.
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Den norske næringen

Til tross for at REC har lagt ned sin produksjon i Norge og
enkelte andre selskaper også har store utfordringer er antall
aktører som jobber inn mot solkraftbransjen ikke redusert.
Som en (kuriøs) indikator kan det nevnes at da Energi21
inviterte til deltagelse i innsatsgruppen for sol i 2010-11 ble
det 5 deltagere i gruppen. I gruppen som står bak denne
rapporten er det 14 deltagere. Antallet aktører i Norge øker
og de er rettet inn mot ulike deler av verdi- og
forretningsskjeden.

I 2005 var det 21 selskaper som er klassifisert som
solenergiselskaper i Norge. 3 I 2010 var tallet vokst til 40, en
vekst på nær 100 prosent. Da er rådgivning og forskning holdt
utenfor. I Figur 4 over ser vi at nå i 2013 er det en ytterligere
økning i antall aktører. Det økonomiske volumet av
aktiviteten har vi ikke en samlet oversikt over, men denne har
hatt en nedgang de siste årene som følge av utfordringene
for bransjen. Derfor er det positivt å registrere at det likevel
er en økning i antall aktører.

Det er en gryende strukturendring i bransjen. Den viktigste strukturelle endringen er fremveksten av
aktører nedstrøms med aktivitet rundt kraftverk. Det er et viktig poeng å være bevisst at utviklingen gir
muligheter innen nisjer. Det er betydelig lettere å utnytte komparative fortrinn i og opprettholde
konkurransekraft i nisjer. I markeder med store volum kan også nisjer og underleveranser representere
betydelig verdiskaping. Eksisterende underleverandører endrer fokus og tilpasser virksomhet og
leveranser mot det internasjonale solkraftmarkedet

I Vedlegg 3: Norske aktører på solområdet 2013 er det presentert en oversikt over aktører som har
aktivitet inn mot solenergi. Listen teller 52 selskaper og forskningsaktører. Fordelingen av type aktører i
solkraftnæringen er vist i Figur 4.

Forklaringene til utviklingen blant de norske aktørene er sammensatt, men noen momenter er viktige.

 Styrket konkurransekraft og økt interesse for solkraft
Den raske veksten og økte utnyttelsen av solkraft som elektrisitetskilde internasjonalt bidrar til økt
interesse fra en ny gruppe norske virksomheter. Dette gjelder utstyrs- og tjenesteleverandører,
leverandører av systemutstyr (elektronikk, elkraft med mer). I tillegg vokser det frem nye aktører som
investerer i og utvikler solkraftanlegg internasjonalt. Totalmarkedet er raskt voksende –– og for disse
aktørene er det ikke avgjørende om wafere og solceller har norsk opprinnelse.

 Frigjort kompetent kapital og innovasjon i nye markeder
Norges viktigste aktører innen solcelleindustrien har tradisjonelt vært innenfor silisium og
waferproduksjon. Spesielt innenfor silisium er norske og norskeide aktører fortsatt ledende på

3
Tall fra INTPOW, The Norwegian Cleantech Industry – statistics 2012

Figur 4 Norske aktører med aktivitet
inn mot solenergi
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produksjonskostnader. NorSun betjener det internasjonale markedet for enkrystallinsk silisium til
høyeffektive solceller. Quarts Corporation er en internasjonalt ledende leverandør av høyren kvarts til
bruk i digler for produksjon av enkrystallinsk silisium. Nedleggelser av wafer og solcelleproduksjon i
Norge i de siste årene har bidratt til betydelig redusert virksomhet innen disse områdene. Dette har
imidlertid også frigjort kompetent personell, og flere er nå involvert i nye selskaper med ambisjoner i
solmarkedet.

 Nye markeder for smarte og kostnadseffektive installasjonsløsninger
Modulkostnadene ved et solkraftanlegg er nå lavere enn de øvrige innsatsfaktorene (BOS). Dette betyr
at effektivitet på solcellene får enda større betydning, samt at det blir marked for smarte og rimeligere
installasjonsløsninger. Kreativitet og gode løsninger nedstrøms gir god avkastning.

 Forskyvning av lønnsomheten nedstrøms
I den siste tiden har en sett at lønnsomheten har flyttet nedstrøms i næringskjeden mot
kraftproduksjonen. Det er nå mest lønnsomt å bygge og å eie solkraftverk og levere produkter og
tjenester mot denne delen, noe som tiltrekker seg nye aktører. I Norge er det i prinsippet god tilgang
på kompetent personell og kapital, men konkurransen med andre næringer er hard. I enkelte deler av
kjeden kan det være mangler. Spisskompetanse knyttet til styring av store prosjekter, gjerne utviklet i
oljebransjen, viser seg å være et komparativt fortrinn som koblet sammen med solenergikompetansen
gir et godt grunnlag for vellykket utvikling, finansiering, bygging og drift av solkraftverk.

 Nyetableringer og spin-off selskaper i tilknytning til forskningsmiljøene
Det er opprettet flere små selskaper, ofte i tilknytning til forskningsmiljøene i Norge, som utvikler nye
materialer og løsninger, spesielt til bruk innen solcelle- og panelproduksjon. Dette er selskap som
Abalonyx, Condalign, Crayonano, EnSol, Integrated Solar og Mosaic Solar.

2.3 Utvikling i markedene fremover

2.3.1 Internasjonalt

Sterk vekst internasjonalt

Etterspørselen etter større solkraftverk erobrer stadig nye markeder, hele «solbeltet» utvikler seg positivt.
Mer enn 2/3 av all den globale kapasiteten er installert de siste 2 ½ årene. Greentech solar anslår at
kapasiteten igjen vil dobles de neste 2 ½ årene slik den påfølgende figuren ( figur 5) viser.
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Figur 5 Vekst og prognoser for akkumulert kapasitet. Kilde: Greentech Solar

Den internasjonale veksten kan grovt sett deles i to typer separate markeder - store solkraftanlegg og
distribuert solkraft. Disse utvikler seg ulikt i ulike deler av verden. Begge vokser imidlertid sterkt.

