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This master thesis is an investigation of environmental
sustainability of photovoltaic (PV) modules. The purpose is to
examine how purchasers of PV systems could put requirements on the
modules so that their life-cycle carbon dioxide emissions reduces in
the most effective way. The purpose is also to survey environmental
third-party certifications for solar modules. Only mono- and multicrystalline silicon modules are considered. In the first part of the
thesis, the carbon dioxide emissions from the manufacturing and
transportation of different modules are calculated. Furthermore, the
solar electricity production is simulated in the software PVsyst.
Modules with different peak power capacity, origins and manufactured
with different techniques are compared. In part two, recycling
techniques and regulations for management of end-of-life-modules are
investigated. The number of end-of-life modules based on Solkompaniet
Sverige AB´s historical installations are estimated and out of these,
their potential economic value, based on two different recycling
scenarios, is calculated.
According to the results, monocrystalline modules cause higher
emissions than equivalent multi-crystalline from the same
manufacturer. Modules with the same peak power and silicon but with
different origins and silicon manufactured with different
technologies, produce about the same amount of electricity, but show
a large variation in carbon dioxide emissions, mainly due the
electricity consumption and the characteristics of the electrical mix
used in the manufacturing process. The modules’ operating time in
addition to prerequisite conditions for mounting are crucial for the
emissions per produced kWh electricity, contrary the transports have
very little effect on the total emissions. Carbon dioxide emissions
could be reduced through re-usage of elements from recycled end-oflife modules, particularly aluminum and silicon, but economic factors
hinder this today, mainly due to too few end-of-life modules. Silver
is the most expensive element in a module. The value of end-of-life
modules will decrease by decreasing silver content, but overall
increase due to increased waste volumes. The future economic value of
end-of-life modules is hard to estimate, but could be crucial for the
possibility to take advantage of the environmental benefit from
treatment of end-of-life modules.
In order to reduce carbon dioxide emissions from solar modules,
requirements should be directed towards the module manufacturing
process. This thesis emphasizes prerequisites expected to give lower
emissions, hence modules that are more likely to cause lower
environmental impact than others. To be able to develop specific
requirements, more transparent and reliable energy consumption data
is necessary. It exists very few, and no Swedish environmental
certifications specifically designed for solar modules. The ranking
list Solar Scorecard is not a certification but seems to be the most
used in order to demonstrate manufacturers' environmental
performances.
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING
Idag finns mer installerad solenergi än någonsin förr. Omställningen från ett fossilt till förnybart
energisystem är ett måste för att minska den mänskliga miljöpåverkan och i den spelar solenergi en
viktig roll. Kostnaden för produktion av solel har minskat och priserna konkurrerar idag med andra
energislag. Teknikutvecklingen går fort framåt och solcellerna blir allt effektivare, men kritiker lyfter
fram något som de kallar solelens mörka baksida och menar att solenergi ger upphov till stora
koldioxidutsläpp. Det är till viss del sant, solenergi ger upphov till utsläpp, men utsläppsbilden är mer
nyanserad än så, framförallt är utsläppen lägre än från samtliga fossila elproduktionskällor. Solceller
genererar inga utsläpp vid drift, däremot i andra delar av livscykeln. Hur stora utsläppen är beror av
flera faktorer och olika moduler ger upphov till olika stora utsläpp.
Det finns olika tekniker för att omvandla solens energi till elektrisk energi. Den vanligaste och mest
använda är kiselbaserad och utgör 94 procent av marknaden. Kisel är det näst vanligaste ämnet i
jordskorpan och förekommer vanligen i förening med syre. Kristallina kiselsolceller finns i två olika
varianter, mono- och multikristallina. De båda kräver olika teknologier för kiselframställningen och
besitter vissa egenskaper som skiljer dem åt.
Solkompaniet som är en av Sveriges största solcellsinstallatörer har uppmärksammat en ökad efterfrågan
på miljövänliga solceller. Idag är solceller generellt sätt inte miljöcertifierade och det är därför svårt att
vet vilka som är mest miljövänliga. I detta arbete undersöks därför hur beställare av solcellssystem skulle
kunna ställa krav för att på mest effektiva sätt reducera utsläppen från solcellsmodulers livscykel.
I och med att kristallina kiselmoduler idag utgör den största delen av marknaden avgränsas detta arbete
till att studera dem. Andra tekniker exkluderas, likaså utsläppen som genereras från de övriga
komponenterna i ett solcellssystem. Dessa är relevanta att inkludera när man jämför utsläpp från
solenergi med utsläpp från andra energikällor men faller inte inom ramen i detta arbete där ändamålet
är att jämföra olika moduler. Utsläppen från ett solcellssystem utgörs till 90 procent av utsläppen från
modulerna.
I del ett av detta arbete beräknas och jämförs utsläppen som genereras vid tillverkning och transport av
moduler med olika toppeffekt, ursprung och kiselframställning. Detta görs utifrån energiåtgången i
tillverkningen tillsammans med utsläppsvärden för den elmix som används i landet där tillverkningen
sker. Modulerna antas transporteras från fabriken till Stockholm där de installeras. För att beräkna
utsläppen från transporterna görs antaganden om bränslen, färdmedel och distanser. Solelproduktionens
betydelse för utsläpp per producerad kWh el illustreras genom en fördelning av utsläppen från
tillverkning och transport på solelproduktionen under olika tidsperioder. Solelproduktionen simuleras
med hjälp av mjukvaran PVsyst för en anläggning i Stockholmsområdet med optimala, svenska
solinstrålningsförhållanden.
Resultaten visar att utsläppen från en moduls livscykel varierar och beror av var den är tillverkad, vilken
elmix som används i tillverkningen, var solcellssystemet installeras, vilken toppeffekt modulen har och
framförallt om den är mono eller multikristallin. En multikristallin modul tillverkad i Singapore men
med kisel framställt med metallurgisk teknik i Norge ger endast upphov till 60 procent av utsläppen som
genereras i tillverkningen av en multikristallin modul med traditionell kiselframställning genom
Siemensprocessen, i Kina. En monokristallin modul tillverkad med kinesisk elmix ger upphov till
dubbelt så höga utsläpp som en multikristallin från Norge/Singapore och 40 procent högre utsläpp än

en multikristallin modul från samma fabrik. Kiselframställningen är den mest energiintensiva processen
i tillverkningen och därmed den som genererar högst utsläpp om en fossil elmix används.
Kiselframställning med metallurgisk teknik istället för den mest använda Siemensprocessen kräver 75
procent mindre energi och reducerar därför utsläppen om den används. Transporter har i jämförelse med
tillverkningen relativt liten påverkan på de totala utsläppen, endast 2–3 procent, medan placeringen av
solcellsanläggningen och drifttiden är avgörande faktorer för utsläpp per producerad kWh el.
I del två av detta arbete beräknas förväntade volymer uttjänta moduler utifrån Solkompaniets
installationer mellan 2010 och 2017 liksom det ekonomiska värdet av dessa utifrån två olika
återvinningsscenarion. För att svara mot syftet kompletteras resultaten i del två av den teoretiska
bakgrunden med information om återvinningstekniker, insamlingssystem och den lagstiftningen som
gäller för uttjänta moduler. Mycket få studier har gjorts på miljöpåverkan från återvinningen av moduler,
främst för att mycket få moduler har återvunnits fram till idag. Återanvändning av återvunnet kisel och
aluminium från uttjänta moduler har däremot visat sig kunna bidra till reducerade utsläpp i produktionen
av nya moduler. För att höggradig återvinning av moduler ska tillämpas krävs dock ekonomiska
incitament och framförallt fler moduler att återvinna. Stora volymer uttjänta moduler förväntas
genereras de närmsta decennierna.
För att på mest effektiva sätt reducera utsläppen i solcellsmoduler livscykel dras slutsatsen att krav bör
ställas på utsläppen som genereras i tillverkningen. För att garantera att kraven uppfylls bör detta göras
genom miljöcertifieringar. Idag finns ett par certifieringar som bedömer solcellsmoduler men generellt
sett finns ingen utbredd certifiering och i allmänhet är moduler inte miljöcertifierade. Rankinglistan
Solar Scorecard som rankar tillverkare av solceller efter hållbarhet är ingen certifiering, dock är den
välkänd och använd i branschen. Rankingen görs främst utifrån tillverkarnas transparens vad gäller
miljöpåverkan men har som mål att gradvis börja ställa krav.
Utifrån detta arbete går det att peka på vilka förutsättningar som ger lägre utsläpp än andra och utifrån
det resonera kring vilka moduler ger upphov till de lägsta utsläppen men för att effektivt reducera
utsläppen behöver vi ställa specifika krav baserade på transparenta och aktuella data från tillverkarna,
något som idag är en brist. Utan att ställa krav kan lägre utsläpp per producerad kWh solel fås genom
välprojekterade system och lång drifttid. Detta minskar dock inte utsläppen i absoluta tal.

EXEKUTIV SAMMANFATTNING
I det här examensarbetet undersöks hur beställare av solcellssystem kan ställa krav för att på mest
effektiva sätt reducera koldioxidutsläpp från kristallina kiselsolcellers livscykler. Utsläppen från en
moduls livscykel varierar och beror av var den är tillverkad, vilken elmix som används i tillverkningen,
var solcellssystemet installeras, vilken toppeffekt modulen har och framförallt om den är mono eller
multikristallin. Resultaten visar att en monokristallin modul tillverkad med kinesisk elmix ger upphov
till dubbelt så höga utsläpp som en multikristallin modul tillverkad med norsk och singaporiansk elmix
samt 40 procent högre utsläpp än en multikristallin modul från samma fabrik. Kiselframställningen är
den mest energiintensiva processen i tillverkningen och därmed den som genererar högst utsläpp om en
fossil elmix används. Kiselframställning med metallurgisk teknologi istället för den mest använda
Siemensprocessen kräver 75 procent mindre energi och reducerar därför utsläppen om den används.
Transporter har i jämförelse med tillverkningen relativt liten påverkan på de totala utsläppen. Mycket få
studier har gjorts på miljöpåverkan från återvinning av moduler, främst för att mycket få moduler har
återvunnits fram tills idag. Återanvändning av återvunnet kisel och aluminium från uttjänta moduler kan
däremot bidra till reducerade utsläpp i produktionen av nya moduler men för detta krävs ekonomiska
incitament och framförallt fler moduler att återvinna, något som förväntas genereras de närmsta
decennierna. För att på mest effektiva sätt reducera utsläppen i solcellsmodulers livscykler bör krav
ställas på utsläppen som genereras i tillverkningen av dem. För att garantera att kraven uppfylls bör detta
göras genom miljöcertifieringar. Idag finns ett par certifieringar som bedömt solcellsmoduler men
generellt sätt ingen utbredd certifiering och i allmänhet är moduler inte miljöcertifierade. Utifrån detta
arbete går det att peka på vilka förutsättningar som ger lägre utsläpp än andra och utifrån det resonera
kring vilka moduler som ger upphov till lägre utsläpp än andra men för att kunna ta fram konkreta krav
på begränsade koldioxidutsläpp krävs tillförlitliga och aktuella data på energiåtgången i tillverkningen.
Utan att ställa krav kan lägre utsläpp per producerad kWh solel fås genom väl projekterade system och
lång drifttid. Detta minskar dock inte utsläppen i absoluta tal.
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Mg-Si
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Si
SG-Si
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Utsläpp
WEEE-direktivet
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Silver
Aluminium
Takets orientering mätt från rakt sydlig riktning (0°) åt väster i det
horisontella planet
Byggvarubedömningen
Czochralski-processen
Koldioxid
CO2-ekvivalenter, växthusgasers uppvärmningspotential omräknat i CO2
Koppar
Electrical Grade Silicon, kisel av elektronisk kvalitet
Energy Pay Back Time, energiåterbetalningstid
Etyl-Vinyl-Acetat, organiskt transparant inkapslingsmaterial
Fluidised Bed Reactor
Livscykelanalys
Metallurgiskt kisel
Monokristallin modul
Multikristallin modul
Bly
Poly-kristallint kisel
Kisel
Solar Grade Silicon, kisel av solcellskvalitet
Utslitna, trasiga moduler
Koldioxidutsläpp
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, EU-direktiv om
avfallshantering
Watt peak, modulens nominella toppeffekt
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1! INLEDNING
1.1! Bakgrund och problembeskrivning
Solcellsmarknaden växer kraftigt och installationsakten har aldrig förr varit lika hög. I början av 2017
var den globala installerade effekten 300 GW och bara under 2016 installerades 75 GW (Masson, 2018).
Solcellstekniken är inte bara bränslefri utan även flexibel vilket många gånger gör den till ett
förstahandsval bland de förnybara energikällorna. Solceller omvandlar solljusets energi till elektrisk
energi helt utan rörliga delar. De monteras med fördel på tak eller andra skuggfria objekt och kräver
därför ingen egen markyta. Ett solcellssystem designas efter önskad kapacitet och lämpar sig således för
flera olika användningsområden. En av solcellsmarknadens främsta internationella experter säger
”revolutionen har precis börjat” (Lindholm, 2018).
Det finns olika typer av solceller: första, andra och tredje generationens. De vanligaste teknikerna tillhör
den första generationen och utgörs av mono- och multikristallina kiselsolceller. Idag utgör de
tillsammans 94 procent av marknaden och förväntas vara de dominerande teknikerna i många år
framöver, trots att andra som till exempel tunnfilm- och tandemsolceller är på framgång (Fraunhofer
ISE, 2017).
Varningsklockor om klimatförändringar har resulterat i ambitiösa klimatmål. Vi står inför ett
paradigmskifte som innebär stora förändringar inom energisektorn, där solceller spelar en viktig roll i
omställningen från fossilt till förnybart. Till år 2020 är målet inom EU att 20 procent av den efterfrågade
energin ska komma från förnybara energikällor (Europeiska unionen, 2014).
Allt fler aktörer gör entré på solcellsmarknaden och vilket har lett till stor konkurrens. De senaste 36
åren har modulpriserna minskat med 24 procent för varje dubbling av den kumulativa solelproduktionen.
I takt med den blomstrande marknaden sker även omfattande forskning runt om i världen. Under de
senaste tio åren har medelverkningsgraden av en kommersiell kristallin kiselmodul ökat från ca 12 till
17 procent (Fraunhofer ISE, 2017). Priserna sjunker och verkningsgraderna stiger, men vad händer med
koldioxidutsläppen?
De positiva effekterna av solcellsproducerad el är väl kända, desto mindre uppmärksammas dess
miljöpåverkan. Den är liten relativt miljöpåverkan från fossil energiproduktion, men inte försumbar.
Under drift av ett solcellssystem genereras inga utsläpp, det gör det däremot i samband med
modultillverkning, transporter och i hanteringen i livscykelfasen efter användning. Över 90 procent av
koldioxidutsläppen från ett solcellssystem med kiselmoduler kan härledas till modulerna (de WildScholten, 2013) men de absoluta utsläppen skiljer sig beroende på vilka moduler som används (Mertens,
2013). Miljöpåverkan i livscykelfasen efter användning av modulerna är fram tills idag mindre utforskad
än tillverkningen av dem.
För en långsiktigt hållbar utveckling av solcellsmarknaden är nästa steg att börja ställa hållbarhetskrav
som bidrar till minskad energiåtgång och minskade utsläpp. Idag miljömärks generellt inte solceller och
det krävs därför mycket kunskap hos de aktörer som vill ställa krav. Det är således intressant att
undersöka vilka miljökrav som bör ställas för att reducera utsläppen.
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Beställare av solcellssystem påverkar efterfrågan på marknaden och efterfrågan på solceller med lägre
miljöpåverkan skulle kunna uppmuntra till utveckling av moduler med lägre utsläpp. Det ökade intresset
för miljömässigt hållbara moduler är något som Solkompaniet Sverige AB har uppmärksammat.
Solkompaniet är ett privatägt solcellsföretag som sedan 2010 har byggt och projekterat de största
solcellsanläggningarna i Sverige. Flera av beställarna är stora fastighetsägare, drivande i
hållbarhetsfrågor. Några har börjat efterfråga de miljömässigt bästa modulerna, en fråga som idag är
svår att besvara. Målet med detta arbete är därför ett resultat som kan vägleda beställare och syftet är att
utreda hur krav skulle kunna ställas för att på mest effektiva sätt reducera koldioxidutsläppen i
solcellernas livscykel.

