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 Buzz Aldrin (Apollo 11) plasserer en seismisk måler på månen som drives 
av solcellepaneler 

 Oljekrise gjør at investorer ser mot alternativer. Shell, BP og Mobil 
investerer i solcelleteknologi

 prisreduksjon på 80% 

 Virkningsgrad 12-14%

 The Beatels synger : here comes the sun..



Rapport  «Firefighter Safety and Photovoltaic Installations Research Project» 

19700kWh i året. Seks ganger 

det Carter monterte i 79 og 

forventer en nedbetaling på 

8 år

https://ulfirefightersafety.org/docs/PV-FF_SafetyFinalReport.pdf


 I løpet av de fire siste ukene i 2011 installerte Tyskland solenergi tilsvarende 
produksjonen fra mer enn tre Alta-kraftverk.

 Jordskjelvet i Japan og lekkasjene fra atomkraftverket Fukushima i 2011 førte til at 
forbundskansler Angela Merkel og Tyskland kort tid etterpå bestemte seg for å 
fase ut atomkraftverkene.

 Snaut 400.000 kroner investerte- familien i 2007, og frem til 2027 er de garantert å 
selge strøm til en pris på over 4 kroner per kilowatt-time! (med dagens euro-kurs).

http://www.spiegel.de/international/germany/out-of-control-merkel-gambles-credibility-with-nuclear-u-turn-a-752163.html
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https://blogg.fusen.no

https://blogg.fusen.no/
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§ 9.Etablering og drift av brannvesen

Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som 

kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter 

loven på en effektiv og sikker måte.

Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at 

brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt 

overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig 

læring og forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige 

arbeidet.



STADIONKVARTALETBUSKERUD STORCASH

 Manglende FDV

 Lite kunnskap hos eier (solgt uten)

 Ikke alltid omhandlet i byggesak 

 Ikke vurdert i brannstrategi

 Usikkerhet i regelverk for akkumulatoranlegg

GLITRE ENERGI   

BIPV

https://www.nrk.no/buskerud/_-endelig-tar-norge-etter-nord-europa-1.12050571


Eierskap hos Direktoratet for byggekvalitet 
(DIBK)

Definisjoner fra Direktoratet samfunnssikkerhet 
og beredskap(DSB)

Forskning RISE Fire Research 

NK 64 med Normtillegg i  NEK 400  (712)

 Innsatsplaner brannvesen

Etablering av kontaktpersoner i flere miljøer. 
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Samarbeid med solklyngen om veileder til 
brannvesenet

De store solcelleleverandørene går foran som 
veiviser til å inkluderer brannsikkerhet.

Ved revidering av nye lærebøker til Norges 
brannskole er solceller med i tematikk for 
berøringsfare.

Program NBEK 2018.pdf






 Brannegenskapene bestemmes av hvilke materialer som inngår i 
solcellepaneler og hvordan de er sammensatt. Solcellepaneler og stativene 
er i hovedsak laget av silisium, glass og aluminium, som er ubrennbare 
materialer ved vanlige temperaturer.

 De forskjellige komponentene til en solcellemodul er likevel brennbare på 
grunn av deres andel av polymermaterialer. Dette finnes blant annet i 
plastfolier / plastlamineringer, diverse klebestoffer (lim) og tettematerialer, 
koblingsbokser og kabler. Andelen av polymerer tilsvarer ca. 600 - 1200 
g/m2. Type og mengde av de polymere komponentene og måten disse er 
innebygd i eller på modulene har betydning for brannegenskapene til 
solcellemodulene.



 Med hensyn til brannprøver som er gjennomført under kontrollerte 
forhold kan man overordnet si (Se bl.a. i Fraunhofer rapporten):

 Solcellemoduler er brennbart iht. DIN 4102-1 (tilsvarende D iht. EN-
13501).

 Solcellemoduler kan fortsette å brenne selvstendig

 Brennbare materialer kan falle ned / dryppe ned etter få minutter

 Solcellemoduler begynte å brenne etter ca. 4 minutter

 Solcellemoduler sluttet å brenne etter ca. 12 minutter

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/conference-paper/28-eupvsec-2013/Laukamp_5BV771.pdf












Bruk Ferskvann

Sikkerhetsavstander inntil 1 meter med tåkestråle

Inntil 5meter kompaktstråle



 Tips 1 • Dersom solcelleanlegg er skadet så bør man holde seg unna ledende 
deler på taket og i/ved solcelleanlegget. 

 Tips 2 • Unngå å gå på solcellepanelene da er glatte, men det er ingen annen risiko 
ved å gjøre dette. https://youtu.be/T3OEoLE4-vw

 Tips 3 • Et solcelleanlegg kan gjemme seg under snøen og medføre at snøen raser 
ned når du går på taket.

 Tips 4 • En brann på taket forårsaket av en serielysbue vil slokke hvis DC-bryterne 
på anlegget/vekselretterne skrus av. 



Kartlegge, og samhandle med eier ..

Kontakte installatøren av anlegget.. Før, under og etter..

Kontrollere O-plan og instruksjon

Risikovurdere

Vurdere behov for egen innsatsplan

Øke kompetanse -Masse god info fra bransjen