Den europeiske etterspørselen etter distribuerte løsninger i bolig- og næringsbygg (BIPV/BAPV) har utgjort
en stor andel av totalen og veksten. Dette er en utvikling som forventes å fortsette. I Storbritannia er det
en sterk vekst (6 000 nye installasjoner ukentlig i sommer) og i Tyskland utgjør nå distribuert solkraft 70 %
av den samlede installerte solkraftkapasiteten.

I andre markeder er det store solkraftanlegg som vokser fortest, der Kina og Japan vokser sterkest nå.
Markedene i USA vokser bra, Asia for øvrig og Midtøsten kommer også. Og mange har store forventninger
til Sør-Amerika. Det er spesielt i utviklingsland at solkraft kan gjøre den store forskjellen,
etterspørselsveksten etter energi er stor, og mye av etterspørselen dekkes av forurensende
dieselgeneratorer (som er rimelige i innkjøp, men relativt dyre i drift over tid). Sør-Afrikas satsing på
fornybar energi er til inspirasjon for andre afrikanske land.

2.3.2 Et norsk marked vokser frem

Markedet for både BIPV- og BAPV-systemer vokser i Norge, men det er fortsatt lite. Motivasjonen i det
norske markedet er dessuten noe annerledes enn i de andre europeiske landene. I andre land er solkraft
enten kommersielt konkurransedyktig eller støttet av staten. Slik er det ikke i Norge. Derimot er de fleste
kjøperne av solcelleanlegg i Norge som regel motivert av høye miljøambisjoner og krav til
energieffektivitet for sine bygg. Merkeordninger som BREEAM-NOR og NVEs merkeordning er viktige



13

motivasjonsfaktorer for flere av kundene i solcellemarkedet. I tillegg har flere nå sett at kostnaden for
BIPV-anlegg er nå på et nivå med andre «ordinære» byggematerialer, som for eksempel glass, naturstein,
kobber, osv. I markedet for litt mer eksklusive byggematerialer er solceller nå konkurransedyktig på pris,
men da målt i NOK/m2.

Med kommende endringer i byggeforskrifter mot passivhusnivå og senere null-energi eller til og med
pluss-hus, kommer behovet for lokal produksjon av elektrisitet. I praksis har det vist seg at solceller er den
beste teknologien til dette formålet.

Flere større solcelleanlegg er enten planlagt eller under utredning. Det første store anlegget som er under
bygging er Powerhouse Kjørbo, som er på ca. 300 kWp. Fremover vil vi se flere slike anlegg på men da i
første rekke på større næringsbygg. Det er i denne sektoren det er størst fokus på energieffektivitet og det
er også i denne bransjen vi finner mest bruk av «eksklusive» bygningsmaterialer. PV-systemer er foreløpig
ikke lønnsomme i husholdningsmarkedet, men dette kan endre seg dersom prisene fortsetter å synke.

Prisnivået for solcellesystemer ligger vesentlig høyere i Norge enn i våre naboland. Prisforskjellen er størst
for de minste anleggene, og noen av bransjeaktørene har antydet en forskjell på opp til 60 %.
Prisforskjellen skyldes lavere grad av modenhet og mindre omsetningsvolumer i det norske markedet.

Det norske solenergimarkedet vil i seg selv ikke representere et stort marked for leverandører av paneler,
men solkraft vil ha stor betydning for å realisere energiomlegging i Norge og realisere 0-energi- og pluss
hus.
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3 Norsk solenergiforskning

3.1 Høy forskningskompetanse og viktig forskningsinfrastruktur er utviklet

Parallelt med utvikling av den norske solnæringen er det bygget opp en forskningskapasitet og –
kompetanse i norske forskningsmiljøer. Dette er gjort gjennom at de norske næringsaktørene bevisst har
samarbeidet med de norske forskningsmiljøene, at det har vært allokert midler fra myndighetene,
(beskrives grundig i det påfølgende avsnitt 3.2). Denne kontinuiteten i industrien har vært viktig for
oppbyggingen av FoU-miljøene. I tillegg har vi sett en målrettet satsing fra forskningsaktørene selv i en
ambisjon om å bygge seg opp på et område av betydning. Som eksempel har IFE gjort et strategisk valg og
har, i samarbeid med industripartnere investert nærmere 120 MNOK i laboratorier, inklusive nytt
laboratoriebygg som etter hvert er godt utrustet med instrumenter og laboratoriefasiliteter til forskning
på produksjon og karakterisering av silisiumbaserte solceller og solcellepaneler, samt solcellesilisium. I
Forskningsparken i Oslo har SINTEF og UiO fått bygget MiNA-laben som representerer en viktig
forskningsinfrastruktur. Ved NTNU og SINTEF i Trondheim er det gjort betydelige investeringer i
infrastruktur og det er investert i prosesslab, sollab, waferlab og utstyr for karakterisering samt generisk
infrastruktur.

Mye av utstyrsinvesteringene er gjort koordinert fra disse aktørene, slik at det samlet representerer en
forskningsinfrastruktur med minimal overlapp og som dekker en stor del av verdikjeden og som gjør dem i
stand til å betjene næringsaktører i mange deler av verdikjeden. De fire aktørene samarbeider om bruken.

I tillegg til disse fire har Universitetet i Agder/TEKNOVA og Narvik (NORUT) bygget opp kompetanse, blant
annet knyttet til system og bruk – kompetanse som for økende aktualitet og nytteverdi etter hvert som
markedene utvikler seg og flere aktører kommer på banen.