1.2! Syfte, mål och frågeställningar
Syftet med detta examensarbete är att utreda hur beställare av solelsystem kan ställa krav för att på mest
effektiva sätt reducera koldioxidutsläpp i solcellernas livscykel samt att kartlägga miljöcertifieringar för
solceller och vilka krav som ställs i dessa idag.
Målet är att presentera förslag på vad beställare av solcellsmoduler bör ställa krav på för att uppnå
minskade utsläpp modulernas livscykel.
Här presenteras de frågeställningar som kommer att besvaras i rapporten för att uppfylla arbetets syfte
och mål.
!! Vilka miljöcertifieringar för solceller finns idag och vilka krav ställer de på energianvändning
och koldioxidutsläpp i solcellernas livscykler?
!! Vilka andra certifieringar ställer krav på energianvändning och koldioxidutsläpp som går i
linje med certifieringarna för solceller men inkluderar inte solceller idag?
!! Hur stora koldioxidutsläpp genereras i tillverkning och transport av moduler till en svensk
solcellsanläggning beroende på var och med vilken teknik de är tillverkade?
!! Hur mycket skiljer sig solelproduktionen från en anläggning, beroende på var och med vilken
teknik modulerna är tillverkade samt vilken roll spelar det för koldioxidutsläpp per
producerad kWh el?
!! Vilka möjligheter finns det för återvinning av uttjänta moduler idag och hur kan dessa bidra
till reducerade utsläpp?
!! Hur stora volymer uttjänta moduler skulle Solkompaniet som återförsäljare behöva
nedmontera för att försäkra sina kunder om en god hantering och minsta möjliga
miljöpåverkan i livscykelfasen efter användning?
!! Hur skulle hanteringen av uttjänta moduler kunna bidra till minskad miljöpåverkan i
modulernas livscykel och vilket ekonomiskt värde finns det i uttjänta moduler?
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1.3! Avgränsningar
Med miljöpåverkan menas i detta arbete klimatpåverkan genom växthusgasutsläpp i
koldioxidekvivalenter, genererade genom energianvändning. Andra hållbarhetsaspekter som social- och
ekonomisk hållbarhet, resurseffektivitet, användande av giftiga ämnen samt försurning är också
relevanta att beakta för solceller men faller inte inom ramen för detta arbete. Några av dessa omnämns
ändå i diskussionen.
Solcellsteknikerna som studeras är mono- och multikristallina kiselmoduler eftersom de utgör 94
procent av modulerna på marknaden. Av dessa 94 procent är 70 procent multikristallina och 30 procent
monokristallina (Fraunhofer ISE, 2017). Vidare beaktas och jämförs endast miljöpåverkan från
modulerna i en anläggning och inte från hela solcellssystemet med övriga komponenter såsom
växelriktare och monteringssystem inräknade, detta för att utsläppen från ett solcellssystem till 90
procent utgörs av utsläppen från modulerna. Arbetet, inklusive projektering och montering av
modulerna, beaktas inte heller.
Studien utgår från svenska förhållanden vad gäller solinstrålning, geografisk placering och lagstiftning
samt låter beställare av solcellssystem representeras av fastighetsägare med större takyta än enskilda
villor och således installationer av större solcellsanläggningar.
Återförsäljare av solceller representeras i livscykelfasen nedströms användning genom en fallstudie av
Solkompaniet.
De miljöcertifieringar som beaktas täcker inte in alla som finns utan är ett urval av de som bedöms vara
de mest kända och använda av aktörer på den svenska marknaden.

1.4! Disposition
Rapporten är uppdelad i Inledning, Teori, Metod, Resultat, Diskussion och Slutsats. I kapitlet Teori
presenteras fakta och tidigare genomföra studier som ligger till grund för valet av metod och förståelsen
av resultat och diskussion. I kapitlet Metod förklaras tillvägagångsättet som används för att få fram
resultaten som ligger till grund för att besvara frågeställningarna. I Metod presenteras även data och
antaganden som används i beräkningar. Resultatet är indelat i två avsnitt: beräkningar och simuleringar
för livscykelfasen före användning samt beräkningar för livscykelfasen efter användning av modulerna.
Diskussionen följer samma upplägg men innehåller också en sammanfattande del inkluderade
kartläggningen av certifieringar och avslutas med rekommenderade vidare studier. Rapporten
kompletteras med ett Appendix som ger mer utförlig information om vissa delar. Detta hänvisas till i
berörda kapitel. Upplägget i Appendix följer rapportens upplägg.
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2! TEORETISK BAKGRUND
Detta kapitel består av fyra avsnitt. De tre första är uppdelade efter en solcellsmoduls livscykelfaser:
före drift, under drift och efter drift. Det fjärde är en sammanfattning av studerade
tredjepartscertifieringar. Den fullständiga kartläggningen av certifieringarna återfinns i Appendix.

2.1! Livscykelfasen före drift
Det inledande teoriavsnittet handlar om livscykelfasen uppströms användningen av solceller. Det ligger
till grund för förståelsen av senare beräkningar av utsläpp och simuleringar av solelproduktion och
beskriver inledningsvis tillverkningsprocessen av kristallina kiselmoduler. Därefter ges information om
energiåtgången i tillverkningsprocessen och slutligen beskrivs hur tillverkningen av moduler är
geografiskt distribuerad.

2.1.1! Tillverkning av solceller
Monokristallint kisel består av en enhetlig, näst intill perfekt kristallstruktur med strikt ordnade atomer
medan multikristallint kisel består av flera olika kristaller. De monokristallina solcellerna är mörkare,
nästan svarta celler medan de multikristallina är mer blåaktiga (Rahmanpour et al, 2017). Tillverkningen
av mono- och multi-kristallina solcellsmoduler inkluderar flera energikrävande processer och kan grovt
delas in i fyra steg: produktion av kisel, tillverkning av kiselplattor, celltillverkning och
modulsammansättning. Kiselframställningen till mono- och multikristallina moduler skiljer sig åt men
de efterföljande tillverkningsstegen är i stora drag de samma (Mertens, 2013). I figur 1 ett visas en
förenklad bild över tillverkningsprocessen som i kommande stycken beskrivs mer ingående.
Kvartssand
Rening av
mg-Si

Karbotermisk
reduktion

mg-Si

Modifierad Siemens FBR

Siemens
SG-Si
(>5N)

CZprocess

EG-Si
(9N)

Poly-Si-smälta

SG-Si
(6-7N)

SG-Si
(6-7N)

Kolumnär
tillväxt
Multi-Si

Mono-Si
Sågning
Kiselplattor

Doping, etsning texturering,
applicering av ytskikt,
upphettning, kontroll

Celler
Seriekoppling, inkapsling,
laminering, inramning
Modul

Figur 1. En förenklad bild över tillverkningsprocessen för multi- och monokristallina kiselmoduler. De blå blocken med
tillhörande processer (pilarna) representerar produktionen av kisel, det röda blocket produktionen av kiselplattor, det gula,
celltillverkningen och det gröna längst ner i figuren representerar modulsammansättningen som är det sista steget i
tillverkningen. Siffrorna tillsammans med bokstaven N i de blå blocken talar om vilken grad av renhet kislet har i de olika
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stegen, där 9N är det renaste kislet. mg-Si står för metallurgiskt kisel, CZ står för Czochralski-processen, SG-Si och EG-Si
står för kisel av solcellskvalitet samt kisel av elektronisk kvalitet.

Uttrycken poly-kristallint och multikristallint kisel används ofta synonymt men det finns en
definitionsmässig skillnad mellan begreppen. Både poly-kristallint och multikristallint kisel innehåller
monokristallint kisel. Det som skiljer dem åt är storleken på monokristallen. I poly-kristallint kisel är
monokristalldiametern i storleksordningen mikrometer till millimeter, i multikristallint kisel millimeter
till tio centimeter. Om monokristallen är större än tio cm i diameter är det monokristallint kisel.
Strukturen på poly-kristallint kisel har för dåliga kristallina egenskaper för att kunna användas direkt i
solceller därför förbättras egenskapen hos kiselkristallen genom uppgradering till monokristallint och
multikristallint kisel (Mertens, 2013).
Steg 1: Produktion av poly-kristallint kisel
Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan och förekommer vanligen som kvartssand, en
förening av syre och kisel. Omvandlingen från kvartssand till kisel med tillräckligt hög renhet för att
kunna användas i solceller kräver uppgradering i flera steg som kan göras med olika metoder. Man
brukar skilja på kisel av olika kvalitet eller renhet. Kisel av solcellskvalitet har en renhet på minst 99,999
(5N) procent medan kisel av elektronisk kvalitet har en renhet på minst 99,9999999 (9N) procent. Där
emellan finns kisel med en renhet på 6 till 7N (Green Rhino Energy, 2013; Mertens, 2013).
Oavsett om ändamålet är mono- eller multikristallint kisel måste den kiselhaltiga sanden genomgå
reduktion. Vid en temperatur på 1 800°C hettas kvartssand (SiO2) tillsammans med kolhaltigt material
upp i en ljusbågsugn (Mertens, 2013). När syret reducerats bildas metallurgiskt kisel (mg-Si) med en
renhet på ca 99,6 procent. I processen genereras även utsläpp av bland annat kolmonoxid (CO), kiseloxid
(SiO), metan (CH4) och koldioxid (CO2) (Phylipsen et al, 1995).
Reaktionsformeln för bildandet av mg-Si är:
SiO2 + 2C " mg-Si + 2CO
Mg-Si är rent nog för applicering inom stålproduktion men måste genomgå ytterligare rening för att
vara tillämpbart i solceller (Mertens, 2013). För nästa delprocess i tillverkningen, då mg-Si renas till
kisel av solcellskvalitet eller elektronisk kvalitet, finns olika alternativ: kemiska processer som
Siemensprocessen och FBR-processen (Fluidised Bed Reactor), eller metallurgiska processer som
innebär rening genom slaggbehandling, urlakning av metaller samt en kontrollerad stelningsprocess. De
metallurgiska teknikerna är under utveckling och har flera miljömässiga och ekonomiska fördelar
framför de kemiska. Några företag har redan börjat producera kisel med dessa, bland annat Elkem Solar
i Norge. De kemiska processerna är de mest använda och en beskrivning av två av de vanligaste följer
nedan (de Wild-Scholten et al, 2008; IEA PVPS, 2016; Phylipsen et al, 1995; Safarian et al, 2012).
Innan Siemensprocessen tillämpas måste det metallurgiska kislet först fluidiseras. Kislet löses med
väteklorid (HCl) och genomgår en exoterm reaktion. Produkterna som bildas är triklorsilan (SiHCl3)
och vätgas (H2) (Mertens, 2013).
Reaktionsformeln för bildande av triklorsilan är:
mg-Si (s) + 3HCl (g) " SiHCl3 (l)+ H2 (g)
Siemensprocessen har fått sitt namn efter den tyska uppfinnaren och entreprenören Werner von Siemens
(1816–1892) och står idag för 85 procent av kiselproduktionen till solcellsmarknaden (ITRPV, 2017;
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Mertens, 2013). Siemensprocessen genererar kisel av elektronisk kvalitet och är det mest
energikrävande steget i tillverkningen av en solcellsmodul (ITRPV, 2017; Wong et al, 2016). Initialt
utvecklades Siemensprocessen för produktion av kisel till elektroniksektorn, vilket kräver mycket hög
renhet, därav benämningen, kisel av elektronisk kvalitet (Braga et al, 2008). Processen äger rum i en
kammare där triklorsilan tillsammans med vätgas matas förbi en kiselstav med en temperatur på drygt
1 000° C. När gasen passerar staven deponeras kisel på den och kristalliserar (Aulich et al, 2002;
Ceccaroli et al, 2017; Mertens, 2013).
Reaktionsformeln för Siemensprocessen:
2HSiCl3 (g) + H2 (g) " Si + SiCl4 + 2 HCl + H2 (g)
Sökandet efter en mindre energikrävande process, tillsammans med poly-kristallin kiselbrist till följd av
den ökade efterfrågan på solceller, bidrog till utvecklingen av den modifierade Siemensprocessen (Braga
et al, 2008; Sun & Wind Energy, 2006). Principen för de båda teknikerna är den samma. De främsta
skillnaderna är att den modifierade processen ger kisel av solcellskvalitet istället för elektronisk kvalitet,
arbetstemperaturen är lägre och istället för en blandning av vätgas och triklorsilan matas den
modifierade reaktorn med silan (SiH4) (Ceccaroli et al, 2017).
De mest använda processerna för produktionen av mono- och multikristallint kisel är Czochralskiprocessen (CZ-processen) och kolumnär tillväxt (ITRPV, 2017). CZ-processen har fått sitt namn efter
den polska kemisten Jan Czochralski (1885–1953) och är den huvudsakliga metoden som används för
framställning av monokristallint kisel (Mertens, 2013; Teng et al, 2017). En monokristallin frökristall
doppas i en smälta av poly-kristallint kisel under en temperatur på ca 1 450°C. Frökristallen förs
långsamt och roterande upp ur smältan samtidigt som flytande kisel kristalliserar på den och ett
kiselblock bildas (Mertens, 2013; Rahmanpour et al, 2017). Framställningen av multikristallint kisel är
mindre komplicerad. Poly-kristallint kisel smälts i ett kärl som sedan klys av nedifrån och upp. På botten
formas små monokristaller som sakta växer uppåt och samman i kolumner, allt eftersom kärlet kyls ned
(Mertens, 2013).
Steg 2: Produktion av kiselplattor
När block av mono- och multikristallint kisel har producerats är nästa steg att dela dem i tunna plattor
som sedan är utgångspunkten för tillverkningen solcellerna. Kiselblocken delas upp i stavar, vanligen
med hjälp av en bandsåg. Stavarnas tvärsnittsarea bestämmer plattornas storlek (Mertens, 2013; Möller,
2004). Plattstorleken har sedan 2015 ökat för både mono- och multikristallint kisel. Den vanligaste idag
är 156 x 156 mm2 och den förväntas öka ytterligare de kommande åren (ITRPV, 2017).
Plattorna kan sågas till genom olika tekniker. Den vanligaste och mest använda tekniken är multitrådsågning. Kiselstaven delas upp genom att flera trådar simultant förs igenom materialet likt en
äggskärare (Seigneur et al, 2016). Trådarna har en tjocklek på 100–140 !" och rör sig snabbt igenom
kislet och en blandning av glykol och kiselkarbid. Vid sågningen bildas spill av kiselspån som kan
motsvara upp till nästan halva mängden av den ursprungliga kiselkuben. Spånet blandas med rester från
slurryn av glykol och kiselkarbid och kan därför inte återanvändas (Mertens, 2013). Med anledning av
stora spillvolymer har en ny teknik kallad diamantsågning utvecklats (Seigneur et al, 2016).
Användandet av diamantsågning har sedan 2016 ökat, framförallt för sågning av monokristallint kisel,
men slurry-baserad trådsågning är fortfarande den vanligaste tekniken på marknaden. Tack vare
fördelarna med mindre spill, möjligheten att såga tunnare kiselplattor samt möjligheten att återvinna
sågspill i fabriken, eftersom att det inte förorenas av någon slurry, förväntas diamantsågning dominera
marknaden inom ett par år (ITRPV, 2017; Mertens, 2013).

