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Solenergi på RISE
Genom forskning, utveckling och
tjänster som provning, teknisk bedömning och certifiering, ofta kopplade till test- och demoanläggningar,
hjälper vi våra kunder och samarbetspartners att stärka sin konkurrenskraft och innovationsförmåga.
Test och demonstration är en viktig
del av vår verksamhet, där företag,
universitet och offentliga organisationer kan testa och utveckla idéer
till färdiga modeller, tjänster och produkter.
Vårt arbete utförs huvudsakligen i Sverige och EU, men i vissa fall även i andra
världsdelar.
RISE deltar aktivt i standardiseringsarbete både nationellt och internationellt
och har därför god kännedom om nuvarande och kommande krav för teknisk utvärdering.
RISE fungerar också som rådgivare åt
bland annat Energimyndigheten, Länsstyrelserna och Boverket i frågor som rör
solenergi.

Våra tjänster på vägen mot
ett uthålligt energisystem

Vi erbjuder följande tjänster
•

Teknisk utvärdering och utveckling av produkter och system

•

Uppdragsforskning

•

Certifiering

•

Innovationsstöd åt företag

•

Konferensverksamhet och utbildningar

•

Informationsspridning

•

Konsultation/rådgivning –
generellt och i samband med
projekt

Forskningsvillan på RISE område i Borås
- ett exempel på våra unika experimentella
resurser

På RISE har vi länge arbetat med system och komponenter för omvandling av solenergi
till el och värme. Vårt oberoende innebär att vi varken företräder tekniklösningar eller
tillverkare.
Vi har ett omfattande internationellt engagemang och ett mycket stort nätverk inom
solenergi. Vi är också unika genom att vi kan kombinera våra spetskompetenser till ett
starkt bredderbjudande.
Om du är intresserad av att utvärdera/certifiera en produkt eller ett system eller vill
lösa en forskningsuppgift, kan vi därför både erbjuda ett brett och djupt kunnande
samt avancerade utrustningsresurser.

NÅGRA EXMPEL PÅ VÅRA
EXPERIMENTELLA RESURSER

FORSKNING OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE

»» Forskningsvillan

RISE driver en testbädd/innovationskluster kring solenergi (se www.solartestbed.
se), som stöder marknads- och näringslivsutveckling inom solenergiområdet.
Vårt erbjudande är främst till för dig som
vill ha stöd i ditt arbete med att omsätta
en god idé till en produkt eller tjänst som
efterfrågas på marknaden. Den vänder sig
också till dig som söker en produkt eller
en tjänst som tillgodoser dina behov på
ett mer innovativt, snabbare, enklare och
hållbarare sätt än det som marknaden
idag erbjuder.

Forskningsvillan hos RISE utgör en unik
testmiljö för solenergi i samverkan
med övriga installationstekniska
system – som värmepumpar, ventilationssystem, smarta hem-applikationer
och energilager.
I ett av våra forskningsprojekt kommer
Forskningsvillan att användas för att
utveckla likströmsnät med solel, nätkopplat batteri och likströmslaster.

»» Blå huset (utomhusprovning)
På taket av det Blå huset på RISE i
Borås finns experimentella testresurser
för utomhusprovning av dina solvärmeoch solelprodukter. Testresurserna kan
användas vid typprovning för certifiering
och/eller produktutveckling.

»» Riggar och simuleringsverktyg för systemlösningar
Riggarna och simuleringsverktygen ger
dig möjligheten att testa olika kombinationer av solfångare, pannor/värmepumpar och tankar.

»» Solsimulator
Solsimulatorn kan användas för beständighetsprovning av dina solvärme- och
solelprodukter inomhus året om. Simulatorn har en kapacitet för moduler med en
area upp till 15 m2.

RISE har en framträdande roll i
ett europeiskt nätverk som innefattar testinstitut, industriföretag
och certifierare där den europeiska Solar
Keymark-certifieringen löpande diskuteras, revideras och vidareutvecklas.
Vi medverkar även i två olika International Energy Agency (IEA)-samarbeten; Ett
kring prestanda och tillförlitlighet hos solelprodukter och ett som handlar om byggnadsintegrerad solel.
RISE är också aktiva i
den svenska elektriska
kommissionen
inom
IEC TC82 ”Solar photovoltaic energy systems”.

»» Blixtsolsimulator
Då vi i ökande omfattning kommer att få
en andrahandsmarknad för solcellsmoduler blir det alltmer viktigt att mäta kvaliteten på solcellsmoduler. Blixtsolsimulatorn används för prestandatestning av
dina solceller. Ackrediterade mätningar
genomförs i enlighet med IEC 60904-1.

»» Fälttester och tredjepartsgranskning
Fältmätningsutrustning används för att
fastställa dina installerade anläggningars
funktion. Vid en fältmätning kan enskilda moduler, strängar eller hela system
analyseras.
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Solel

Läs mer på
www.solartestbed.se

Vi anlitas bl a för:
• Mätningar av hela system
(moduler + växelriktare)
• Bestämning av prestanda och
karaktäristik för ingående komponenter
• Miljötålighetsprovningar
• Fälttester för att fastställa installerade anläggningars funktion.
• Inledande utredningar och rådgivning

Solvärme

Solvärme är en väl utprovad och driftsäker teknik. Tekniken finns sedan decennier i Sverige som en del av energiförsörjningen i privatvillor, lokaler och
kommersiella fastigheter, men också i
form av större markmonterade fält för
fjärrvärme.
RISE har kvalificerad kunskap om solvärme, systemtekniken och hur solvärmen bör kombineras med andra energiformer såsom biobränsle, solel och/
eller värmepumpar.
Vi anlitas bl a för:
• Solar Keymark-certifiering av solfångare och tappvarmvattensystem
• Prestandaprovningar på solvärmeprodukter inomhus i solsimulator och utomhus
• Tester och utvärderingar av kompletta systemlösningar, exempelvis biobränslepanna/kamin/VP +
ackumulatortank och solfångare
• Ekodesign & Energimärkning –
utvärdering av ackumulatortankar
och soluppvärmda varmvattenberedare mot gällande krav samt
hjälp att ta fram underlag till energimärkning och systemberäkningar
• Fältmätningar i befintliga anläggningar

GUIDE TO IEC/IEEE COOPERATIO

www.sp.se/sv/index/services/solar/
Kontaktpersoner
Peter Kovacs, RISE Samhällsbyggnad - Energi och cirkulär
ekonomi, peter.kovacs@ri.se
Telefon: 010-516 56 62
Anne Andersson, RISE Säkerhet och Transport - Mätteknik
anne.andersson@ri.se
Telefon: 010-516 54 03

ADRESS
Brinellgatan 4
Box 857, 501 15 Borås

RISE förfogar över ett brett kunnande och en utrustningsresurs som väl
matchar behoven i den kraftigt växande solelbranschen. Därför anlitas vi
ofta för konsultationer och medverkar
i utvecklings- och innovationsprojekt.

KONTAkT
010-516 50 00
info@ri.se, www.ri.se

Innventia, SP & Swedish ICT har gått samman i RISE – för en samlad svensk institutssektor och en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle.