Gjennom forskningsaktiviteten i miljøene er det bygget en betydelig kompetanse og utdannet et stort
antall kompetente personer. Som eksempel ble det i perioden 2005 – 2012 avlagt 28 dr.grader innen
solområdet og per 2013 er det ytterligere 27 doktorkandidater under utdanning bare ved NTNU og IFE. I
tillegg er det i samme periode utdannet et betydelig antall ved UiO.

3.2 Myndighetenes satsing på forskning

Myndighetene har økt satsingen på solenergi de siste 10 årene. En betydelig del av satsingen har gått
igjennom Forskningsrådets programmer RENERGI, Nanomat og BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) der det
har vært gitt støtte til:

 Forskerprosjekter (grunnleggende),
 Kompetanseprosjekter (næringsrettet kunnskapsbygging i forskningsmiljøer) og
 Innovasjonsprosjekter (prosjekter med næringsaktører i førersetet).

I 2009 ble det i tillegg til programstøtten etablert et eget forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)
innen solenergi; The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology, ofte omtalt som Solar United.
Senteret bidrar til samarbeid mellom forskningsmiljøene ved IFE, UiO, SINTEF og NTNU. Senteret ledes av
et konsortium som består av blant annet private aktører fra solenerginæringen i Norge.
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Det har også vært gitt støtte til mer markedsnære prosjekter innen solenergi gjennom Innovasjon Norges
virkemidler som støtter prosjekter innenfor næringsutvikling. I Figur 7 er den samlede støtte fra RENERGI,
BIA, NANOMAT, FME og Innovasjon Norge i 2012 vist, dvs hele innovasjonskjeden. Total støtte var i 2012
på 86 mill. norske kroner. Dette har utløst i størrelsesorden tilsvarende beløp fra næringsaktørene.

Anbefalinger fra Energi21

Anbefalingene som ligger til grunn i Energi21s strategi fra 2011 er strukturert som anbefalinger på to
nivåer, der det er pekt ut

 6 prioriterte satsingsområder med tilhørende
o strategiske forskningstemaer og –mål.

For området solenergi ble følgende strategiske forskningstemaer og – mål utpekt:

 Øke forståelsen av silisium som solcellemateriale
 Økt materialforskning med fokus på anvendelse inn mot neste generasjon solceller, både silisium og

andre materialer

Energi21 gjennomførte vinteren 2013 en kartlegging av den totale offentlige FoU-D støtten til
solkraftområdet i 2012. Energi21 sine strategiske forskningstemaer ble vurdert spesielt. For området
solenergi ligger omlag 75 prosent av den offentlig finansierte innsatsen innenfor de to utpekte strategiske
forskningstemaer, slik Figur 8 viser.

Figur 8 Fordeling av offentlig innsats til solenergi til prosjekter med aktivitet i 2012. ”Total” omfatter samlet støtte til de
aktuelle prosjektene i hele prosjektets levetid. 75 prosent av den samlede innsatsen til sol gikk inn mot to utpekte
strategiske forskningstemaer 1) silisium som solcellemateriale og 2) neste generasjon solceller som var Energi21s
anbefalinger.

Som en kommentar til figuren og inndelingen er det viktig å bemerke at kommende generasjoner solceller
svært sannsynlig vil involvere silisium og at inndelingen primært er rettet mot tidshorisonten på
forskningen.

Den offentlige støtten til området solenergi har sitt tyngdepunkt til venstre på innovasjonsaksen, slik
figuren nedenfor illustrerer. Nærmere markedet er det lite eller ingen støtte gjennom de ordningene som
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er analysert. Dette har mange forklaringsfaktorer, blant annet at støtte til markedsintroduksjon og andre
virkemidler for å stimulere markedet primært kun er rettet mot det norske hjemmemarkedet.

Figur 9 Fordeling av offentlig støtte til solenergiprosjekter, basert på Energi21s kartlegging vinteren 2013. Kartleggingen ble
gjort iht. begrepsbruken i ESAs-statsstøtteregelverk.

Gjennom de tallene og figurene som er presentert over kan man også få et grovt bilde av aktivitetsnivået
hos de ulike forskningsaktørene. Grunnforskning og Industriell forskning er aktivitet som i all hovedsak
foregår i universitetene og instituttene og er i all hovedsak kategorien forskerprosjekter,
kompetanseprosjekter (KPN) og FME. For hhv KPN og FME er industrien med og finansierer og påvirker
den strategiske retningen. Eksperimentell utvikling omfatter Innovasjonsprosjekter og skjer med
næringsaktørene i førersetet. De tre siste kategoriene til høyre i innovasjonskjeden er i all hovedsak i regi
av næringsaktører.

Den historiske og dagens FoU- innsats har i tillegg til resultater og løsninger generert kompetent personell.
Dette er en viktig ressurs som har gått inn i eller er tilgjengelige for bransjen videre-. FoU miljøene innen
området fra silisium produksjon til wafere er internasjonalt anerkjente og kan beskrives som de beste i
verden. Dette er et solid utgangspunkt. Aktørene som skal ta posisjoner og vinne markedsandeler i
fremtidens solkraftmarked må kontinuerlig arbeide med å opprettholde sin stilling på å være ledende på
kvalitet, produktivitet og riktig grad av automatisering.