6

Steg 3: Från kiselplatta till cell
Omvandlingen från mono- och multikristallina kiselplattor till färdiga solceller sker genom doping,
rening och utformning uppdelat i sju steg. Dessa beskrivs i detta avsnitt gemensamt för mono- respektive
multikristallina moduler. Liksom för de andra tillverkningsstegen finns flera tekniker för doping och
vilka material och ämnen som används till kontakter och ytskikt men detta gås inte in på i detalj i denna
studie (Mertens, 2013). Nedan beskrivs istället det generella tillvägagångsättet övergripligt:
1)! P-dopade kiselplattor etsas i ett bad för att eliminera föroreningar och kristallskador på ytan.
Bor är vanligen det ämne som används för att dopa P-skiktet.
2)! En struktur skapas på kiselplattornas yta genom t.ex. etsning med kaliumlösning.
3)! En p-n-övergång skapas genom fosfordiffusion vid en temperatur på 800 till 900°C som
resulterar i bildandet av n+-givare.
4)! Ytan görs passiv genom att den beläggs med ett material med antireflekterande egenskaper.
5)! Appliceringen av kontakterna sker genom att en mall med slitsar noggrant placeras på cellen.
En metallpasta som sedan utgör kontakterna borstas på och fastnar i slitsarna. Kontaktytor av
silver-pasta appliceras sedan på cellens fram- och baksida. Baksidan täcks med ett skikt av
aluminium.
6)! Cellerna upphettas av två anledningar, dels försäkrar det att de olika lagerna stelnar dels
åstadkommer det att aluminiumatomerna diffunderar från baksidekontakten in till basen av
cellen och genererar p+-lagret vilket är nödvändigt för cellens funktion.
7)! Den färdiga cellens elektriska egenskaper kontrolleras (Mertens, 2013).
Steg 4: Från cell till modul
I vardagligt tal säger man ofta solceller när man pratar om solcellsmoduler. Som redan har framgått är
det en viss skillnad och varje modul innehåller flera solceller. Solcellerna seriekopplas med hjälp av
galvaniserade kopparremsor (Mertens, 2013). Detta görs för att uppnå en högre total spänning. Vilken
spänning en individuell solcell genererar beror av flera faktorer, inte minst vilket material den består av.
Ett vanligt värde för kisel är mellan 0,5 och 0,7 volt. (Uppsala Universitet, u.å.). De seriekopplade
cellerna får en totalspänning som motsvarar värdet av additionen av varje enskild cellspänning. Enligt
fysikens lagar ger högre spänning lägre strömstyrka vilket också leder till mindre förluster (Mertens,
2013). Cellantal per modul kan variera men 60 stycken är idag det vanligaste antalet (ITRPV, 2017).
Den sammankopplade kretsen av solceller placeras mellan två lager av transparant inkapslingsmaterial,
etyl-vinyl-acetat (EVA), som sedan täcks av ett framside- och ett baksidematerial. Framsidan täcks
vanligtvis med en glasskiva och baksidan med syntetisk polyvinyl som Tedlar®. Baksidematerialet
fungerar som isolator och skyddar modulen från att fukt ska tränga in. Till sist lamineras modulen i
vakuum under en temperatur på upp till 150°C. Modulens kanter sluts med tejp och ramas sedan in. Idag
är 95 procent av alla kristallina kiselmoduler inramade och nästan samtliga med ram av aluminium
(ITRPV, 2017; Mertens, 2013). Mer information om ingående material och utvecklingen av
användningen av dem i moduler ges i nästa teoriavsnitt.

2.1.2! Energiåtgång i tillverkningsprocessen
Drygt 80 procent av all energi som går åt i en kristallin kiselmoduls livscykel kan allokeras till
tillverkningen (Kannan et al, 2006). Energiåtgången kan främst härledas till renings- och
kristalliseringsprocesserna av kisel och domineras för både mono- och multikristallina solceller av den
högt tempererade Siemensprocessen samt kristallisering genom CZ-processen (monokristallina
solceller). I och med det extra tillverkningssteget i CZ-processen är produktionen av monokristallina
solceller generellt mer energikrävande än produktionen av multikristallina (Wong et al, 2016).

7

Sedan tidigt 90-tal har den totala energiåtgången i tillverkningen avtagit för båda celltyperna från ca 2
800 kWh (10 000 MJ) per m2 modulyta till närmare 1 100 kWh (4 000 MJ) per m2 de senaste åren. Den
minskade energiåtgången beror bland annat av utveckling av effektivare tekniker med tunnare
kiselplattor och där med mindre volym kisel, återanvändning och återvinning av kisel inom
tillverkningsprocessen samt förbättrade kristalliseringsprocesser som till exempel modifieringen av
Siemensprocessen (Wong et al, 2016). Energiåtgången för tillverkningen av 1 kg poly-kristallint kisel
har i genomsnitt minskat med 7 procent per år från ca 80 kWh per kg år 2010 till 55 kWh per kg 2016.
Idag krävs i genomsnitt 5,6 g poly-kristallint kisel till 1 W solcell (IEA PVPS, 2016).
Energiåtgången i de olika tillverkningsstegen anges med stor variation i olika studier. Detta beror på att
olika systemgränser och allokeringar har tillämpats i olika livscykelanalyser (LCA), att de olika
leverantörskedjorna använder sig av olika tillverkningsteknik samt variation i ålder på data.
Energiåtgången anges vanligen i MJ per m2 modulyta och i tabell 1 och 2 visas en sammanställning av
olika studier genomförda mellan 1998 och 2014 för mono- och multikristallina moduler. Som framgår
i beskrivningen av tillverkningsprocessen bör kiselframställningen vara det tillverkningssteg som skiljer
mest vad gäller energiåtgång. I litteraturen skiljer sig ändå energiåtgången i cellproduktionen respektive
modulsammansättningen mellan de båda teknikerna åt, i vissa fall mer än andra. Skillnaderna i uppgifter
om energiåtgången i cellproduktionen kan bero på om de presenteras med avseende på modularea eller
cellarea (Wong et al, 2016; Alsema, 2000).
Energiåtgången för tillverkningen av modulramen anges mycket sällan separat i de olika studierna men
olika uppgifter säger att det krävs mellan 2 och 10 kg aluminium per m2 modul vilket motsvarar mellan
150 och 500 MJ per m2 (Alsema, 2000; Alsema et al, 2000; Dìaz, 2014). Energiåtgången i tillverkningen
behandlas mer detaljerat i det första avsnittet under Metod.

Tabell 1. Energiåtgång i tillverkningsprocessen av monokristallina kiselmoduler (Wong et al, 2016).

Årtal för
Monokristallin Tillverkning
Cell
Modulsammansättning Ram
Total
studiens
Si-produktion kiselplattor produktion
exklusive ram
energiåtgång
genomförande
[MJ/m2]
[MJ/m2]
[MJ/m2]
[MJ/m2]
[MJ/m2]
[MJ/m2]
2014

2668,4

307,0

308,8

615,8

nd

3900,0

2012

2287,0

581,0

643,0

772,0

379,0

4662,0

2011

2829,0

nd

nd

684,0

nd

3513,0

2010

1281,0

432,0

nd

684,0

nd

2397,0

2009

1994,0

nd

389,0

477,0

FL

2860,0

2009

2237,0

562,0

595,0

466,0

nd

3860,0

2005

4150,0

nd

473,0

394,0

236,0

5253,0

2001

8051,0

nd

nd

nd

nd

8051,0

2000

4550,0

250,0

550,0

350,0

FL

5700,0

1998

4800,0

250,0

600,0

350,0

FL

6000,0

nd=data saknas, FL=modul saknar ram
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Tabell 2. Energiåtgång i tillverkningsprocessen av multikristallina kiselmoduler (Wong et al, 2016).

Årtal för
Multikristallin Tillverkning
Cell
Modulsammansättning Ram
Total
studiens
Si-produktion kiselplattor produktion
exklusive ram
energiåtgång
genomförande
[MJ/m2]
[MJ/m2]
[MJ/m2]
[MJ/m2]
[MJ/m2]
[MJ/m2]
2014

1222,8

658,4

339,0

790,0

nd

3010,2

2010

1260,0

420,0

550,0

350,0

150,0

2730,0

2009

1030,0

968,0

544,0

523,0

nd

3065,0

2009

1110,0

744,0

378,0

467,0

FL

2699,0

2007

1400,0

550,0

400,0

500,0

270,0

3120,0

2005

1759,0

1078,0

473,0

276,0

236,0

3822,0

2005

3904,0

535,6

113,3

556,2

nd

5109,1

2000

2200,0

1000,0

300,0

200,0

400,0

4100,0

1998

2250,0

1000,0

600,0

350,0

FL

4200,0

1998

1562,0

717,0

353,0

709,0

nd

3341,0

nd=data saknas, FL=modul saknar ram

2.1.3! Marknadstrender och produktion av kisel, solceller och moduler
Det är inte ovanligt att en tillverkare i solcellsbranschen producerar material till flera steg i
produktionskedjan. Till exempel är många företag producenter av både kiselplattor och mono- och
multikristallint kisel och ibland även moduler. En vertikalt integrerad produktionskedja säkrar
materialtillgången och ger företagen ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar. Dock försvårar det för
statistikföring då spårningen av produktionen kompliceras (IEA PVPS, 2016). I detta avsnitt ges mer
information om var produktionen sker idag.
Den geografiska spridningen av produktionen av kristallina solcellsmoduler uppdelad i tillverkningen
av poly-kristallint kisel, solceller och moduler är ungefär den samma för alla tre kategorierna. De länder
som har varit de största producenterna fortsätter enligt trender att vara det fastän det skett och väntas
ske vissa förändringar. Förändringarna av var produktionen sker har främst att göra med handelskrafter
som ekonomiska styrmedel samt utbud och efterfrågan (Fraunhofer ISE, 2017; IEA PVPS, 2016).
Produktion av poly-kristallint kisel
Vid årsskiftet 2015/2016 var den globala kapaciteten av poly-kristallin kiseltillverkning 446 000 ton och
till skillnad från fem år tidigare, var utbudet större än efterfrågan. Liksom tidigare år är de största
producenterna av poly-kristallint kisel Kina, Sydkorea, Tyskland, USA, Japan, Malaysia och Norge.
Kina är både den största producenten och konsumenten av poly-kristallint kisel och producerar ca 50
procent av kislet på världsmarknaden.
Några av de största producerande företagen är GCL-Poly Energy och TBEA Solar i Kina respektive
OCI Hanwha Chemical i Sydkorea. Det saknas siffror för hur mycket som totalt producerades i Japan,
Malaysia och Norge år 2015 men däremot finns uppgifter om att Elkem Solar i Norge producerade ca 6
500 ton poly-kristallint kisel under 2015 (IEA PVPS, 2016; Holm, 2016). I Japan ville inte företagen
lämna ut uppgifter om produktionsvolymer (Yamada, 2016). I USA är Wacker Chemie och REC Silicon
två av de största producenterna (IEA PVPS, 2016).
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Tillverkning av kiselplattor
Även vad gäller produktionen av kiselplattor per land råder det brist på exakta uppgifter men det har
uppskattats att mer än 60 GW producerades totalt under 2015. De länder som producerade mest är i
inbördes ordning: Kina, Taiwan, Tyskland, Sydkorea, USA, Japan, Malaysia och Norge. GCL-Poly i
Kina producerade kiselplattor motsvarande en effekt på 15 GW (ca 30 procent av den kinesiska
produktionen samma år) och var där med den största producenten både i Kina och globalt år 2015 (Fang
et al, 2016; IEA PVPS, 2016).
Tillverkning av solceller
Kina fortsätter att vara den största producenten av både av kristallina solceller och moduler. År 2015
producerades 41 GW motsvarande 65 procent av den totala världsproduktionen. Taiwan är näst störst
med en kapacitet på 10 GW. Bland de länder i världen som producerar solceller i större skala utöver
Kina och Taiwan finns Malaysia, Japan, Sydkorea, Tyskland, USA, Filipinerna, Singapore, Indien,
Nederländerna, Frankrike. De tre största företagen är Hanwha Q Cells (i Kina, Malaysia, Sydkorea),
Trina Solar (i Kina) och JA Solar (i Kina) (Fang et al, 2016; IEA PVPS, 2016).
Tillverkning av moduler
Trina Solar har även, utöver solceller, länge varit en av väldens största modulproducenter och tätt följt
av de andra kinesiska företagen JA Solar och Jinko Solar producerade Trina en volym motsvarande sin
maximala kapacitet på 6 000 MW moduler under 2016. Kina stod för 69 procent av den globala
modulproduktionen 2016 men trots Kinas dominerade ställning på marknaden visar trender på en
geografiskt mer diversifierad produktion av moduler framöver. Flera kinesiska bolag planerar att utöka
sin produktionskapacitet i andra länder, bland annat Malaysia, Thailand, Indien, Vietnam,
Nederländerna, Tyskland och Brasilien. Detta för att undvika sämre försäljning på grund av införandet
av tullar (Eckhouse et al, 2018; Fang et al, 2016; IEA PVPS, 2016).
Sett till världsdelar är Europa den största producenten efter Asien. I Tyskland producerades 2 GW
moduler under 2015, det är 0,7 GW mer och dubbelt så stor andel som producerades i USA samma år
(IEA PVPS, 2016).
I tabell 3 presenteras i inbördes storleksordning en sammanställning över de länder som producerar mest
poly-kristallint kisel, solceller och moduler (IEA PVPS, 2016).
Tabell 3. De största producenterna av poly-kristallint kisel, solceller och moduler i inbördes ordning (IEA PVPS, 2016).

