Solenergidagen 2010
Tid: 		
Sted:

Torsdag 22. april 2010
Helga Engs Hus*, Blindern, Oslo
*Universitetet i Oslo - Blindern, Sem Sælands vei 7, 0317 Oslo.
Trikk 17 eller 18 mot Rikshospitalet. T-bane 3,4,5 eller 6 til Blindern

Trender innen solenergi
10.00 Velkommen
v/generalsekretær Jo Gjessing, Norsk solenergiforening			
10.10 Lav-kost solceller –Tynnfilmteknologi
v/Adam Hultqvist, Ångstrømlabben Sverige –miljøet bak Q-cells tynnfilmceller
10.40 Siste utvikling innen silisium solcelleteknologi
v/ Erik Stensrud Marstein, Senterleder FME-Sol, Institutt for Energiteknikk
11.10 Bolig for livet – Et Active House
v/ Ellen Kathrine Hansen, VKR Holding, Danmark – www.activehouse.info
11.40 Kaffepause
Solenergi til eksisterende og nye bygg
12.10 Renovasjonsprosjekter med fokus på solenergi og energibesparing
- erfaringer fra EU-prosjektet IEA-SHC Task 37
v/ Fritjof Salvesen, KanEnergi, www.iea-shc.org/task37
12.40 Kombinasjonsløsninger med solvarme for nordiske forhold
v/ Bo Ferm, Lesol, http://www.lesol.se/
13.10 Energiomlegging til varmesentraler med fornybare energiressurser
v/ Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening
13.25 Lunsj
Rammebetingelser og muligheter
14.20 	Erfaringer fra støtteordninger for husholdninger og planer for tiltak i framtiden
v/ Sverre Heimdal, Enova SF
14.40 Erfaringer fra svenske rammebetingelser for solenergi
v/ Arne Andersson, Energimyndigheten, Sverige
15.00 Solenergi uten grenser - nonprofit forening tenner lys i Sør-Afrika
v/ Thomas Fernandes
15.15 Norsk energibistand i tredje verden
v/ Liv Thoring, Framtiden i våre hender
15.30 Avslutning
v/ Eva Næss Karlsen, OREEC
Påmelding: berit@oreec.no innen 19. april. Påmeldingen merkes “sol”.
Deltakelsen koster kr. 900,(kr. 400,- for medlemmer av Solenergiforeningen)
Vi har også et begrenset antall gratis studentplasser
Kontonummer: 4200 39 19786. Merk innbetalingen med Solenergidagen og navn
Spørsmål:
Generalsekretær Jo Gjessing, Norsk solenergiforening, solenergi@solenergi.no Tlf 90037638.

Norsk solenergiforening arbeider for utstrakt
kunnskap om og bruk av solenergi. Foreningen
organiserer personer, institusjoner og bedrifter
som arbeider med solenergiteknologi gjennom
forskning, produktutvikling og markedsføring,
informasjonsformidling og konsulentvirksomhet,
eller andre som har interesse for solenergi.
Foreningen har siden 1981 satt søkelys på
solenergi i Norge og arbeidet for bedre
rammevilkår for solenergibransjen, både
for solceller og termisk solenergi.
www.solenergi.no
Solenergidagen arrangeres av Norsk Solenergiforening i samarbeid med OREEC (Oslo
Renewable Energy and Environment Cluster) og
Framtiden i våre hender. Solenergidagen er en
del av de europeiske solenergidagene, Solar
Days (www.solardays.eu).
OREEC (Oslo Renewable Energy and
Environment Cluster) er en klynge av bedrifter,
utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner
og offentlige virksomheter i Osloregionen

(triangelet Hamar, Halden, Grenland) som
arbeider innenfor fornybar energi og miljø.
OREECs visjon er å bli en av Europas ledende
klynger innen fornybar energi og miljø. OREEC
arbeider tett med Oslo Teknopol, Innovasjon
Norge og Norges forskningsråd. www.oreec.no
FEM – et grenseoverskridende prosjekt.
Kunnskapsbyen Lillestrøm er hovedprosjektleder for et treårig svensk-norsk samarbeidsprosjekt om fornybar energi og miljø.
Målet er å styrke næringsutviklingen, øke
bruken av fornybar energi, fremme energieffektivisering og redusere utslipp av klimagasser. For mer info: www.femweb.nu
Framtiden i våre hender er en miljøorganisasjon
som arbeider for rettferdig fordeling av verdens
goder. Vi mener at hensynet til miljø og klima
må være overordnet økonomisk vekst og økt
privat forbruk i rike land. Vi kjemper for at
myndigheter og næringsliv legger om politikken
slik at folk kan ta grønne og etiske valg.
www.framtiden.no