3.3 Internasjonalisering av forskningen

Solenergimarkedet er i økende grad globalt i ordets rette forstand. Hittil har Norge utviklet sin industri
uten et hjemmemarked med stort hell. Norske selskaper som REC, Elkem Solar og NorSun har lykkes med
å utvikle, markedsføre og levere produkter til det globale markedet. Disse selskapenes underleverandører
har hatt et norsk hjemmemarked i oppstarten i den forstand at de har levert varer og tjenester til de
norske silisium- og waferprodusentene. Etter nedleggelsene av REC sin produksjon i Norge er mange av
disse nå avhengige av å selge sine produkter og tjenester i et internasjonalt marked. Til tross for flere
suksesser er det ikke alle som lykkes med dette.
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Et internasjonalt fokus er nødvendig også i fremtiden. I tillegg til kunder, leverandører og industrielle
samarbeidspartnere i utlandet, baserer norsk industri seg i varierende grad også på internasjonale
forskningsmiljøer. Norske forskningsmiljøer arbeider i en kompetitiv internasjonal
solcelleforskningsbransje og for disse er det også nødvendig med et internasjonalt fokus. På samme måte
som norske bedrifter benytter seg av både norske og internasjonale forskningsmiljøer i sitt arbeid er
forskningsmiljøene avhengige av å samarbeide med internasjonale forskere og bedrifter. For å være
attraktive forskningspartnere og utvikle kompetanse og personell i internasjonal toppklasse arbeider
norske miljøer målrettet for å være aktive i den internasjonale forskningsfronten. I tillegg til god synlighet i
internasjonale tidsskrifter og konferanser er Norske forskningsgrupper også delaktige i internasjonale
forskningsprosjekter, både innenfor EU-systemet og andre apparater. Eksempler på aktuelle prosjekter
innenfor solcellematerialer er det nylig tildelte EU-prosjektet CHEETAH hvor både IFE og SINTEF er
partnere, EU-prosjektet ThinSi hvor Elkem og SINTEF er partnere og Sophia-samarbeidet på infrastruktur.
Nedstrøms er det også norske miljøer posisjonert. NTNU og SINTEF Byggforsk har gjennom mange år hatt
sentrale roller innenfor EU-prosjekter rettet mot integrasjon av solenergi i bygninger. Dette er også et
sentralt tema innenfor pågående «Smart City» prosjekter der NTNU har betydelig aktivitet. Nylig tildelte
prosjektet EU prosjektet CossMic - rettet mot smart IKT/integrasjon/lagring og balansering av solstrøm i
nabolag og mot grid der både SINTEF og NTNU er partnere.

I pågående forskningsprosjekter er det aktivt samarbeid med ledende forskningsmiljøer i Europa, Asia og
Amerika.

For å opprettholde kritisk masse er det også gunstig for forskningsmiljøene å tiltrekke seg internasjonale
bedriftspartnere. Forskningssystemet og finansieringen av norsk forskning er i stor grad bygget opp slik at
aktiviteten skal bidra til norsk nytte og verdiskaping. Forskningsaktørene er derfor avhengige av at det
finnes norske aktører som er tilstrekkelig sterke og ambisiøse til at disse partnerskapene er levedyktige.

Nasjonale finansieringsmodeller for å gi muligheter for at norske forskningsmiljøer kan utvikle seg som
leverandører mot det internasjonale markedet er en utfordring. Dette forsterkes av at flere land aktivt
bruker forskningsfinansiering for å tiltrekke seg næringsliv. Til tross for dette samarbeider norske
forskningsaktører også i dag med ledende bedrifter i solcelleindustrien i Europa, Asia og USA.
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4 Potensial for norsk solenerginæring - muligheter og utfordringer

Forankret i markedsutvikling og vurderingene over vil innsatsgruppen for solenergi fremheve 2
mulighetsområder med spesielt stort potensial:

Mulighet 1: Bygge silisiumbasert oppstrømsnæring hvor vi allerede er sterke i Norge

Begrunnelse: Styrker og komparative fortrinn

 Silisium har vist seg å være den vinnende teknologien – og blir den vinnende teknologien

 Det vil komme en helt ny generasjon silisium

 Norge har utviklet en norsk kompetanse i verdensklasse på området silisium og har forutsetninger for
å være de første på markedet med nye silisiumbaserte løsninger

 Norge har stor og kompetent industri som kan være en viktig basis for denne utviklingen

 Fremstilling av silisium fordrer
1. Krav til høyteknologisk kunnskap
2. Tilgang på billig fornybar kraft: Stor andel av

produksjonskostnaden er strøm-utgifter
(30 % for steg 1, og 15 % for steg 2)

3. Stort forbruk av kjølevann
Punktene 2 og 3 representerer varige norske komparative fortrinn.

Utfordringer

 Stor konkurranse

 Et sterkt lokomotiv i Norge

Mulighet 2: Komponenter, installasjon, integrasjon og drift av solenergisystem internasjonalt
og i Norge

Begrunnelse: Styrker og komparative fortrinn

 Det er utviklet en kompetent næring i Norge som representerer et sterkt startpunkt i form av tilgang
på kompetent personell for aktører som vil inn i dette markedet

 Nedstrøms representerer personell fra andre bransjer (eks olje og gass) viktig kompetanse

 En sterk norsk energinæring som har muskler og muligheter til internasjonalisering og diversifisering
gjennom det som nå skjer.

 Fremover i tid blir solkraft mer konkurransedyktig – også i Norge. Det et mål om 1 TWh ny distribuert
produksjon i 2020 som et bidrag for å være i samsvar med EU-direktivet.

Utfordringer

 Stor konkurranse

 Finansiering i internasjonale markeder

Kompetansehub

En utvikling som beskrevet over fordrer en sterk forskningskompetanse, og denne er i stor grad til stede
allerede. En slik kompetanse vil ha en sterk egenverdi og også bidra til sterkt samvirke internasjonalt og i
tillegg representere verdiskaping og løsninger gjennom eksport av kompetanse.
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5 Strategisk anbefaling

5.1 Norske komparative fortrinn

Innsatsgruppen vil trekke frem følgende komparative fortrinn som hovedbegrunnelser for sine strategiske
FoU-D anbefalinger innen solkraftområdet:

Forskningsinfrastruktur og –kompetanse

Gjennom de siste 10-15 årene er det bygget opp en forskningskapasitet og –kompetanse som
representerer en god kunnskapsplattform for videre utvikling over i det som nå er en ny fase i
solenergibransjen. En fleksibel og god forskningsinfrastruktur er en viktig ryggrad i dette.