Tillverkning av

Största producenterna

Poly-kristallint kisel

Kina, Sydkorea, Tyskland, USA,
Japan, Malaysia, Norge

Solceller

Kina, Taiwan, Malaysia, Japan,
Sydkorea, Tyskland, USA

Moduler

Kina, Malaysia, Sydkorea/Japan,
Tyskland, USA/Taiwan/Singapore

!
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2.2! Användarfasen
I detta avsnitt presenteras information om vilken betydelse solelproduktion har för modulernas
miljöpåverkan utifrån perspektivet utsläpp per producerad kWh el.
Som redan redogjorts för genereras inga utsläpp från modulerna under drift. När modulerna är
installerade är det förhoppningsvis i ett väl fungerande system som producerar optimal mängd el. Man
brukar prata om systemets energiåterbetalningstid (EPBT). EPBT är definierat som de antal år som krävs
för ett solcellssystem att generera den mängd energi som konsumeras i systemets livscykel och beräknas
genom att dividera den konsumerade energin med den från systemet producerade.
Studier visar på en starkt nedåtgående trend för EPBT. Under en livstid på 30 år betalas energin som
konsumeras i tillverkningsfasen tillbaka multipla gånger. EPBT avgörs av solcellssystemets utbyte som
i sin tur beror av solinstrålning och geografisk lokalisering. En studie visar att det i norra Europa behövs
ca 2,5 år för att producera den mängd energi som gick åt vid tillverkningen av en takinstallation med
multikristallina kiselsolceller. I södra Europa var tiden som krävdes för samma system istället 1,5 år
(Fraunhofer ISE, 2017; Louwen et al, 2016; Peng et al, 2013).
Som nämnts tidigare är energiåtgången i tillverkningen som anges i olika studier ofta osäkra data som
beroende av flera parametrar, framförallt vilken metod och vilka systemgränser som använts vid
insamlingen. Denna osäkerhet följer således med till resultaten för EPBT som dessutom beror av
systemets geografiska lokalisering. Detta kan vara en förklaring till att EPBT för multi- och
monokristallina solcellssystem anges med varierade värden i olika studier. En metastudie av LCA:er på
solcellssystem utförda mellan år 2005 och 2013 anger medelvärdet 3,1 år för multikristallina och 4,1 år
för monokristallina system 4,1 (Bhandari et al, 2015). I en senare studie presenteras att EPBT avtagit
från ca 5 år, år 1992 till under 1 år för multikristallina system och strax över 1 år för monokristallina
system år 2015 (Wetzel et al, 2015).

2.3! Livscykelfasen efter drift
I det tredje teoriavsnittet beaktas livscykelfasen nedströms användningen av moduler. Först presenteras
prognostiserade avfallsvolymer, globalt och i Sverige. Därefter utreds vilka lagstiftningsmässiga
förutsättningar som gäller för insamling och återvinning av solceller. Även trender för i moduler
ingående ämnen presenteras. Slutligen ges information om vilka återvinningstekniker som finns, deras
miljömässiga nytta och hur marknaden för insamling och återvinning av uttjänta moduler ser ut idag.
Informationen i detta avsnitt tillämpas i efterföljande kapitel som handlar om beräkningar av antal
uttjänta moduler och dess värde.
Modultillverkare lämnar idag en effektgaranti på 25 till 30 år men det innebär inte att modulerna tvunget
behöver kasseras när den tiden löpt ut (IEA PVPS, 2011). Med bakgrunden att flera av de först
installerade solcellssystem fortfarande är fullt fungerande är det svårt att säkert sia hur länge modulerna
håller (SEIA, 2017). Till exempel är Sveriges äldsta nätanslutna solcellsanläggning fortfarande, efter 33
år, i drift utan degradering av produktionen. Den monterades år 1984 av Riksbyggen i Solna, Stockholm
(EnergiEngagemang, 2017).
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Modulernas livslängd påverkas av en mängd olika faktorer, bland annat klimat och geografisk placering
(Jordan et al, 2012). Utan att modulerna har gått sönder, kan det finnas andra anledningar till att de
plockas ned i förtid, till exempel att taket måste bytas (IEA PVPS, 2011). När någon modul i ett system
går sönder finns oftast möjligheten att byta ut den mot en ny, likvärdig. På så sätt behöver inte modulen
med kortast livslängd vara avgörande för hela systemets och de andra modulernas livslängd
(Energimyndigheten, 2016).
Förr eller senare kommer alla moduler behöva bytas ut och tas om hand. Det är eftersträvansvärt om
man på bästa sätt kan ta tillvara och återvinna så mycket som möjligt av varje modul både för att
åstadkomma minsta möjliga miljöpåverkan men också för att ta tillvara på värdefulla material. Hittills
har mycket små mängder uttjänta moduler genererats i Sverige och därför har inga återvinningsprocesser
specifikt utformade för solcellsmoduler utvecklats i större skala. I och med den höga installationsakten
de senaste åren, både globalt men också nationellt, beräknas mängden uttjänta moduler också öka
markant i framtiden (IRENA et al, 2016).

2.3.1! Avfallsprognoser globalt
De senaste globala prognoserna för uttjänta moduler, förutsatt att en livslängd på 30 år antas, visar att
det kumulativa avfallet kommer uppgå till 1,7 miljoner ton år 2030 och 60 miljoner ton till fram till och
med 2050. Om hänsyn tas till att en viss andel av alla installerade moduler, på grund av skada eller andra
omständigheter, kommer få en kortare livstid förväntas avfallet istället uppgå till 8 miljoner ton till och
med 2030 och 78 miljoner ton år 2050 (IRENA et al, 2016). Dessa volymer kan sättas i relation till de
totala avfallsströmmarna i EU som årligen är ca 2 500 miljoner ton varav 74 miljoner ton farligt avfall
(Europeiska miljöbyrån, 2016). Samma länder som har haft de högsta ambitionerna att installera
solceller förväntas generera de största avfallsströmmarna. Dessa länder är Kina, Tyskland, Japan, USA,
och Indien (IRENA et al, 2016). Figur 2 visar de globala prognoserna för uttjänta moduler för år 2016,
2030 och 2050 uppdelade på de två olika antagandena om livslängd. Det framgår tydligt att volymerna
förväntas öka markant mellan år 2030 och år 2050.

Kumulativa!volymer!uttjänta!moduler!i!
miljoner!ton

Prognos!för!globala!volymer!av!uttjänta!moduler!2016C2050
30!års!livstid

30!års!eller!kortare!livstid
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Figur 2. Global prognos för uttjänta moduler år 2016–2050 uppdelat på två olika antaganden om livslängd. Figur
återskapad från IRENA et al (2016).
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2.3.2! Avfallsprognoser i Sverige
Liksom de globala avfallsvolymerna är de svenska relativt små idag men förväntas öka, framförallt efter
år 2030. I figur 3 illustreras de årliga avfallsvolymerna från uttjänta moduler i Sverige från och med år
2018. Med en teknisk livslängd på 25 år speglar avfallsvolymerna, de årliga installationerna i Sverige
sedan 1993. De kumulativa volymerna förväntas uppgå till drygt 5 000 ton fram till 2039. Fram till 2030
kommer under 30 ton årligen att genereras, därefter förväntas det årliga avfallet öka med undantag för
2034 då det nästan halveras (Dziedzioch, 2015). Anledningen till minskade avfallsvolymer år 2034 är
att installationerna i Sverige var mindre år 2009 jämfört med år 2008 och 2010. Det kan härledas tillbaka
till upphörandet av det gamla och införandet av det nya statliga ekonomiska stödet till nätanslutna
solcellssystem år 2009 (Lindahl, 2016).

ton

Avfallsvolymer!i!Sverige!2018C2030
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År
Figur 3. Svenska avfallsvolymer i antal ton uttjänta moduler från 2018 till 2039. Diagrammet skapat utifrån data i
Dziedzioch (2015).

Solkompaniet
Solkompaniets installationer av solcellssystem utgörs främst av takanläggningar på minst 30 kW. De
första installationerna gjordes år 2010 och har sedan dess årligen ökat. 2016 installerades anläggningar
motsvarande en effekt på 8 800 kW, mer än 26 gånger så mycket som 2010. I och med att de första
installationerna gjordes för tidigast åtta år sedan har det hittills inte varit aktuellt att nedmontera några
anläggningar. Nedmontering av en mindre anläggning eller ett fåtal moduler i storleksordningen av ett
villatak kan oftast göras med en mindre arbetsinsats men en större anläggning kräver mer planering och
resurser. Förväntade avfallsvolymer baserade på Solkompaniets installationer mellan 2010 och 2017
samt värdet av ingående material kommer därför beräknats och redovisas i resultatdelen. Antaganden
och data som använts för dessa beräkningar behandlas i tillhörande metodavsnitt.

2.3.3! Lagstiftning för insamling och återvinning av uttjänta moduler
Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning är den kategori av avfall som växt snabbast inom EU de
senaste åren. Kategorin inkluderar allt från gräsklippare till vitvaror och solceller (Hemström et al,
2012). Värdefulla ämnen som koppar och andra ädelmetaller förekommer i den mesta elektroniska
utrustningen och återvinningen av dem ses som en viktig strategi för en mer resurseffektiv framtid
(European Commission, 2018a). Om inte elektroniskt avfall tas om hand på rätt sätt kan det på flera sätt
få negativa miljökonsekvenser, därför finns det flera anledningar till att vi bör ha fungerande insamlingsoch återvinningssystem för solceller när avfallsströmmarna av dem börjar tillta (European Commission,
2018a). Till hjälp för att driva arbetet med utvecklingen av insamlingsnät och återvinning av moduler
finns producentansvaret och WEEE-direktivet.
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WEEE står för Waste Electrical and Electronic Equipment och direktivet innebär bland annat krav på
producenter om hanteringen av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.
Det första direktivet kom år 2003 och det andra år 2012 (Energimyndigheten, 2016). Sedan 2012
innehåller WEEE-direktivet ett rättsligt ramverk som inkluderar solcellsmoduler och sedan februari
2014 regleras insamling, transport och behandling av uttjänta moduler i varje EU-medlemsland (Solar
Waste, u.åa).
Konceptet med producentansvar introducerades initialt av svensken Thomas Lindhqvist år 1990 och
definieras av OECD som ”ett miljöpolitiskt tillvägagångsätt där en producents ansvar för en produkt
förlängs till efterkonsumtionsfasen av produktens livscykel” (European Commission, 2015; OECD,
u,å). I enlighet med WEEE-direktivet har Sverige som nämndes ovan, sedan 2014, lagstiftat om
producentansvar för totalt åtta produktgrupper, varav en är elektriska och elektroniska produkter där
solcellsmoduler ingår (Naturvårdsverket, 2017b). Generellt gäller att alla aktörer som direkt bidrar till
att elektrisk utrustning kommer ut på den svenska marknaden definieras som producenter med
producentansvar i Sverige (Energimyndigheten, 2016). Mer specifikt finns det enligt WEEE-direktivet
fyra olika definitioner av vem som räknas som producent av solcellsmoduler: tillverkare, distributörer
eller återförsäljare, importörer och internet- eller distansförsäljare (Solar Waste, u.åb). Nedan följer
definitionen av varje.
#! Tillverkare är någon som är etablerad i ett EU-medlemsland och tillverkar eller säljer
solcellsmoduler under eget namn eller varumärke inom den egna medlemsnationen.
#! Distributör eller återförsäljare är någon som är etablerad i ett EU-medlemsland och ägnar sig åt
återförsäljning eller distribuerar solcellsmoduler under eget namn eller varumärke i
medlemslandet. Detta inkluderar de moduler som har tillverkats av andra leverantörer,
exklusive när märket hos den ursprungliga tillverkaren finns på modulen.
#! Importör är någon som är etablerad i ett EU-medlemsland och säljer solcellsmoduler i
medlemslandet från ett tredje land eller från ett annan EU-medlemsland.
#! Internet- eller distansförsäljare är någon som säljer solcellsmoduler genom kommunikation på
distans direkt till privata hushåll eller till andra användare än privata hushåll i ett EUmedlemsland och är etablerad i ett tredje land eller ett annat EU-medlemsland.
Alla som per definition är producenter är skyldiga att uppfylla krav som inkluderar administrativa och
finansiella förpliktelser (Solar Waste, u.åb). I Sverige är Naturvårdsverket den ansvariga myndigheten
för producentansvaret för el-utrustning och enligt bestämmelser är producenten skyldig att uppfylla
följande:
#! Registrera sitt företag i det nationella producentregistret och varje år deklarera information om
produkterna som sätts till marknaden. I Sverige är det EE- och batteriregistret
(Naturvårdsverket, 2017a).
#! Säkerställa att det finns en infrastruktur och ett system för återtagande och avfallshantering för
sina produkter samt finansiera kostnaderna för hanteringen av de uttjänta modulerna. I Sverige
finns det två organisationer med insamlingssystem som är godkända för insamling av
elektroniskt avfall, El-kretsen och Recipo (Avfall Sverige, 2016; Energimyndigheten, 2016).
Dessa står indirekt, genom producenterna, för kostnaderna för insamling, lagring, transport och
återvinning (Dziedzioch, 2015). I och med att El-kretsen och Recipo är de enda godkända
insamlingssystemen är de skyldiga att kunna erbjuda insamling och hantering av det aktuella
avfallet, samtidigt är det producentens skyldighet att vara ansluten till något av dem
(Naturvårdsverket, 2017f).
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#! Informera sina kunder om hur avfallet ska tas omhand. Produkterna måste vara försedda med
varumärke, logotyp, ID-nummer samt symbolen med en överkryssad soptunna.
#! Informera återvinningsanläggningar om produktens sammansättning och innehåll av farliga
ämnen (Solar Waste, u.åc).
Naturvårdsverket ska som ansvarig myndighet för producentansvaret för el-utrustning se till och arbeta
för att det efterföljs. Detta görs bland annat genom sammanställning av data över försäljning, insamling
och återvinning samt tillsyn över inrapporterade volymer. Alla uppgifter rapporteras sedan till
europeiska kommissionen (Naturvårdsverket, 2017c; Naturvårdsverket, 2017f). Producenter som inte
efterlever kraven som ställs har i regel inte registrerat sig som producenter hos Naturvårdsverket. Att
alla producenter tar sitt ansvar är väsentligt för ett fungerande system (Naturvårdsverket, 2014).
Vad gäller elavfall som uppkom innan producentansvaret implementerades, kallas detta historiskt
elavfall. Mer precist är historiskt elavfall det avfall som släpptes ut på marknaden innan den 14 augusti
2005. I insamlingssystemet för elavtal fördelas kostnaderna av insamling av historiskt elavfall
proportionellt mellan insamlingssystemen för att även det historiska avfallet ska kunna finansieras (SFS
2014:1075). Under 2018 planeras omstrukturering av kategorierna i producentansvaret och bland annat
kommer storskaliga fasta installationer att undantas men det kommer inte att beröra solcellsmoduler
(Naturvårdsverket, 2017d; Naturvårdsverket, 2017f).

