
Solceller i Ghana



● Der er ca. 32.37 millioner 
mennesker som bor i 
Ghana.

● ca. 85.9% har adgang til 
elektricitet og færre har 
adgang til solceller



Hvorfor Ghana?
● Kenya and Ghana er de to Afrikanske lande med 

mest fremskridt indenfor solenergi

● Der er en personlig forbindelse med Ghana

● Der er fokus på et inklusivt miljø i elsektoren



● Det vestafrikanske land har sat sig et 
strategisk mål om at øge andelen 
af   vedvarende energi i deres blanding til 
10% inden 2030, da de koncentrerer sig 
om at fremme grøn energi og gøre strøm 
tilgængelig for alle.



● Ghana eksporterer også strøm til 
nabolandene Benin, Burkina Faso og 
Togo.

● Efterspørgslen efter energi i Ghana 
stiger med 10% om året, hvilket 
kræver øget produktionskapacitet. 
Landet er derfor fokuseret på at 
udbygge sin vedvarende energi.



Ghanas solceller

● Den daglige solindstråling i Ghana  strækker sig  fra  4 kWh/m2 til 6 
kWh/m2 med et årligt antal af solskins timer mellem 1800 and 3000 h. 

● I Danmark ligger det årlige antal af solskins timer på 1545-1689h.
● Ghanas  elproduktionsanlæg fra 2019,  viser, at de vigtigste kilder til 

elproduktion i Ghana er termisk og vandkraft.



Lovgivninger angående vedvarende energi i 
Ghana

● Omfattende politik angående vedvarende energi,  
Afrikanske regeringer stræber efter 1.000 megawatt i 
solenergi i 2023. 

● Levere elektricitet til 56 millioner nye brugere



REMP-Renewable Energy Master Plan

● Ghanas egen vedvarende energi plan til 2030.
● De fire mål lyder således:
● Øg den installerede produktionskapacitet fra 42,5 MW i 2018 til 1363,63 MW i 2030
● Reducer afhængigheden af   biomasse som det vigtigste brændstof til termiske 

energianvendelser.
● Levere vedvarende energibaserede decentraliserede elektrificeringsmuligheder i 

off-grid samfund på 250 MW inden 2030.
● Fremme lokalt indhold og lokal deltagelse i industrien for vedvarende energi.



● Investeringer fra globale firmaer som Siemens and 
Schneider, ABB mm. samt the United States Power 
Africa initiative

● 700 000 solceller installeret i Ghana idag.

● Lån fra verdensbanken til bygning af 
transmissionsledninger. 

Ghanas solceller



● Et enormt energiunderskud 
og smuldrende infrastruktur 
gør Afrika syd for Sahara til 
frugtbar jord for solenergi.

● Kitaro Kawajiri fra Japan 
National Institute of 
Advanced Industrial Science 
and Technology mener at 
bjerge måske det bedste 
sted at bygge solceller på



● Mount Afadja har en højde på 885? 
Meter, hvilket gør det til det 
højeste bjerg i Ghana.  

● De tropiske skove i Ghana giver 
bjerget et hjem for mange arter af 
fauna og flora. Mere end 33 arter 
af pattedyr og omkring 300 
sommerfuglearter lever i den 
økologiske region. 



Vores Ide











Interview med 2 Ghanesere

“Det ville være en gamechanger. Det ville give 
folk fra landet og landsbyer en ny og grøn 
energiform og ikke kun være for dem i byen. ”

“For mig ville det være fedt. Der hvor jeg kommer fra i Koforidua der er 
der bjerge så det ville være fedt hvis man gjorde det der. Men Ghana er i 
troperne så der er kun 12 timers sollys så jeg synes at det ville være lige 
meget hvor man puttede det henne ”

“De har lavet en lov hvor man opfordre folk til at 
sætte disse solceller op og regeringen vil 
implementere solceller på de fleste 
regeringsbygninger i de næste 2-3 år”

“For lang tid siden købte jeg solcellelamper 
til hjemmet”



Interview med 2 Ghanesere

Ja, jeg tror at det bliver meget stort. Jeg kan huske for 2 eller 
3 år siden da jeg tog til en lille landsby og der var en fyr 
som havde et solcelle batteri og han var så den person man 
gik til hvis man skulle havde opladt sin mobil. Jeg tror at det 
er en god ide men problemet er prisen. Det er meget dyrt i 
Ghana men det ville ændre meget. ”

“Ja. Det er et dansk firma som kom til Ghana, derfor 
kendte jeg det i 80’erne og man snakkede meget om 
det fordi man var fascineret i at få energi fra solen og 
vi tænkte også at det ville være godt for økonomien”



“I Ghana er man afhængig af hydroelektrisk energi men det er 
ustabilt så man er flyttet til gas og olie hvilket er dyrt men nu 
tænker man mere på solceller især i den private sektor. Så i 
fremtiden er der folk som vil bruge dem ligesom mig”

“Jeg tror at det er muligt. jeg ved at University of Science and Technology Kumasi 
som er et teknisk universitet i Ghana er nu gået i partnerskab med et 
Europærisk firma for at bygge en fabrik som udvikler solceller og andet brug af 
denne energi men som sagt er det dyrt så jeg ved at de prøver at udvikle det får 
når de for gjort det bliver det billigere. Grunden til at folk ikke har brugt 
solenergi er prisen. Jeg tror at den bedste løsning ville være at private firmaer 
får en skattefritagelse hvis man investerer i solenergi  ligesom i Danmark “

Interview med 2 Ghanesere



Udfordringer ved Solenergi i Ghana

● Har et begrænset antal  etableret “Grid” netværk. 
● Byggelse af netværk, transmissionsledninger mm. inden 

sol energi kan etableres. 

● Det ville være svært at transportere disse materialer