En etablert næring

Den industrielle suksessen man har hatt på solenergiområdet har resultert i at det er en utviklet næring i
Norge allerede som det kan bygges videre på. Denne kan også danne grunnlag for spin-off og nye initiativ,
noe det allerede er mange eksempler på. I tillegg er det gjennom mange tiår bygget opp en sterk
kompetanse innen material- og prosessindustri.

Tilgang på fornybar elektrisk kraft og kjølevann

Fremstilling av høyrent silisium og de første delene av silisiumverdikjeden vil være avhengig av tilgang på
elektrisk kraft og kjølevann. Dette er ressurser det er god tilgang på i Norge, og som det i følge
kraftprognoser fortsatt vil være god tilgang på. Det kan forventes lave kraftpriser. Dette er ikke
arbeidskraftintensive prosesser. Riktig automatiseringsnivå vil kunne gi lønnsomhet og verdiskaping.

5.2 Anbefalinger

Innsatsgruppens anbefalinger er begrunnet i det foranliggende i rapporten og er presentert i et format
som korresponderer med de anbefalingene som ble gitt i den forrige Energi21-strategien.
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Eksisterende strategi Anbefalinger for ny strategi

Ambisjoner

 Opprettholde en posisjon som
verdensledende leverandør av
solcellesilisium og wafere av krystallinsk
silisium.

 Sikre kunnskapsgrunnlag for videre utvikling

av solcelleklyngen og ny industri basert på

neste generasjons løsninger.



Ambisjoner

 Utvikle fremtidens silisiumbaserte solnæring –
en oppstrømsindustri som er europeisk
ledende på kvalitet og innovasjon.

 Utvikle næring i flere deler av verdikjeden

herunder anvendelse av solkraft internasjonalt

og i Norge.

 Forskningsmiljøer som er synlige og attraktive

internasjonalt

Strategiske forskningstemaer og -mål

 Øke forståelsen av silisium som

solcellemateriale.

 Økt materialforskning med fokus på

anvendelse inn mot neste generasjon

solceller, både silisium og andre materialer.

Strategiske forskningstemaer og -mål

 Utvikling og demonstrasjon av fremtidens

høyeffektive, kostnadseffektive og

miljøvennlige silisiumbaserte solceller.

 Kompetanse om solkraftens rolle og muligheter

i energisystemet, teknologisk og

markedsmessig samt grunnlag for leveranse av

komponenter og tjenester.

 Sikre kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av

solkraftklyngen og ny industri med basis i

eksisterende og nye forretningsområder

Handlinger for iverksettelse:

 Iverksette KPN-og forskerprosjekter innenfor

de strategiske forskningstemaene ovenfor.

 Støtte initiativ fra solcelleprodusenter og

leverandørindustri med potensial for

verdiskaping på området.

Handlinger for iverksettelse:

 Iverksette KPN- og forskerprosjekter innenfor

de strategiske forskningstemaene ovenfor.

 Støtte initiativ fra næringsaktørene og

leverandørindustri med potensial for

verdiskaping på området.

 Utvikle instrumenter som gjør det enklere å

inkludere internasjonale partnere i

forskningsprosjekter.

 Støtte til etablering av pilot og demoanlegg.

 Bidra til å forene og samkjøre FME-sentre fr å

styrke kompetansen knyttet til solkraft i

energisystemet. Solar United, ZEB, CENSES

samt SmartGridsenteret er aktuelle kandidater.
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6 Forutsetninger for realisering av anbefalinger

6.1 Innovasjon og næringsutvikling

En ambisjon om å utvikle næringsliv som kan konkurrere internasjonalt bør følges av en
innovasjonspolitikk som støtter opp under dette.

Norske myndigheter må føre en aktiv politikk slik at eksisterende og ny næring kan kapitalisere på det
kunnskapsgrunnlaget som er etablert innen solenergi. Da er det muligheter for å kunne ta posisjoner i det
store internasjonale markedet som allerede er til stede og som vi har vist vil vokse videre.
Strukturendringene innebærer at aktørene opererer i flere verdikjeder, både opp- og nedstrøms. Det er da
avgjørende at de nasjonale forskningsprogrammene ikke opererer med skarpe tematiske begrensinger,
men åpner for å støtte næringsaktørene på de områdene disse selv satser innenfor og ser sine muligheter.
Innovasjonsprosjektene (med næringsaktører i førersetet) må evalueres på bakgrunn av
innovasjonshøyde og kvalitet – ikke tematikk.

Det må avklares en ordning for støtte til pilot og demonstrasjonsanlegg av PV-løsninger i utviklingsland;
for både teknisk og kommersiell demonstrasjon. Dette griper inn i både bistandspolitikk, næringspolitikk,
og klimapolitikk. Det er et overordnet mål for norske myndigheter å stimulere utvikling av et næringsliv
som er internasjonalt orientert og konkurransedyktig. På flere områder, som ulike segmenter innen
solenergi, har norske aktører gode muligheter til tross for at det ikke finnes et nasjonalt marked. Det kan
da fremstå som et paradoks at de virkemidler som utvikles for å stimulere innovasjon og næringsutvikling
begrenser internasjonalt orienterte aktører i deres internasjonalisering. Dette er en generell
problemstilling som angår alle næringsgrener hvor markedet er internasjonalt og i liten eller ingen grad i
Norge.

En avgjørende faktor for å utnytte de mulighetene som finnes er å lykkes med innovasjon. Bedre
tilretteleggelse for innovasjon vil bidra til større suksessrate og at Norge som nasjon får mer tilbake for
innsatsen. Til tross for at de mest sentrale forsknings- og utdanningsmiljøene har etablert inkubatorer, er
det et betydelig potensial for flere innovasjoner.