2.3.4! Miljömässiga värden i återvinning – energi och resursbesparing
Vilken miljöpåverkan återvinning av moduler har och vilken miljövinst som finns att hämta genom
återanvändning av material från uttjänta moduler är ett mindre utforskat område än miljöpåverkan i
tillverkningsfasen. Det har ändå utförts studier i laboratorieskala och pilotprojekt som visar på möjliga
fördelar och nyttor med återvinning och återanvändning av materialen i solcellsmoduler i produktionen
av nya (Corcelli et al, 2016). Användningen av återvunna kiselplattor, istället för nya, i produktionen av
nya moduler har visat sig kunna halvera energiåtgången i tillverkningen och där med även modulens
energiåterbetalningstid, även med energiåtgången i återvinningsprocessen inräknad (Müller et al, 2005).
En annan studie visar att återanvändning av ett ton kiselbaserade moduler kan spara utsläpp motsvarande
ca 800 kg CO2-ekv jämfört med moduler producerade med jungfruligt material (Held, 2013).
Den energiintensiva kiselproduktionen och den där med i kiselcellerna stora mängden inneboende energi
motiverar användning av återvunnet kisel från uttjänta moduler (Olson et al, 2013). Själva solcellerna
har även längre livslängd än modulen vilket också kan motivera återanvändningen av kislet ur ett
ekonomiskt perspektiv (Klugmann-Radziemska, 2012). Sedan 2013 är kisel, av den europeiska
kommissionen, klassat som ett kritiskt råmaterial. Det innebär att kisel som råvara bedöms vara av viktig
ekonomisk betydelse för slutanvändningstillämpningar inom EU och att det anses finnas en viss
försörjningsrisk av kisel till EU-länder. Med försörjningsrisk menas att det finns brister i olika faktorer
som påverkar tillförseln av kisel till EU och hänsyn tas här bland annat till styre och handelsaspekter i
de länder som säljer kisel till EU. Försörjningsrisken bedöms utefter där den anses vara som högst eller
ha sin flaskhals (European Commission, 2018b).
Tillverkningen av jungfruligt aluminium är liksom kiseltillverkningen en mycket energikrävande
process. Smältverket Kubal i Sundsvall som är Sveriges enda för aluminium konsumerar lika mycket
energi som hela Göteborg stad. Däremot kräver återvinning av aluminium endast 5 procent av energin
som går åt vid nyproduktion. I Sverige är vi duktiga på att återvinna aluminium, upp till 90 procent av
allt aluminium återvinns idag. Tack vare aluminiums hållbarhet och egenskaper lämpar metallen sig
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mycket bra för återvinning (Svenskt Aluminium, u.å.). I linje med informationen som givits i detta
avsnitt fås den huvudsakliga miljövinsten vid återvinning av moduler genom återvinning av kisel och
aluminium (Corcelli et al, 2016).
Kislet står för cirka 76 procent av den i materialet inbäddade energin i en modul. I avtagande
storleksordning kommer därefter glas, inkapslingsmaterial, aluminiumram, baksidematerial och silver.
Fördelningen kan ses i diagrammet nedan (Olson et al, 2013).
Andel!inbäddad!energi!i!varje!ämne!i!en!modul![%]
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Aluminiumram
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Figur 4. Den relativa uppdelningen av den inbäddade energin i de olika delarna av en modul. Diagram återskapat utifrån
Olson et al (2013).

Återvinning av kiselplattor i syfte att kunna återanvända dem i produktion av nya moduler förutsätter
att de erhålls med tillräckligt hög renhet och kvalitet. Flera återvinningstekniker som har testats de
senaste åren har genererat kiselplattor med egenskaper och kvalité likt jungfruligt kisel: tjocklek på
kiselplattan mellan 173 och 180 µm samt resistivitet och en medelbärarlivstid inom normalt spann för
kommersiella kristallina solceller (Huang et al, 2016; Park et al, 2014). Mer information om
återvinningstekniker ges senare i detta kapitel.

2.3.5! Ingående ämnen i en modul
Innehållet i solcellmoduler skiljer sig åt beroende på när och med vilken teknik de har tillverkats. I tabell
5 nedan visas medelvärden av viktprocent för ingående material i en kristallin kiselsolcell utifrån 12
olika källor. Resultaten kommer från en metastudie baserad på data med publiceringsdatum mellan 2004
och 2015 vilket säger att modulerna som har analyserats är tillverkade senast 2015 (Dziedzioch, 2015).
Tabell 4. Typisk viktprocent per material i en kristallin kiselsolcell (Dziedzioch, 2015).

Ämne

Viktprocent [%]

Al
Glas
Organiska material (EVA + baksidematerial)
Si
Cu
Ag
Pb
Kopplingsdosa

17,54
67,04
8,42
3,42
0,65
0,08
0,05
2,06
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Bly
Solceller omfattas inte av EU:s RoHS 2-direktivet som trädde i kraft 2011 och det finns därför idag inga
restriktioner för användning av bly i solceller (Varnäs, 2013). Däremot förväntas en översyn av
direktivet senast år 2021 vilket skulle kunna innebära förändrade förutsättningar. Bly används i
lödningar som sammanlänkar cellerna och strängarna i modulen. Blyhaltiga lödningar har länge varit
det som används som standard och det används fortfarande i knappt 90 procent av teknikerna på
marknaden (ITRPV, 2017).
Blyfria sammanlänkningstekniker har blivit allt vanligare och användningen av dem förväntas öka i
framtiden. Ledande lim och lödningar av tenn-silver-koppar eller tenn-bismuth-silver är några av de
alternativ som finns. Blyfria lödningar av cellerna förväntas utgöra mer än 70 procent av marknaden
inom det kommande decenniet. För sammanlänkning av strängar förväntas inte användningen av de blyhaltiga lödningarna ersättas i samma takt (ITRPV, 2017; Shin et al, 2017).
Koppar
Idag sker sammanlänkningen av cellerna främst med koppar-band och det förväntas vara
huvudmaterialet även de kommande åren. Utmaningar för sammankoppling av celler är att de måste
vara kompatibla med de tunnare kiselplattorna som är under utveckling. Sammanlänkning genom
ledande lim eller trådbaserade material som kan användas vid låga temperaturer har i detta avseende en
viss fördel framför andra tekniker då de associeras med lägre termisk stress (ITRPV, 2017).
Silver
Silvret i en kristallin kiselmodul förekommer främst i elektroderna på framsidan samt i lägre
koncentration i lödningen i de moduler som tillämpar silverhaltig lödning (ITRPV, 2017). Relativt de
andra ämnena i en modul är silver det dyraste och man försöker därför reducera mängden för att minska
tillverkningskostnaderna (IRENA et al, 2016). Figur 5 visar den historiska silvermängden per modultoppeffekt och hur den uppskattas minska fram till år 2020. Genom framsteg i teknikutvecklingen
förväntas möjligheten att använda koppar i kombination med nickel och aluminium istället för silver att
öka. En kristallin kiselmodul tillverkad efter 2010 har ett silverinnehåll i spannet 6 till 12 g beroende på
med vilken teknik och när den är tillverkad (Bullion Vault, 2013).
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Figur 5. Historisk och förväntad silvermängd per toppeffekt modul (Bullion Vault, 2013).
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Minskningen av silver i solcellsindustrin kan förutom anledning av de ekonomiska aspekterna också
härledas tillbaka till mindre svinn och bättre tekniker för återanvändning inom tillverkningsfaciliteten.
Trots den uppskattade minskningen av silveranvändningen per toppeffekt prognostiserar the Silver
Insititute en total ökning av silverkonsumtionen. Anledningen är den väntade tillväxten i
solcellsindustrin. Solcellsindustrin konsumerar idag med förluster inkluderat ca 15 procent av den
globala silverproduktionen (IRENA et al 2016). Beroendet av silver på världsmarknaden för
elektroniska komponenter kommer behöva minskas och minskad silveranvändning i solceller är ett
måste för att behålla konkurrenskraft på solcellsmarknaden (ITRPV, 2017).
Kisel
Kiselplattornas tjocklek har de senaste åtta åren inte minskat som tidigare förutspåtts. Från 2010 fram
till idag har majoriteten av både mono- och multikristallina celler producerats med en tjocklek på 180
µm (Fraunhofer ISE, 2017; ITRPV, 2017). Kiselplattan i en solcell står för ca 40 procent av cellpriset
och liksom för andra material i solcellsmoduler krävs en reducering av kiselinnehållet för att kunna
producera ännu billigare och mindre energikrävande solcellsmoduler. Om det blir som trender förutspår
kommer tjockleken av både mono- och multikristallina solceller avta, i något snabbare takt för monoän multikristallina kiselplattor, och 2027 vara reducerad till 140 respektive 150 µm. Redan idag har
monokristallina kiselplattor med en tjocklek på 160 µm börjat produceras. Problem som kan uppstå med
tunnare kiselplattor är att de blir skörare och lätt kan gå sönder. Modultekniker som finns idag skulle
kunna hantera kiselceller med en tjocklek på 120 µm men skulle behöva utvecklas vidare för att klara
av ytterligare reduktion av kiselplattornas tjocklek (ITRPV, 2017).
Aluminium, glas och organiska material
Nästan alla kristallina kiselplaneler har sedan länge ram av aluminium men man tror att plastramar och
stålramar sakta kommer ersätta en liten andel av dem. År 2027 förväntas upp till en fjärdedel av
modulerna på marknaden ha ramar av andra material än aluminium (ITRPV 2017).
Kristallina kiselmoduler har vanligen glas på framsidan och det förväntas bli vanligare som material
även på baksidan. Idag utgör glas ca 5 procent och inom en 10-års period uppskattas det utgöra 35
procent av alla baksidematerial. Glaset är den tyngsta delen av en modul och en design med glas på både
fram och baksida gör modulerna tyngre (ITRPV 2017; PPAM Solkraft, u.å.).
De organiska föreningarna utgör ungefär 8 procent av modulvikten och består av inkapslingsmaterial
och materialet på baksidan. Vanligast idag är polyvinylflourid (PVF) (även känt som tedlar) på baksidan
och EVA som inkapslingsmaterial (ITRPV 2017; Dziedzioch, 2015).

