
FOTOWOLTAIKA DELFT
Kampania promocyjna (Holandia)

Fotowoltaika nie jest nową technologią. Chociaż jej podstawy znane były od dawna, szereg trudności
spowodowało jednak, że nie rozpowszechniła się na rynku komercyjnym. Oprócz opracowywania no-
wych, tańszych rozwiązań technicznych, możliwym rozwiązaniem tego problemu jest albo produkcja
na wielką skalę, albo innowacyjne programy realizowane w obszarach miejskich, udostępniające tę
technologię dla większej części społeczeństwa. Poprzez prace prowadzone na swoim Uniwersytecie
Technicznym Delft jest i było w awangardzie rozwoju technologii fotowoltaicznych na poziomie uniwer-
syteckim. Projekt „100 Niebieskich Dachów w Delft” wprowadził Delft na mapę praktycznych instalacji
systemów fotowoltaicznych na istniejących zasobach budowlanych.

MIASTO
Miasto Delft posiada 95 tys. mieszkań-
ców i jest częścią większej aglomeracji
Rotterdamu i Hagi, leżąc w połowie drogi mię-
dzy tymi centrami urbanistycznymi. Prawa
miejskie otrzymało w roku 1246. Centrum
miasta jest chronione jako część dziedzic-
twa narodowego. Delft jest znane z wyro-
bów garncarskich oraz jako „miasto wiedzy”.
Jest siedzibą najstarszego technicznego uni-
wersytetu w kraju, w którym studiuje 15 tys.
studentów, Państwowego Instytutu Nauk Sto-
sowanych oraz wielu centrów międzynarodo-
wych. Miasto jest także pionierem w innowa-
cyjnej przyjaznej dla środowiska polityce. Jest
„miastem rowerów”, z obfitością zieleni i pro-
środowiskowymi projektami mieszkaniowymi.

Dane klimatyczne:
Liczba godzin słonecznych w roku: 1460
Średnia roczna temperatura: 9,7 ◦C

TŁO PROJEKTU

W roku 1999 rada miasta przedstawiła „Plan Zrównoważonego Rozwoju Delft na lata
2000–2004”. Dokument ten określa 26 projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju.
Niektóre zawarte tam cele dotyczące energii to:
• rok 2020, średnie zużycie energii na potrzeby ogrzewania pomieszczeń w gospodar-

stwach domowych wynosi 60% w stosunku do roku 1999;
• rok 2020, odnawialne źródła energii dostarczają 15% całkowitej energii cieplnej;
• rok 2003, wykorzystanie energii na potrzeby grzewcze jest zmniejszone o 30% w przynaj-

mniej 2000 domów;
• rok 2003, odnawialne źródła energii dostarczają 3% energii elektrycznej.

W roku 1999 miasto Delft rozpoczęło badania nad możliwościami wykorzystania w mieście
odnawialnych źródeł energii – gdzie w mieście można ulokować elektrownie wiatrowe, w ja-
kich częściach miasta można wykorzystać energię słoneczną itd. Te prace wstępne ukoń-
czono jeszcze w tym samym roku. W rezultacie stwierdzono, że istnieją potencjalne moż-
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liwości do wykorzystania energii słonecznej (zarówno termalnej jak i fotowoltaicznej), sezo-
nowego magazynowania energii pod ziemią, spalania biomasy oraz wykorzystania energii
wiatru.

DOŚWIADCZENIE MIASTA DELFT

Plan „100 Niebieskich Dachów w Delft” na-
rodził się podczas warsztatów dotyczących
ochrony środowiska, w których uczestniczyły:
TNO, NKF, korporacje budowlane i rada mia-
sta. Rada Delft pragnąc utrzymać wizerunek
„miasta wiedzy” była bardzo zainteresowana
innowacyjnymi projektami. Dlatego też powo-
łała Agencję Konsultacyjną Delft (DEA), która
miała ustalić plan doboru partnerów do umiej-
scawiania paneli słonecznych.

21 czerwca (pierwszego dnia lata) Rik
Grashoff, radny do spraw zrównoważonego
rozwoju Delft, oraz Gert den Ouden, dyrektor stowarzyszenia budowlanego Vestia (Delft),
umieścili pierwsze panele słoneczne przy ulicy Estelistraat.

Domy przy tej ulicy idealnie pasują do procesu przetwarzania światła słonecznego na energię
elektryczną. Dachy, nachylone pod kątem 45◦, skierowane są na południe. Przy 6 panelach
na każdym domu mieszkańcy mogą oczekiwać oszczędności do 200 guldenów na gospo-
darstwo domowe.