Forskningsmiljøene og enkeltforskere bør tenke innovasjon med basis i egen forskning. Samtidig må det
tilrettelegges for at næringsaktører innoverer. Disse to gruppene vil fordre ulik form for støtte, stimulering
og tilrettelegging.

Næringsaktører påpeker at eksisterende virkemidler og ordninger i Innovasjon Norge og Forskningsrådet
har fungert bra for FoU. Virkemidler som kan hjelpe selskaper, aktiviteter eller prosjekter gjennom
«dødens dal», dvs fasen mellom avsluttet FoU og «sustainable business» kunne vært bedre tilrettelagt.
Solkraft er en global næring, og med det følger det behov for kostbar utenlandsetablering eller
prosjektaktivitet. Større bedrifter vil kunne ta dette i sine strategiske investeringer. Norsk aktivitet innen
området er imidlertid preget av at det er mange mindre aktører som er svakere stilt finansielt. Dermed bør
norske virkemidler innrettes mot hjelp gjennom «dødens dal». Som eksempel har man i dag et apparat
med internasjonal lokaliserte kontorer for Innovasjon Norge og industriattacheer. Disse kan med fordel
utnyttes enda bedre for dette formålet.
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6.2 Forskning

Mye av fundamentet for kunnskapsbasert innovasjon og næringsutvikling ligger i tilgang til forsknings- og
utdanningsmiljøer på et høyt nivå og med relevant kompetanse. Denne kompetansen vil på noen områder
kunne finnes flere steder i internasjonale kunnskapsmiljøer. Det er imidlertid et overordnet mål at
innovasjon kan skje med basis i norsk kompetanse.

Det er derfor avgjørende at de norske forskningsmiljøene har rammevilkår, muligheter og
samarbeidspartnere som gjør disse i stand til

 å betjene den norske næringen
 bidra til innovasjon og ny næring
 å utdanne og levere kompetent personell
 å være konkurransedyktige som partnere i internasjonale forskningskonsortier og med det sikre at

kompetansen er på et internasjonalt nivå.

En avgjørende faktor for å oppnå dette er at miljøene har tilstrekkelig kritisk masse. Hva som er grensen
for kritisk masse for denne type forskning vil variere. I konkurranse med internasjonale aktører er det
viktig at tyngdepunktene rundt henholdsvis Oslo, Trondheim, Agder og Narvik er tilstrekkelig store. En
kompetent forsker som kan fungere som konsulent kan ikke bidra på den samme måten som et reelt
fagmiljø med state-of-the-art laboratorier. Kritisk masse er avgjørende for å kunne betjene næringen og
flytte forskningsfronten.

Den strukturendringen som er beskrevet tidligere i rapporten og fremveksten av nye aktører som
etablerer seg i andre deler av verdikjeden fordrer en tilsvarende vridning og nytenkning også i
forskningsmiljøene. Det er avgjørende at forskningsmiljøene ser disse utviklingstrekkene, og det er
samtidig viktig at dette reflekteres i forskningsmyndighetenes utlysninger og prioriteringer av midler som
allokeres for kompetanseutvikling.

Den kommende solnæringen vil være mer enda mer kompetanseavhengig/-basert, og der har vi nå
muligheter med den kompetanse som finnes

 For industrien er leveringsevne, kostnadsnivå og tidsbruk like viktig som forskningskvalitet.
Forskningsmiljøene tilknyttet FME-senteret har over de siste ti årene bygget opp forskningsgrupper og
infrastruktur for å være i stand til å betjene en industri som trenger raske leveranser av høy kvalitet
innen det meste av verdikjeden for produksjon av silisiumbaserte solceller. Dagens
finansieringsordninger for forskning i Norge har ingen gode mekanismer for å opprettholde slik
kapasitet i nedgangstider, og evnen til norsk solcelleforskning til å fortsette å være attraktive i en stor
industri i rask utvikling er utfordret.

 Det må finnes bedre mekanismer for å utvikle kompetanse i interimsperioder der næringen
har et kortsiktig fokus.

 Internasjonale oppdragsgivere og forskningsaktivitet vil måtte utgjøre en andel av den
samlede aktiviteten.

 Det skjer en tematisk vridning fra materialproduksjon til anvendelse. Dette innebærer etterspørsel
etter ny kompetanse – kompetanse med en noe annen profil enn der de norske forskningsmiljøene
har sitt tyngdepunkt.

 Forskningsmiljøene må utvide sin kompetanse hvis de vil betjene de nye norske aktørene.
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 Fremveksten av nye (mindre) bedrifter innebærer aktører som typisk har mer kortsiktige og småskala
FoU behov enn de som var motorer for å utvikle solcellematerialer og moduler. Muligheten til å få ut
kunnskap i små prosjekter er for tids- og kostnadskrevende.

 Kan de norske forskningsmiljøene tilpasse seg dette? Sterke forskningsklynger kan være bedre
tilpasset for å levere raske løsninger ved behov.

 En vesentlig reduksjon av antall lokale (nasjonale) produksjonsbedrifter reduserer forskningsmiljøenes
mulighet til å opprettholde kapasitet og kompetanse på dagens nivå.

 Kunnskapen og forskningskapasiteten må utvikles i interaksjon med flere og nye
(internasjonale) aktører.

 Samtidig er de norske aktørene avhengig av kompetansen forskningsmiljøene representerer ( «limet i
klisteret»).

 Sentertenkning og clustere vil være avgjørende for å kunne ivareta en slik funksjon.

6.3 Videre finansiering av FoU og demonstrasjon innen solenergi

Med de sterke vekstprognoser innen solkraftmarkedet og muligheter basert på gode nasjonale
komparative fortrinn anbefaler innsatsgruppen å opprettholde nivået fra 2010-11 på FoU-D finansiering
for å være i stand til å betjene eksisterende og ny industri og utvikle nye løsninger innen sol.
Videreutvikling og vekst i industrien fremover vil måtte fordre vekst i den offentlige finansieringen.