2.3.6! Återvinningstekniker
Det hittills kommersiella sättet att återvinna moduler är att först manuellt separera ram, kablar och
kopplingsdosa och sedan sönderdela materialet som återstår; de laminerade solcellerna, glaset på
framsidan och skiktet på baksidan av modulen. På detta sätt återvinns ca 80 viktprocent av varje modul
(IRENA et al, 2016; Olson et al, 2013).
Att återvinna glaset genom att krossa modulen är en relativt kostnadseffektiv lösning som aktörer vilka
sedan innan återvinner platta-glasmaterial kan ta sig an med endast små justeringar i processen. Efter
att materialet har krossats kan föroreningar i glaset som lim, plast och skruvar avlägsnas med hjälp av
bland annat magneter och optisk sortering. Glaset som återstår är inte helt rent från andra material och
används vanligen till produktion av glasull till värmeisolering eller till glasfiber. Ökade avfallsströmmar
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av moduler innebär dock att denna marknad förväntas bli mättad och nya återvinningstekniker krävs
(IRENA et al, 2016). I den generella glasåtervinningen i Sverige går 60 procent av allt glas till glasbruk
och blir nya glasförpackningar, 30 procent blir glasull till värmeisolering i byggnader och 10 procent
blir skumglas till grundförstärkning i väggar och hus (Svensk Glasåtervinning, u.å.).
För koppar i kablarna och aluminium i ramen samt för plaster från kopplingsdosa och kabelisolering
finns redan etablerade processer för återvinning (IRENA et al, 2016). Men för att komma åt silver och
koppar inuti modulen och för att utvinna kisel med hög renhet krävs mer avancerade tekniker (Dias et
al, 2016a). Höggradig återvinning av moduler efter att ram, kablar och kopplingsdosa har tagits bort kan
grovt delas in i tre steg:
1)! Separering av modulens laminerade huvudkomponenter genom kemisk eller termisk process.
Dessa komponenter är framsideglas, baksideskikt, inkapslingsmaterial och solceller.
2)! Separering av elektroder, antireflektionsbeläggning och doping från kiselcellen genom kemisk
process.
3)! Extraktion av rena ämnen genom kemisk process.
Flera processer för höggradig återvinning har de senaste åren utvecklats och testats av privata företag
och offentliga forskningsinstitut (Giacchetta et al, 2013). Många lyckas utvinna metaller och kisel av
mycket hög renhet och kvalitet, det som i stora drag skiljer dem åt är processernas effektivitet, tids- och
energiåtgång samt vilka kemikalier och lösningsmedel som används. En stor utmaning är att på ett
effektivt sätt avlägsna inkapslingsmaterialet utan att skada eller förorena de inkapslade ämnena (IRENA
et al, 2016).
Inkapslingsmaterialet EVA kan lösas upp med organiskt lösningsmedel som bevarar solcellernas
metallelektroder och inte kräver någon ytterligare termisk eller mekanisk process. Dock kan detta ta upp
till flera veckor. Det finns också risk för att EVA sväller och får kiselplattorna att spricka (Sinha, 2013;
Doi et al, 2001). Ultraljudvågor kan påskynda upplösningen med organiska lösningsmedel från sju dagar
till 30 minuter men det kräver dyr utrustning och är en energikrävande process (Olson et al, 2013; Sinha,
2013). Upplösning av EVA med icke organiskt lösningsmedel fungerar effektivare för att utvinna
kiselplattorna men kan skada metallelektroderna (Sinha, 2013).
De inkapslade komponenterna kan också separeras genom pyrolys. Kiselplattorna frigörs från det övriga
materialet och metallelektroderna, doping och anti-reflektionsskikt avlägsnas sedan genom upprepad
etsning. Etsning med fosforsyra, salpetersyra, vätefluorid och natriumhydroxid har resulterat i utvinning
av kisel av solcellskvalitet (Huang et al, 2016; IRENA et al, 2016; Park et al 2014).
Genom malning och siktning av modulerna och sedan urlakning i salpetersyra och natriumklorid har
man lyckats utvinna silver med ett utbyte på 94 procent (Dias et al, 2016b). Vidare har man med
upprepad elektrolys lyckats utvinna silver, bly, tenn och koppar tillsammans med 90 procent
verkningsgrad (Huang et al, 2016).

2.3.7! Aktörer som ägnar sig åt insamling och återvinning av moduler
Med anledning av att vi i Sverige redan samlar in elavfall i mycket stor utsträckning relativt andra EUländer finns det inget mål för insamling av elavfall i Sverige idag. Det första WEEE-direktivet krävde
att minst 4 kg elavfall per år och peson skulle samlas in men 2013 var siffran redan då 17,3 kg i Sverige.
För de olika kategorierna av elavfall finns däremot olika mål för återvinningen av dem och i augusti
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2018 införs en höjning av målen. Solcellsmoduler delar idag kategori med hemutrustning och har där
med samma återvinningskrav på sig som t.ex. TV-apparater, CD-spelare, köksmaskiner etc. De nya
målen för kategorin är liksom tidigare viktbaserade och säger att minst 85 viktprocent av avfallet ska
återvinnas och minst 80 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas
(Energimyndigheten, 2016; Naturvårdsverket, 2017c; Edlund, 2017; SFS 2015:1075). För att återkoppla
till föregående avsnitt, utgör aluminiumsramen tillsammans med glaset på en modul ca 80 procent av
modulvikten vilket innebär att det viktbaserade kravet på 80 procent från och med 2018 inte påverkar
återvinning av kisel, koppar och silver från solcellsmoduler.
Geografisk placering och solcellssystemens storlek kommer bli en viktig fråga för utvecklingen av
framtida avfallshanteringssystem. Större system (>100 kW) innebär storskalfördelar för nedmontering,
transport och återvinning och kommer därför blir mer fördelaktiga att hantera både logistiskt och
ekonomiskt än mindre system. En viktig aspekt och förutsättning för att värdet av solcellsmodulerna ska
kunna maximeras vid återvinningen är att de behandlas varsamt och inte skadas under nedmontering
eller transport (IRENA et al, 2016). Producentansvaret innebär att alla volymer av elavfall i Sverige
tillfaller Recipo och El-kretsen, däremot utförs själva återvinningsprocessen av andra aktörer som
genom upphandlingar hos Recipo och El-kretsen uppfyller de riktlinjer och krav som ställs på
återvinningen (Edlund, 2017). Producenterna som är anslutna till insamlingssystemen bekostar
insamling och återvinning för det avfall konsumenterna lämnar genom en miljöavgift som betalas till
Recipo eller El-kretsen (El-kretsen, u.åa.).
Recipos och El-kretsens insamlingssystem är rikstäckande och sker huvudsakligen genom tre kanaler:
via butiker, återvinningscentraler eller via beställd hämtning. El-kretsen samlar främst in sitt avfall från
kommunernas återvinningscentraler medan Recipo har majoriteten av sin insamling från sina
medlemmars butiker, ca 140 stycken (Naturvårdsverket, 2017e). El-kretsen samlar in avfall från 600
återvinningscentraler i landets samtliga kommuner vilket innebär att för verksamheter med elektroniskt
avfall finns minst en insamlingsplats per kommun som är kostnadsfri att lämna till. Verksamheter med
större avfallsvolymer kan bli egna upphämtningsplatser inom El-kretsens service. Utöver
återvinningscentralerna hämtar El-kretsen avfall från 1,5 miljoner enskilda fastighetsnära insamlingar
(El-kretsen, u.åb.). Stena Technoworld/Recycling och Ragn-Sells är tillsammans med Sveriges
kommunägda entreprenörer några av El-kretsens godkända insamlingsleverantörer. Samtliga
insamlingsleverantörer återfinns i Appendix (El-kretsen, u.åc.).
Få företag ägnar sig åt höggradig återvinning av uttjänta solcellsmoduler men några tillverkare tillämpar
småskalig återvinning av det egna avfallet som uppkommer i tillverkningsprocessen på plats i sina
anläggningar (Oancea, 2017). Inga av de svenska återvinningsföretagen har specifikt utvecklade
processer för solceller. De första företagen som implementerat återvinningsanläggningar för
solcellsmoduler i större skala är Solar World (tidigare Deutsche Solar) i Freiberg, Tyskland som främst
återvinner kristallina kiselsolceller och First Solar som har anläggningar i Ohio, Tyskland och Malaysia
men som endast återvinner sina egna tunnfilmsmoduler av tekniken Kadmium-Tellurid (CdTe) (BINE,
u.å.; First Solar, u.åa.; First Solar, u.åb.).
Solar World har utvecklat en återvinningsprocess där tekniker med manuell separering, pyrolys, och
etsning tillämpas. Återvinningen startade som ett pilotprojekt år 2003 och har sedan dess utvecklats.
Verkningsgraden i återvinningen har totalt uppgått till 95 procent och för glas, kisel och koppar till ca
94, 72 och 100 procent för respektive. Ca 59 procent av kislet återvinns med en renhet på över 99,9999
procent och resterande med en renhet på över 99,995 procent. Målet vid start var att utvinna intakta
kiselplattor men på grund av för stor reducering av tjockleken går plattorna sönder och istället utvinns
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sönderdelat kisel som sedan smälts ned för produktion av nya poly-kristallina kiselstavar. Den
automatiserade anläggningen har en kapacitet på 20 000 ton per år. En kapacitet som har begränsats av
de knappa avfallsvolymerna (BINE, 2010; BINE, u.å.; Elektrogesetz, u.å.; Gles, 2010).
Andra företag i Europa som ägnar sig åt dedikerad återvinning och eller reparation av solceller är
Envaris, Rinovasol och SiC Processing i Tyskland, Recycle Solar Technologies i UK, Veolia i Frankrike
samt SENS Foundation och Immark Schweiz. Företagen IG Solar och Euresi i Spanien samt KWB
Planreal i Schweiz handlar med återvunnet material (Enfsolar, u.å.).
PV CYCLE
PV CYCLE är en global icke-vinstdrivande medlemsorganisation som grundades av branschaktiva
aktörer år 2007. Medlemmarna utgör majoriteten av aktörerna på den europeiska marknaden.
Organisationen erbjuder olika typer av tjänster inom avfallshantering och är det enda företaget som
tillhandahåller ett system som garanterar omfattande återvinning av alla typer av moduler. Sedan 2016
används en återvinningsprocess för kristallina kiselmoduler som kombinerar termiskt och mekanisk
behandling av kislet i vilken man lyckats uppnå en återvinningsgrad för kiselmoduler på 96 procent
(Kenning, 2016; PV CYCLE, u.åc.; Kadro et al, 2017).
PV CYCLE har också etablerat ett nätverk för insamling av uttjänta moduler och garanterar att allt
insamlat avfall också tas omhand. De finns representerade i Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien,
Storbritannien, Japan och USA. Organisationen anger att de erbjuder sina tjänster genom partners i
övriga världen (PV CYCLE, u.åa) men de finns idag inte etablerade och har inget tillstånd för insamling
i Sverige (Edlund, 2017).
Som nämndes i inledningen till detta avsnitt finns det i Sverige idag inga återvinningsföretag som ägnar
sig åt specifik återvinning av solcellsmoduler, främst av den enkla anledningen att det inte finns några
större volymer av uttjänta moduler att återvinna. De som ändå kommer in till återvinningsstationerna
tas om hand likt övrig elektronisk utrustning som innehåller liknande material. Fokus ligger på att ta
tillvara på aluminiumramarna och eventuella kablar av värde (Sandell, 2017).
Utöver insamling av elavfall har företaget Ragn-Sells AB även några av Sveriges ledande
avfallshanteringsanläggningar. För privata aktörer likt Rang-Sells är lönsamheten samt efterfrågan på
återvunna material avgörande för vilka ämnen som återvinnas från en produkt. Undantag för när det inte
är utbud och efterfrågan som avgör huruvida något ska återvinnas är när det finns ett lagkrav på att en
produkt ska återvinnas, men då krävs ekonomiska styrmedel som ersätter kostnaden för återvinningen.
Exempel på detta är producentansvaret och deponiskatt. Ekonomiskt sett är jungfrulig brytning av
råmaterial oftast billigare (Sandell, 2017).

2.4! Kartläggning av certifieringar
Certifiering av varor och tjänster kan vara frivilligt eller ett krav enligt lagstiftning. En certifiering
innebär intyg på att en oberoende part har kontrollerat och godkänt att produkten uppfyller de krav som
ställs i certifieringen. Olika certifieringar ställer olika krav och dessa kan rikta sig direkt till varan eller
tjänsten men också ställas på olika faser i livscykeln som tillverkning, utvinning av råmaterial och
hantering i fasen efter användning (Intertek, u.åa). Miljöcertifieringar kan ses som en kvalitetsgaranti
som kan vägleda konsumenten till att välja efter miljöprestation. Som underlag till en certifiering ligger
vanligtvis datauppgifter specifika för varan eller tjänsten. Oftast görs tester och uppföljningar en viss
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tid efter utfärdande av certifiering för att varan eller tjänsten ska få behålla den och för att säkerställa att
kraven verkligen efterföljs (Svanen, u.å.).
Det finns inga svenska certifieringssystem som är specifikt utformade för solceller, däremot några
internationella. Det kanske mest kända är inte en certifiering men en rankinglista utvecklad av SVTC
(Silicon Valley Toxics Coalition) i USA. Listan heter Solar Scorecard och rankar solcellstillverkare efter
miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter och används idag av flera tillverkare och återförsäljare
runt om i världen (Davis, Mulvaney, 2016). Mer allmänna certifieringar som omfattar ett större spann
av varor och tjänster skulle kunna anpassas eller har redan anpassats för att omfatta även solceller
(Synapsun, 2017a). System för certifiering av byggnadsmaterial och fastigheter ställer idag inga krav på
solceller men däremot finns önskemål bland fastighetsägare att solceller ska finnas med som en
underkategori till byggnadsmaterial (Näslund, 2017; Tjernström, 2017). Nedan beskrivs en
sammanfattning av ett urval av certifieringar som används för solceller idag eller som används för andra
produkter och fastigheter och innehåller krav som går i linje med krav som skulle kunna minska
koldioxidutsläppen från solceller. En mer fullständig beskrivning av certifieringarna och de krav som
ställs återfinns i Appendix.

Figur 6. Logotyperna för de kartlagda miljöcertifieringarna samt Solar Scorecard.

2.4.1! Cradle to Cradle
Cradle to Cradle är en produktcertifiering som bedömer alla faser i livscykeln. Oberoende organisationer
genomför bedömningarna utifrån insamlade livscykeldata och vart annat år efter att certifieringen
utfärdats måste resultat av insatser för förbättring visas upp för att certifieringen ska få behållas. Fem
kategorier bedöms: innehåll av kemiska ämnen, materialåteranvändning, förnybar energi och
koldioxidutsläpp, vattenanvändning samt social hållbarhet och i varje kategori klassas produkten på en
femgradig skala.
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I kategorierna materialåteranvändning och förnybar energi och koldioxidutsläpp ställs krav som berör
energiflödet och koldioxidutsläpp i livscykeln hos en solcellsmodul. Beroende på vilken
certifieringsgrad som önskas uppnås ska en viss procent av produkten gå att materialåtervinna samt att
det ska finnas en strategi för hur detta ska gå till. Vidare måste en viss procent av elen som används i
tillverkningens slutliga tillverkningsfas komma från förnybara energikällor och utsläppen som
tillverkningen medför måste på något sätt kompenseras för (Cradle to Cradle Products Innovation
Institute, 2017a).
Den amerikanska solcellstillverkaren SunPower är det första företaget som fått solceller Cradle to Cradle
certifierade. De fyra modulerna som har blivit certifierade är monokristallina och har en toppeffekt på
320 till 345 W. Modulerna har blivit certifierade med den andra bästa klassningen. De innehåller varken
bly eller kadmium och medelvärdet av utsläppen uppskattas till mellan 10 och 12 g per producerad kWh
(Environmental Leader, u.å.; SunPower, 2016a; SunPower, 2016b).