Udział w projekcie
Partnerzy biorący udział w projekcie to: Eneco Delftland, Międzynarodowy Instytut do spraw
Środowiska w Mieście, rada Delft, TU Delft, Porcelyne Fles, szkoła im. J.P.Thijssena, stowa-
rzyszenie budowlane Vestia oraz DelftWonen. Wszyscy partnerzy zaangażowali się w pro-
jekt. W grudniu DEA otrzymała sygnał do rozpoczęcia projektu.

Fundusze na realizację projektu
W roku 1999 rada miasta sprzedała swoje udziały w Południowo-Holenderskim Zakładzie
Energetycznym. Rada zdecydowała, że część z pozyskanych funduszy powinna zostać wy-
korzystana na działania promujące energię ze źródeł odnawialnych lub ochronę zasobów
energetycznych. W roku 2001 utworzono fundusz 2,3 mln. €, który przez kolejne 10 lat
może być wykorzystywany do wspierania działań zmierzających do oszczędzania energii
i promowania energii ze źródeł odnawialnych. Fundusz będzie wspierał projekty dotyczące
energii w trzech obszarach celowych:
• renowacja istniejących budynków
• nowe budynki
• prywatne domy mieszkalne lub firmy.

Koordynacja funduszu będzie w rękach DEA. Co roku w styczniu będzie rozsyłane wezwanie
do nadsyłania zgłoszeń. Będzie również możliwe nadsyłanie zgłoszeń w ciągu roku. Na pod-
stawie odpowiednich kryteriów komisja składająca się z przedstawicieli miejskiego wydziału
ochrony środowiska, dyrektora DEA i radnego miejskiego do spraw zrównoważonego roz-
woju, będzie wstępnie oceniała zgłoszenia i kierowała rekomendacje do rady miasta.

Projekty, które zostały przeznaczone do dofinansowania ze źródeł funduszu to: wykorzysta-
nie resztek energii cieplnej z DSM Gist Brocades, plan „100 Niebieskich Dachów w Delft”,
energooszczędne instalacje w nowych budynkach w obszarze Zuidport. Całkowita kwota
z funduszu dla projektu „100 Niebieskich Dachów w Delft” wynosi 200 tys. €, co stanowi
około 15% całkowitych kosztów projektu.
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OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zakończone projekty okazały się sukcesem. Szczególnie projekt dla właścicieli domów doty-
czący zastosowania paneli fotowoltaicznych wyróżnił efektami się w swojej dziedzinie. Bez-
pośrednie podejście rynkowe dało 1 100 zamówień na broszury. Po rozpoczęciu okresu
zgłaszania zamówień około 250 osób podpisało je w ciągu paru godzin. Ostatecznie liczba
uczestników ustaliła się na poziomie 400. Oznacza to, że na początku 2002 roku 2,2%
wszystkich domów będących w prywatnych rękach miało na dachach zainstalowane panele
słoneczne (średnio 400 Wp na dom).

Projekt polegający na umieszczeniu paneli różnego typu na „Die Delfgaauwse Wejie” (dawny
dom dla starszych osób) jest w trakcie realizacji. Budynek jest usytuowany w pobliżu najbar-
dziej zatłoczonej autostrady w Holandii i dlatego posiada dużą ekspozycję. W ramach pro-
jektu zostaną wykorzystane cztery różne typy paneli fotowoltaicznych (przezroczyste, na po-
łudniowej fasadzie, wbudowane w balkony oraz wbudowane w płaski dach), dających łącznie
28 kWp.

Projekty przewidziane na przyszłość to między innymi projekt fotowoltaiczny dla właścicieli
domów – podobny jak w Delft, ale tym razem w Schipluiden (małe miasteczko w okolicy
Delft) oraz panele fotowoltaiczne dla domów wynajmowanych. Ostatni z wymienionych pro-
jektów wymaga odmiennego podejścia, ponieważ wymaga zaangażowania profesjonalnych
firm budowlanych wraz z instalatorami.

WIĘCEJ INFORMACJI

Delft Energy Agency
Zeno Winkels
Mijnbouwplein 11
NL 2628 RT Delft
Tel.: +31 15 285 28 60
Fax: +31 15 285 28 61
E-mail: info@delftenergy.nl
http://www.delftenergy.nl

Opracowanie to zostało wykonane przez Energie-Cités przy współpracy miasta Delft oraz
Agencji Energii w Delft. Środki finansowe pozyskano z Komisji Europejskiej, Program
ALTENER DG Transport i Energia.

Polska edycja została wykonana przez Stowarzyszenie
Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i dofinansowana przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

POLSKA SIE Ć
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