En sterkere involvering fra de offentlige virkemiddelaktørene nedstrøms vil videre fordre en styrking av
finansieringen fra Innovasjon Norge.

En fremvekst av et marked for bruk av BIPV og BAPV knyttet til bolig- og næringsbygg vil også innebære at
midler fra Enova nå skal kanaliseres inn i sol.
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Den energirevolusjon som er godt i gang i Europa vil fordre en dynamikk blant norsk leverandørnæring og
energiselskaper, og det er avgjørende at de offentlige virkemiddelapparatet er rede til å bidra til at
aktørene kan komme i posisjon som leverandører av utstyr og energi. Finansieringen til
virkemiddelaktørene må ta høyde for en slik dynamikk.
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Vedlegg 1: Strategiske anbefalinger i forhold til Energi21s mål

Energi21 har 3 hovedmål i sitt mandat som grunnlag for sine strategiske anbefalinger. Anbefalinger om
sterk innsats på solkraft har frem til nå i hovedsak vært begrunnet i potensialet for næringsutvikling. Dette
bildet er i ferd med å utvikle seg. Etter hvert som solenergi er i ferd med å bedre sin konkurransekraft vil
solenergi også kunne spille en rolle innen norsk energiforsyning, hovedsakelig gjennom desentrale
småskala løsninger som for eksempel bygningsintegrert solenergi.

Nedenfor er det innsatsgruppens vurdering av hvordan solkraft vil bidra til realisering av Energi21s 3
hovedmål:

Mål 1: Utnytte nasjonale energiressurser

Satsing på solkraft vil bidra til realisering av Energi21s første mål ved at:

 Fremover i tid blir solkraft mer konkurransedyktig – også i Norge. Det et mål om 1 TWh ny distribuert
produksjon i 2020 som et bidrag for å være i samsvar med EU-direktivet.

 Utnyttelse av norsk kraft til energiintensiv foredling av silisium og andre solcellematerialer
representerer en mulighet og sammen med god tilgang på kjølevann er dette en varig norsk fordel ved
fremstilling av silisium, ingotter og wafere.

Mål 2: Bidra til energiomlegging

Satsing på solenergi vil bidra til realisering av Energi21s andre mål:

 Det direkte bidraget fra solenergi vil i hovedsak gjøre seg gjeldende ved å muliggjøre nye og strengere
krav til byggeforskrifter der nullenergihus og pluss hus er et mål i 2020, slik de er annonsert i
Klimameldingen.

 Distribuert solenergi vil i perioder frigjøre sentralt produsert kraft for andre formål.

Mål 3: Nærings- og kompetanseutvikling.

Satsing på solenergi vil bidra til realisering av Energi21s tredje mål.

 Det er nå et stort internasjonalt marked der Norge har vært store og har potensial for å skape videre
verdier i Norge (I 2010 var det registrert 32 selskaper med 4500 ansatte innen solenergi Norge som
omsatte for ca 13 mrd kroner, INTPOW)

 Norsk fornybar kraft og tilgang på kjølevann utgjør et varig samlet norsk fortrinn ved fremstilling av
silisium og ingotter.

 Helt nye konsepter vil finne et stort marked, dvs stort potensial hvis man lykkes, også som
komponent- eller underleverandør inn mot solnæringen.

 Mange med høy kompetanse fra solenerginæringen inn hos aktører i nye segmenter i verdikjeder der
vi kan være konkurransedyktige.
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Vedlegg 2: Mandat

Mandatets overordnede hensikt er å beskrive mål og omfang til innsatsgruppens arbeid. I tillegg vil

mandatet gi en beskrivelse av forventede leveranser til styret.

Bakgrunn og målsetning med innsatsgruppens arbeid

Solkraft er ett av 6 satsingsområder i Energi21 sin foreliggende strategi [2011]. Se figur 1. Området har

blitt prioritert med bakgrunn i bl.a. Norges komparative fortrinn innen materialkunnskap og erfaring fra

prosessindustrien, solid forskningsplattform og potensiale for verdiskaping ved eksport av solkraftrelaterte

teknologiprodukter - og tjenester.

Figur 10: Energi21 strategi - satsingsområder

Solkraftmarkedet og aktørbildet i Norge har endret seg mye siden Energi21 strategien [2011] og

daværende innsatsgruppes fagrapport ble utarbeidet [2010]. I perioden 1990 frem til 2010 hadde

solnæringen i Norge en meget positiv utvikling. I 2010 hadde vi en sterk sol-klynge med nærmere 40

selskaper. Årene 2011 og 2012 har vært preget av store endringer. Til tross for sterk global vekst i

solmarkedet og kraftig prisfall for solceller har den norske sol-klyngen blitt kraftig redusert.

Med bakgrunn i omstruktureringen som har skjedd innenfor solkraftområdet har Energi21 behov for

bedre forståelse og kunnskap om hvordan endringene påvirker aktørene i solkraftindustrien, og om

endringene medfører behov for justering av solkraftsatsingen i foreliggende Energi21 strategi. I tillegg

ønsker styret råd i forhold til hvordan det offentlige virkemiddelapparatet kan bidra for å støtte

solkraftindustrien i den fasen de nå befinner seg i.

Til å gjennomføre dette arbeidet ønsker styret å etablere en rådgivende innsatsgruppe.

Innsatsgruppe Solkraft

Innsatsgruppen vil ha medlemmer fra industri, forsknings- og utdanningsmiljøer samt andre relevante
aktører. Fra industrien ønsker man representanter fra norsk solnæring generelt (de som tilhører silisium
verdikjeden) og leverandørbedrifter som bidrar med teknologi og tjenester inn mot produksjonskjeden.
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Innsatsgruppen vil fungere som en faglig ressurs for styret i Energi21, med nærings- og
forskningsforankrede anbefalinger.