2.4.2! Svanen & EU Ecolabel
Svanen och EU Ecolabel är det nordiska respektive EU:s miljöcertifiering för produkter och tjänster.
Likt proceduren i Cradle to Cradle utförs bedömningar inom Svanen och EU Ecolabel av oberoende
organisationer utifrån ett livscykelperspektiv. Kraven som ställs är produktspecifika och skärps med
kontinuerliga intervall. Efter varje skärpning omprövas produkterna (Svanen, u.å.; Sveriges Riksdag,
2016).
Solceller ingår idag inte som en produktgrupp hos någon av certifieringarna. De produkter och tjänster
som ska certifieras med Svanen måste i regel uppfylla tre kriterier: det ska finnas ett stort miljöproblem
kopplat till varan eller tjänsten; varan eller tjänsten ska kunna förbättras så pass mycket att det blir en
skillnad på en icke märkt och en märkt produkt; slutligen ska miljömärkningen påverka valet av
produkter samt utvecklingen av dem på längre sikt (Svanen, u.å.; Sveriges Riksdag 2016). Enligt Sara
Bergman, kriteriechef på Miljömärkning Sverige skulle en märkning av solceller kunna vara intressant
men det krävs att det finns en större efterfrågan på en sådan certifiering för att en förstudie ska påbörjas.

2.4.3! Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen (BVB), är en ekonomisk förening som arbetar för att hjälpa bygg- och
fastighetsföretag att göra hållbara materialval. Detta görs bland annat genom ett system för
hållbarhetsbedömning av byggvaror. Bedömningarna görs utifrån produktens kemiska innehåll och
miljöpåverkan under livscykeln utifrån kriterier som tas fram av interna och externa experter.
(Byggvarubedömningen, 2016). I bedömning av produkternas livscykel beaktas bland annat hur stor
andel återvunnet material varan innehåller, hur stora utsläpp som genereras under tillverkningen och hur
mycket energi som används i tillverkningen. Även möjligheterna till återanvändning och återvinning
bedöms. En bedömning förutsätter att efterfrågat dataunderlag lämnas ut och en märkning i BVB kan
erhållas i tre olika grader. Det är inget krav att dataunderlagen uppdateras med tiden men leverantörerna
kontaktas regelbundet för att säkerhetsställa att bedömningen fortfarande är aktuell
(Byggvarubedömningen, 2016).
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Solkompaniet har arbetat med att få IBC-modulen PolySol med toppeffekten 260 Wp bedömd hos BVB,
men modulen kunde aldrig bli klassad. Anledningen var en motsägelse vad gäller krav på att modulen
ska ingå i RoHS 2. Enligt BVB ska elektriska produkter ha dokument på en CE-märkning alternativt
intyg på att RoHS1 (2011/65/EU) efterföljs för att kunna klassas. Sedan 2013 ska alla produkter som
ingår i RoHS 2 ska vara CE-märkta och vise versa. EU-kommissionen har dock valt att prioritera
klimatmålen för solcellsmoduler och har därför givit dispens för RoHS 2 vilket gör att modulerna inte
kan ingå i BVB (Henricsson, 2013; Intertek, u.åb).

2.4.4! Certisolis Carbon Footprint
Certisolis Carbon Footprint är en certifiering för moduler som utfärdas av det franska
certifieringsorganet Certisolis. Certifieringen baserar sig på prestationer vad gäller koldioxidutsläpp.
Dessa beräknas specifikt genom en livscykelanalys för det aktuella solcellssystemet alternativt genom
användning av schablonvärden baserade på historiska data (Certisolis, u.å; Synapsun, 2017a; Synapsun,
2017b). I Frankrike ställs upphandlingskrav på begränsade koldioxidutsläpp från solcellssystem större
än 100 kW och i dessa har Certisolis Carbon Footprint tillämpats (Melodie de l’Epine, 2017).

2.4.5! LEED och BREEAM
Det finns flera olika certifieringssystem för fastigheter som alla syftar till att minska fastigheters
miljöpåverkan samt öka kvaliteten på inomhusmiljön. Det som skiljer dem åt är att de grundar sig i olika
standarder och ställer olika krav på olika områden (SGBC, 2017a). Det som de har gemensamt med
varandra men också med solceller är att användningen av dem i Sverige de senaste åren har ökat (SGBC,
2017e). I Sverige är de mest använda systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED.
Ingen av dessa ställer kräv på miljöpåverkan från solceller däremot uppmuntras egen produktion av solel
genom frivilliga krav. Inom LEED och BREEAM som är framtagna i USA respektive Storbritannien
ges poäng för fastigheter med minskad miljöpåverkan och ökad användning av återvunna material i linje
med till exempel kraven som ställs på produkterna i Cradle to Cradle men utan att specifikt inkludera
solceller (SGBC, 2017d; USGBC, 2017c).

2.4.6! Solar Scorecard
Solar Scorecard är ingen certifiering men en rankinglista av modultillverkare framtagen av The Silicon
Valley Toxic Coalition (SVTC) som omfattar ungefär halva solcellsmarknaden. Den har funnits sedan
2010 och är välkänd i branschen. Tillverkare rankas genom självskattning utifrån olika
hållbarhetsaspekter i åtta kategorier, varav en är energianvändning och växthusgasutsläpp. I denna
erhåller tillverkaren poäng om denne rapporterar data för energianvändning och utsläpp. Maximalt kan
100 poäng erhållas. I sex av kategorierna ges poäng om tillverkaren lämnar ut uppgifter och i resterande
ställs krav på någon form av begränsning eller åtgärd. I årets Solar Scorecard rankades 35 tillverkare
och de fem som uppnådde bäst resultat var Sun Power, SolarWorld, Trina Solar, Aleo och Jinko (SVTC,
2016).

!
1

RoHS står för Restriction of Hazardous Substances Directive och ska begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska
och elektroniska produkter. Maximal koncentration är generellt 0,1 viktprocent i homogena material eller 1000 ppm. Speciellt
krav för kadmium är 0,01% eller 100 ppm. Homogena material är material som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika
material (Kemikalieinspektionen, 2016).
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3! METOD!
I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att besvara frågeställningarna. Kapitlet är uppdelat
i tre avsnitt som skiljer de olika metoderna från varandra: fasen före drift, simuleringar av
solelproduktion samt fasen efter drift. I det första avsnittet beskrivs tillvägagångsätt, antaganden och
data som använts för att beräkna utsläpp, i det andra beskrivs simuleringarna och i det tredje avsnittet
beskrivs hur avfallsvolymer och värdet av de uttjänta modulerna beräknas.

3.1! Beräkningar av utsläpp från tillverkning och transport
För att illustrera vilken inverkan tillverkningsteknik, det geografiska ursprunget och elmixen har på
utsläpp och solelproduktionen från olika moduler, har moduler från två olika tillverkare med fabriker i
olika delar av världen valts. Koldioxidutsläppen beräknas utifrån den energi och elmix som används i
tillverkningen samt utifrån antaganden om transportsträckor och bränsleåtgång i transporterna från
fabrik till Stockholm där anläggningen installeras. Solelproduktionen tas fram genom simuleringar av
samma moduler i ett solcellssystem under svenska instrålnings- och klimatförhållanden.
Val av moduler
Modulerna som används i studien är multi- och monokristallina moduler från Trina Solar samt
multikristallina moduler från REC. Dessa är intressanta att jämföra av flera anledningar men främst för
att tillverkningen av dem, inte minst den energiintensiva kiselframställningen, sker i länder med olika
elmix. Den geografiska spridningen av tillverkningen är också intressant för att visa på effekterna av
transporter på resultatet av de totala koldioxidutsläppen. I tabell 5 nedan visas vart respektive
tillverkningsprocess för modulerna från REC och Trina Solar sker.

Tabell 5. Tillverkningsland för moduler från REC och Trina (Fang et al, 2016; Holm, 2016).

Tillverkare

Kisel

Kiselplattor

Celler

Moduler

Trina Solar

Kina

Kina

Kina

Kina

REC

Norge

Singapore

Singapore

Singapore

Trina är en av de ledande modultillverkarna i världen med en vertikalt integrerad produktionskedja
förlagd i Kina (Fang et al, 2016). Företaget är också det näst högst rankade i den senaste versionen av
Solar Scorecard (SVTC, 2016). Moduler från REC är intressanta att inkludera i studien för att REC är
den enda tillverkaren som efter de franska restriktionerna på CO2-utsläpp från solceller i upphandlingar
kunde uppfylla kraven tack vare energisnål kiselframställning i Norge (Synapsun, 2017d). REC är
dotterbolag till den norska kiseltillverkaren Elkem Solar som producerar kisel i Kristiansand, Norge och
multikristallina kiselblock i Herøya 170 km där ifrån. 2016 producerade Elkem Solar 6 500 ton renat
kisel och 3 500 ton multikristallina kiselblock som förser REC:s tillverkning av kiselplattor, celler och
moduler i Singapore (Holm, 2016).
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Energiåtgång i tillverkningen
Generellt lämnas data för energiåtgången i tillverkningen av moduler ut mycket sällan och för den data
som finns är det ofta otydligt vilka processer som ingår. Därav råder viss knapphet i tillgång på
tillförlitliga data. Många företag har likt Trina en vertikalt integrerad produktionskedja med flera
tillverkningssteg på en och samma plats vilket kan vara en anledning till brister i tydligheten när data
lämnas ut. Ibland vet företagen inte själva hur mycket el som går till vad (IEA PVPS, 2016).
I avsaknad av specifika data för energiåtgången i de olika tillverkningsstegen för modulerna från Trina
och REC används data från tidigare forskarstudier på multi- och monokristallina kiselmoduler i
beräkningarna. Data är genom antaganden applicerad på de valda modulerna.
I tabell 6 presenteras energiåtgången för de olika tillverkningsstegen som används i beräkningarna.
Elkonsumtionen i tillverkningen har delats upp i fyra steg, kiselframställning, tillverkning av
kiselplattor, tillverkning av celler och till sist modulsammansättning. Detta är en vanlig uppdelning i
tidigare utförda studier som anger energianvändning. I stort följer indelningarna av kategorierna
beskrivningen av tillverkningsprocessen som gavs i teoriavsnittet. För att förtydliga inkluderar den
första kategorin, mono- respektive multikristallin kiselproduktion, alla steg från och med rening av
kvartssand, kristallisering genom Siemensprocessen för båda teknikerna och CZ-processen för de monokristallina kislet fram till innan plattorna produceras. I kategorin modulsammansättning inkluderas
energiåtgången i det sista steget i tillverkningsprocessen, laminering av modulerna inklusive ram.
Energiåtgången för tillverkning av ramen visas för tydlighetens skull separat.
Tabell 6. Energiåtgång i de olika tillverkningsstegen. Data är beräknade medelvärden som främst baserar sig på
metastudien i Wong et al, (2016) men har kompletterats med ytterligare uppgifter som beskrivs i stycket under tabellen.

Teknik

Si-produktion

Tillverkning Cellproduktion Modulsammansättning Ram
Total
kiselplattor
exklusive ram
energiåtgång

Mono-Si
[MJ/m2]

2266

444

508

404

220

3842

Mono-Si
[kWh/m2]

635

124

142

113

62

1076

Multi-Si
[MJ/m2]

1241

539

405

371

220

2777

Multi-Si
[kWh/m2]

348

151

113

104

62

777

Som nämns i tabellbeskrivningen baserar sig energiåtgången i tillverkningen av mono- och
multikristallina moduler främst på medelvärden utifrån metastudien i Wong et al (2016). Samtliga data
i metastudien presenterades i tabell 1 och 2.
Energiåtgången i kiselproduktionen och tillverkningen av kiselplattor är medelvärden från studierna från
år 2010 och framåt. Anledningen till att data från tidigare studier inte inkluderas är den snabba
teknikutvecklingen för framställningen av kisel som bidragit till så pass stor minskning i energiåtgången
att data äldre än 2010 anses irrelevant. För energiåtgången i cellproduktionen ses inte samma mönster i
tidsspannet mellan den äldsta och senaste studien, varför energiåtgången i cellproduktionen för båda
modulteknikerna i tabell 6 är medelvärden baserat på alla studier. För att energiåtgången i
modulsammansättningen (exklusive ram) verkligen ska spegla det sista steget i tillverkningen, när
modulkomponenterna lamineras, har data för detta tagits fram utifrån medelvärden av de studier som
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anger ramdata separat eller baserar sig på moduler utan ram. Anledningen till detta är att de studier som
inte anger separat data för energiåtgång till tillverkningen av ramen inte heller är tydliga med om den är
inkluderad i energiåtgången till modulsammansättningen eller ej. För att ta fram värdet för
energiåtgången i modulsammansättningen har uppgifter från de Wild-Scholten (2013) på, 449,0 MJ/m2
och 452,0 MJ/m2 för mono- respektive multikristallina moduler inkluderats.
Som kan ses i tabell 1 och 2 i teoriavsnitt 2.1.2 råder stor variation av energiåtgången i tillverkningen
av aluminiumramen men som nämndes tidigare utgör modulkonstruktion med aluminiumram idag
majoriteten av modulerna på marknaden och förväntas göra det framöver, varför energibidraget från
ramen inte bör exkluderas (ITRPV, 2017). Utifrån uppgifter i Dìaz (2014), Alsema (2000), de WildScholten (2013) tillsammans med uppgifter efter år 2005 i Wong et al (2016) antas därför ett medelvärde
för bidraget av energiåtgång i produktionen av modulramen till 220 MJ per m2 modul för både monooch multikristallina moduler.
I processerna för framställningen av monokristallint kisel går det åt nästan 2 300 MJ per m2 modul. Det
kan jämföras med energiåtgången för framställning av multikristallint kisel som är ungefär hälften, 1250
MJ per m2. Den totala energiförbrukningen i tillverkningen är också större för de monokristallina
modulerna men inte med samma marginal som kiselframställningen (Wong et al, 2016). I en metastudie
av 29 olika studier av energiåterbetalningstid och netto-energikonsumtion i solcellernas livscykel anges
inte energiåtgång för varje tillverkningssteg men däremot den totala energiåtgången i tillverkningen.
För monokristallina solcellssystem ligger den inom intervallet 1,5 till 5,5 GJ per m2 modularea och för
multikristallina solcellssystem på intervallet 1,0 till 2,6 GJ per m2 modularea (Koppelaar, 2017). I
jämförelse med de värden som tagits fram i denna metod ligger energiåtgången för tillverkningen av
monokristallina moduler avrundat, på 3,8 GJ per m2 vilket är inom intervallet i metastudien medan
energiåtgången för tillverkningen av multikristallina moduler, på 2,8 GJ per m2, ligger något över
metastudiens spann. Som redan nämnts är värdena för total energiåtgång i tillverkningen baserade på
uppgifter från olika studier och inkluderar därför osäkerheter som tidpunkt för insamling av data,
systemgränser och antaganden som kan vara orsaken till skillnader.
Enligt Elkem, 2016 och de Wild-Scholten et al, 2008 kan energikonsumtionen i produktionen av renat
kisel av solcellskvalitet minskas med upp till 75 procent genom användning av tekniken för direkt
uppgradering och rening av metallurgiskt kisel istället för tillverkning genom Siemensprocessen. I
beräkningarna av utsläpp för REC:s moduler, som tillverkas med detta kisel, allokeras därför endast 25
procent av energiåtgången i kiseltillverkningen i tabell 6 till dem.
Elmix
Elmixen som används vid tillverkning av kislet, cellerna och modulerna antas vara densamma som i
landet där produktionen sker. Data för de energislag som ingår i de olika elmixerna är de senast
rapporterade på International Energy Agencys portal (IEA, 2015) och utsläppsdata för ingående
energislag är medelvärden från livscykelanalysen av Turconi et al. (2013). Dessa kan ses i diagram 7
till 9 samt tabell 7 nedan. I Appendix finns tabellen med den exakta fördelningen av energislag per elmix
redovisad. För att beräkna klimatpåverkan av NOx-utsläppen har de räknats om till
koldioxidekvivalenter med karaktäriseringsfaktor 8 enligt Lammel et al (1995).
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Kinesisk!elmix
Vattenkraft

Vindkraft

Kärnkraft
2%

Kol

1%

Naturgas

Sol

1%
19%
3%
3%

70%

Figur 7. Energislag i den kinesiska elmixen.

