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IEA PVPS TASK 15
Hovedformålet med ´IEA PVPS Task 15´er:
att fremskynde
f
k d udbredelsen
db d l
aff b
bygningsintegrerede
i i t
d solceller
l ll (BIPV) gennem id
identificering
tifi i og
løsning af tekniske, æstetiske og finansielle spørgsmål.
Målet er at øge udbredelsen af BIPV på det globale marked indenfor vedvarende energi
energi, så det
bliver konkurrencedygtige med BAPV produkter og andre typer af klimaskærm.
Task 15 bidrager til ambitionen om at realisere energineutrale bygninger og byggede miljøer,
miljøer
og vil omfatte både nye og eksisterende bygninger, forskellige PV teknologier, forskellige
applikationer, samt skalamæssigt spænde fra 1‐familieboliger til store BIPV anlæg på eksempelvis
kontorbygninger
Den danske deltagelse i Task 15 kunne bygge videre på erfaringer opnået gennem deltagelse i ´IEA
SHC Task 41 Solar energy and Architecture´ omkring casestudies og guidelines.
Ligeledes vil Task‐deltagelsen være en god mulighed for at formidle resultaterne fra den danske
BIPV‐særpulje i en international sammenhæng.

BIPV‐pulje projekter: eksempler

Tak 15 er opdelt i 6 underopgaver:
A. BIPV projektdatabase
Casestudie database med gode eksempler. Formålet er at hjælpe fagfolk indenfor byggeriet med at udvikle
vellykkede
y
BIPV projekter,
p j
ogg hvordan de kører processen
p
hele vejen
j igennem.
g
B. BIPV forretningsmodeller
Identifikation, benchmarking, udvikling af salgsargumenter og forretningsmodeller for BIPV
C. Internationale rammer for BIPV specifikationer
Krav, specifikationer og forskrifter. Formålet er at bygge bro mellem de internationale forskelle
D. Miljøvurdering af BIPV
Miljøvurdering af BIPV produkter, sammenlignelig med miljøvurderingen af klimaskærmkomponenter generelt
E. Demonstration
Sammenligning af forskellige teknologier og applikationer internationalt vil bidrage til realiseringen af konkrete
BIPV demonstrationsprojekter. Brobygning mellem prototyper og storskala
F. Formidling:
Formidling af resultaterne af de foregående delopgaver til de forskellige målgrupper (byggeri, kunder, BIPV
produktudviklere, uddannelse r, etc.) ved hjælp af de mest relevante kommunikationsformer som bog, interaktiv
web guide, youtube film, Open Online Kurser),
) etc.

Formidling: Danmark
• Afholdelse af 1‐2 seminar som introduktion og midtvejs i projektet, for relevante fagfolk.
• Etablering af projektside på Solar City Denmarkss hjemmeside, hvor resultater fra Task 15 vil blive offentligt
tilgængeligt
• Udsendelse af nyhedsbreve til arkitekter, ingeniører, kommuner, og andre faggrupper bredt, samt relevante
fagblade og nyhedssider, hvor der orienteres fra projektet.
• Hvis Danmark bliver vært ved et af de 8 Task Meetings vil der blive afholdt et offentligt tilgængeligt seminar i
forlængelse af dette, hvor Task‐deltagere fra forskellige lande præsenterer deres projekter.
• Afholdelse af afsluttende konference, hvor projektets resultater præsenteres for fagfolk, presse, etc.
• Task 15´s resultater vil efterfølgende
g
blive formidlet på
p den internationale website IEA PVPS, hvor
publikationer, links, casestudies, projektresultater, mv. vil være offentlig tilgængelige, herunder danske bidrag.
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