Styrings- og samhandlingsmodellen til Energi21 vektlegger solid industriforankrede strategiprosesser med
samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljøer og myndigheter. Innsatsgrupper er et
viktig verktøy for i denne sammenheng.

Oppgavebeskrivelse

Innsatsgruppen skal ta utgangspunkt i strategiske anbefalinger og føringer gitt for solkraftområdet i
foreliggende Energi21 strategi fra 2011 [Kap. 7 s48-s49]. Figur 2 oppsummerer solkraftstrategien til
Energi21.

Figur 11: Energi21 strategi for solkraftområdet

Med bakgrunn i industriens ståsted, forsknings- og utdanningsplattformen og framtids- og markedsutsikter
for solkraftområdet ønsker Energi21 at innsatsgruppen skal gjennomføre følgende aktiviteter:

1) Gjennomgå anbefalinger gitt i foreliggende Energi21 dokument og Vurdere spesielt aktualitet og
relevans for følgende punkter:

a) Industriens ambisjoner og målsetninger

b) Strategiske forskningstemaer- og mål

c) Nødvendige tiltak for realisering av strategiske anbefalinger
Herunder å beskrive behov for bidrag og samarbeid mellom næringen og myndighetene gjennom
offentlige virkemidler etc.

2) Kvalitativ analyse av offentlig FoU-D innsats til solkraft området og realistisk utvikling videre
Energi21 har den senere tid foretatt en kartlegging av offentlig FoU-D midler til Energi21 sine
strategiske satsingsområder spesielt og til samtlige områder innenfor hele energisektoren. Styret



29

ønsker at innsatsgruppen skal gi en kvalitativ vurdering av resultatene og vektlegge følgende
problemstillinger:

a) Nivå- er nivået for FoU-D aktiviteten innenfor de aktuelle temaene riktig eller er industrien beredt
til å bidra med vekst?

b) Hvordan tror innsatsgruppen kurveprofilen vil utvikle seg over tid?

c) Hvor er det naturlig at tyngdepunktet til innovasjonskurven bør ligge? Med bakgrunn i aktørenes
ståsted, marked og framtidsutsikter

d) Hvilke barrierer eksisterer for å utøve FoU-D aktivitet?

Leveranse

Innsatsgruppenes arbeid dokumenteres i et kortfattet notat med følgende innholdsmomenter:

• Beskrivelse av norsk solnæring, sammensetning, teknologier og posisjon i markedet
• Markedsutviklingen for solnæringen og Norges komparative fortrinn
• Dagens forsknings- og utdanningsplattform
• Industriens ambisjoner og målsetninger
• Forskningsdrivere hos industrien og hva de anser som barrierer for FoU-D aktivitet?
• Strategiske teknologier for FoU-D
• Nødvendige tiltak for måloppnåelse og realisering av nødvendig FoU-D aktivitet

Styret etterspør spesielt konkrete, beskrivende og tydelig anbefalinger.

Arbeidsform og organisering

Foreliggende strategi og fagrapport forrige innsatsgruppe legges til grunn i arbeidet. Mye av innholdet i
disse dokumentene har fortsatt relevans.

Arbeidsform vil være arbeidsmøter og utveksling av innspill på mail. Energi21 vil bistå innsatsgruppen
med administrativ ledelse og tilrettelegging av møter.

Det vil velges en innsatsgruppeleder, som er kontaktpunktet mellom innsatsgruppen og administrasjonen
og styret i Energi21.

Innsatsgruppelederen vil presentere resultatet av arbeidet for styret i Energi21.
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Vedlegg 3: Norske aktører på solområdet 2013

Tabellen nedenfor gir en oversikt over norske aktører som

1) har solenergi som sitt forretningsmessige hovedområde og

2) selskaper hvor solenergi kun er en del av den samlede forretningsvirksomheten

Selskap Forretningsområde

Crayonano Nye solcellematerialer

Ensol AS Nye solcellematerialer

Integrated Solar AS Nye solcellematerialer

N-Tec as Nye solcellematerialer

Solar Innovation AS Nye solcellematerialer

Vonano AS Nye solcellematerialer

Elkem Solar as Silisiumprodusent

Innotech Solar as Solcellepanelprodusent
Renewable Energy Corporation -
REC, Solcelleprodusent
NorSun as Waferprodusent

Mosaic Solar as Nye solcellematerialer

Crusin as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Metallkraft as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Sand to Solar Norway as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Scan Crucible AS Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Si Pro AS Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Vetro Solar as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Scatec AS Inkubator

EAM Solar Sluttbruk/prosjektering

Fusen Sluttbruk/prosjektering

Scatec Solar as Sluttbruk/prosjektering

Solsystemer AS Sluttbruk/prosjektering

IFE F&U

Norner Innovation as F&U

Norut F&U

NTNU F&U

SINTEF F&U

Teknova F&U

Universitetet i Agder F&U

Universitetet i Oslo F&U
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Norsk Solenergiforening Organisasjon

Abalonyx AS Nye solcellematerialer

Beacon Teknologikonsulent

Condalign Nye solcellematerialer

ELTEK AS Invertere

Artech as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Dynatec Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Ekro as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Nordic Ceramic as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Prediktor as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Quartz Corp Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Saint Gobain Ceramic Materials as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

SIC Processing as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Tordivel Solar AS Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Tronrud Engineering as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Washington Mills as Utstyrs/tjeneste/materialleverandør

Biotek as Utstyrs/tjenesteleverandør

Tergopower AS Sluttbruk/prosjektering

Asplan Viak
Bygningsintegrasjon,
konsulentvirksomhet

Differ Sluttbruk/prosjektering

Multiconsult Sluttbruk/prosjektering

Snøhetta Sluttbruk/prosjektering
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