Norsk!elmix
Vattenkraft

Vindkraft

2%

Naturgas

2%

96%

Figur 8. Energislag i den norska elmixen.

Singaporiansk!elmix
Kol

Naturgas
1%

Olja

Avfall

3% 1%

95%

Figur 9. Energislag i den singaporianska elmixen.
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Biomassa

Tabell 7. Utsläppsdata för respektive elproduktionsteknik i kg CO2 och NOx per producerad MWh el samt omräknat i CO2ekvivalenter med karakteriseringsfaktor 8 för NOx (Turconi et al. 2013).

Utsläpp

Vattenkraft

Vindkraft

Kärnkraft

Olja

Kol

Naturgas

Sol

Biomassa

CO2

11

22

19

715

855

690

102

70

NOx

0,032

0,065

0,025

1

2,1

2

0,275

0,89

CO2-ekv

11,256

22,52

19,2

723

871,8

706

104,2

77,12

El producerad med avfall i Singapore utgör 3 procent av landets totala elproduktion. Utsläppsdata för
förbränning av avfall saknas då avfallets beståndsdelar är ytterst avgörande för utsläppen.
I figur 10 nedan visas koldioxidutsläppen för respektive elmix som tagits fram utifrån utsläppsdata och
energislag som angavs ovan.
CO2Cekv!från!de!olika!elmixerna!som!används!i!tillverkningen
0,8

Utsläpp!kg!CO2/kWh!el

0,7

0,686

0,634

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0,024

0

Kinesisk!elmix

Norsk!elmix

Singaporiansk!elmix

Figur 10. CO2-utsläpp för varje elmix i kg CO2-ekvivalenter per producerad kWh el.

Omräkning från utsläpp per kvadratmeter till utsläpp per modul
Utsläppen från tillverkningen av de olika modulerna har beräknats med hjälp av data för energiåtgång i
de olika tillverkningsstegen i tabell 6 och data för utsläpp i respektive elmix i figur 10. För att räkna om
utsläppen per m2 modul till utsläpp per modul nyttjas modulverkningsgraden tillsammans med
antagandet att en väl placerad solcellsanläggning i Stockholm ger ca 1000 kWh per kW toppeffekt och
år. Modulverkningsgraden motsvarar den andel av solens instrålning som omvandlas till elektrisk
energi. Vid standardförhållanden är solcellsmodulens effekt per m2 lika med verkningsgraden
multiplicerat med 1000 W per m2.
Som illustrerande exempel har en modul med verkningsgraden 17 procent en effekt per kvadratmeter
motsvarande: 0,17 * 1000 W/m2 = 170 W/m2.
Tabell 8 visas vilken effekt per kvadratmeter modulyta som använts i beräkningarna för varje modul.
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Tabell 8. Effekt per kvadratmeter modulyta för varje modul.

Tillverkare

Teknik

Nominell toppeffekt [Wp]

Effekt per m2 [W]

REC

multi

250

152

REC

multi

265

161

REC

multi

270

164

REC

multi

275

167

Trina

multi

265

162

Trina

multi

270

165

Trina

multi

275

168

Trina

multi

285

174

Trina

mono

275

168

Trina

mono

285

174

Trina

mono

315

192

Till sist, för att få utsläppen i kg CO2 per modul divideras resultaten för kg koldioxidekvivalenter per
kvadratmeter modulyta med värdet för moduleffekten per kvadratmeter och multipliceras med modulens
toppeffekt (Wp) (Stridh, 2012).
Utsläpp från transporter
För att beräkna miljöpåverkan från transporterna görs separata beräkningar för de olika sträckorna med
olika fordon och respektive bränslen. Majoriteten av tunga lastbilar drivs med diesel (SIKA, 2009).
Fartyg kan drivas av olika typer av oljor med olika egenskaper alternativt med diesel. Samlingsnamnet
för fartygsdrivmedlen är bunkerolja eller tjockolja vilket antas vara bränslet för fartygen i beräkningarna
(MSB, 2011). Endast emissioner från förbränningen av bränslena allokeras till transporten av modulerna
och kislet. Emissionerna från tillverkning av diesel är endast 9 hundradelar av utsläppen från
förbränningen (Gode et al, 2011) och anses därför försumbara.
Distanser
Avstånden för de olika transportsträckorna uppskattas med Google Maps (2018) och verktyget på
hemsidan Ports (2018). Transport från Kina och Singapore antas ske med fartyg till hamnen i Göteborg.
Transport från Göteborg till Stockholm sker med lastbil. Kislet som produceras i Norge antas först
transporteras på lastbil tur och retur till fabriken i Herøya och sedan med fartyg från hamnen i
Kristiansand till Singapore. Lastbilar och fartyg lastas med full last och att fordonen körs inte tomma
tillbaka efter transport, varför endast utsläpp genererade enkel väg allokeras till modulerna. I tabell 9
visas transportavstånden i km.
Tabell 9. Transportavstånd mellan tillverkningsfaciliteterna i km (Google Maps, 2018; Ports; 2018).

Sträcka

Färdmedel

Avstånd [km]

Kristiansand, Norge - Singapore

Fartyg

18 100

Shanghai, Kina - Göteborgs hamn

Fartyg

23 200

Singapore – Göteborgs hamn

Fartyg

18 300

Göteborg - Stockholm

Lastbil

470

Kristiansand - Herøya

Lastbil

170
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Bränsleförbrukning lastbil och utsläpp från förbränning av diesel
Enligt Johansson (2012) är bränsleförbrukningen ca 35 liter per 100 km för en tung lastbil med totalvikt
38 till 40 ton. Omräknat motsvarar det 0,00073 liter bränsle per tonkm. I tabell 10 redovisas den mängd
utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid som en liter diesel ger upphov till vid förbränning under
transport med fullt lastad tung lastbil på motorväg (Gode et al, 2011).
Tabell 10. Utsläpp från lastbil vid förbränning av 1 liter diesel i gram utsläpp per liter diesel.

Ämne

Utsläpp [g/l]

CO2

2 651

CH4

0,0206

N 2O

0,037

CO2-ekv

2 626

Bränsleförbrukning fartyg och utsläpp från förbränning av bunkerolja
Ett fartygs storlek anges av dess dräktighet och bruttodräktigheten är det mått på fartygets totala volym
(Transportstyrelsen, 2016). Det finns fartyg av många olika storlekar. År 2005 var den genomsnittliga
bruttodräktigheten på svenska fartyg på ca 11 200 BT, år 2015 var den 15 000 BT (Trafikanalys, 2016).
Ett containerfartyg med storleken 10 000 BT kan lasta drygt 4 500 ton och förbrukar då 13 gram bränsle
per tonkm. Ett likvärdigt fartyg antas i beräkningarna och i tabell 11 visas utsläppen av koldioxid och
föroreningarna NOx, PM och SO2 som genereras vid förbränning av ett kg bunkerolja (Johansson et al,
2010).
Tabell 11. Utsläpp från fartyg vid förbränning av 1 kg bunkerolja i kg utsläpp per kg förbränd olja (Johansson et al, 2010).

Ämne

Utsläpp [kg/kg olja]

NOx

0,0733

PM2,5

0,00122

SO2

0,0184

CO2

3,188

CO2-ekv

3,221

De totala utsläppen från transporterna (kg CO2-ekv) allokerade per modul fås genom multiplicering av
transportsträcka (km), utsläpp (kg CO2-ekv) per liter förbränt drivmedel, bränsleförbrukning (l/tonkm)
samt modulvikt (ton). För transporterna inom Norge samt till Singapore används i beräkningarna
kiselvikten per modul istället för den totala modulvikten. Denna är enligt Dziedzioch (2015) 3,42
procent av modulvikten.

3.2! Simuleringar av solelproduktion
För att utsläppen från solel som energikälla ska kunna jämföras med andra moduler och energikällor i
ett större perspektiv, och för att studera hur stor påverkan olika parametrar vid installation och montering
har för utsläppen per producerad kWh el, simuleras solelproduktionen. Som nämndes tidigare är ett
riktmärke för produktionen från en väl projekterad solcellsanläggning i Stockholmsområdet ca 1000
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kWh per modulernas toppeffekt [kW] och år. Utbytet från en anläggning påverkas av många parametrar
som beror av takets egenskaper, modulernas egenskaper, kringutrustning som växelriktare och kablar
samt inte minst väder och solinstrålning. Följande parametrar är de huvudsakliga som beaktas vid en
projektering (Stridh, 2013):
#!
#!
#!
#!
#!
#!
#!
#!

Modulverkningsgrad och toppeffekt
Solinstrålning
Temperatur
Skuggning
Modulernas orientering
Förluster
Växelriktarens verkningsgrad
Degradering av modulerna

Utformning av solcellsanläggningen
Simuleringarna av produktionen från solcellsanläggningen utgår från en fiktiv takanläggning i
Stockholmsområdet. Taket med lutning 30°, storleken 150 m2 och orientering i rakt sydlig riktning kan
ses i figur 11.
N

V

O

S
10 m

15 m

Figur 11. Ritning av takyta med mått och orientering

I och med att koldioxidutsläppen från tillverkningen av modulerna beror av mängd ingående material
dimensioneras anläggningen med 66 stycken moduler i samtliga simuleringar. De 66 modulerna utgör
tillsammans, med lite variation beroende på märke, knappt 110 m2. Sammanlagt genomförs elva
simuleringar med mono- respektive multikristallina moduler från tillverkarna REC och Trina Solar.
REC tillverkar inga monokristallina moduler med de standardmått och antal celler som ligger till grund
för jämförelserna i denna rapport. Därför simuleras endast multikristallina moduler från REC.
Tillsammans har Trina och REC tre multikristallina moduler av samma toppeffekt och storlek: 265, 270
och 275 Wp, det är därför dessa som ligger till grund för jämförelsen mellan moduler från två olika
tillverkare.
För att jämföra utsläppen från modulerna i ett system av mono- respektive multikristallin teknik jämförs
moduler från Trina med toppeffekt 275 och 285 Wp. Det är intressant att jämföra två moduler av olika
toppeffekt och teknik från samma tillverkare för att se hur mycket miljöpåverkan påverkas då
produktionen från samma anläggning förändras. Det skulle kunna visa om det är viktigt att använda
moduler med hög maxeffekt på tak med optimala egenskaper för att minska koldioxidutsläppen.
Samtliga moduler innehåller 60 celler och har ram av aluminium, antireflektionsbehandlat glas på
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framsidan samt polyestermaterial på baksidan. Modulerna installeras liggande i samma lutning som
taket och det antas att anläggningen är helt fri från skuggning.
Modulernas mekaniska och elektriska egenskaper redovisas i Appendix. Modulernas egenskaper är
angivna vid standardförhållanden under vilka modulerna är testade i fabriken. Dessa motsvarar en
celltemperatur på 25°C och en solinstrålning på 1000 W per m2. Modulerna fästs med montagematerial
längst med taket och till anläggningen dimensioneras en trefasväxelriktare av märket SMA och en effekt
på 15 kW. Växelriktarens tekniska specifikationer redovisas också i Appendix.
Med en simulerad anläggning på 66 moduler med toppeffekt från 250 till 315 Wp fås en systemeffekt
på 16,5 till 20,8 kWp. Det innebär att växelriktaren på 15 kW är underdimensionerad i förhållande till
modulernas sammanlagda effekt med 10 till 39 procent, beroende på vilka moduler som simuleras. Det
är inte ovanligt att växelriktare underdimensioneras. Eftersom att en anläggning endast vid mycket få
tillfällen per år, då optimala förhållanden råder, kan producera sin maximala effekt blir förlusterna av
en något underdimensionerad växelriktare marginella (Koenemann et al, 2013). Det finns exempel på
anläggningar med växelriktare underdimensionerade med 20 till 40 procent. Om DC-effekten som når
växelriktaren är högre än den maximalt tillåtna anpassar sig moderna växelriktare genom att justera
driftläget vad gäller förhållandet mellan spänning och ström så att ingen överupphettning sker.
Resultatet av underdimensioneringen är då att effekt producerad från solcellerna går förlorad (Daniels
et al, 2013). Det finns å andra sidan fördelar med underdimensionering av växelriktare, bland annat att
en mindre växelriktare generellt sätt är billigare än en större, samt att en underdimensionerad
växelriktare arbetar i ett förhållandevis högre effektintervall där den är effektivare (Koenemann et al,
2013). Enligt (Kovacs, 2015) ger en överdimensionering av moduleffekt i förhållande till
växelriktareffekt på 40 procent endast en förlust på knappt 2,9 procent. Samtidigt ökar mängd
producerad el per år med ökad modulkapacitet för en och samma växelriktare mer än växelriktarens
underdimensionering (Kovacs, 2015).
Simuleringar
Simuleringarna genomförs med mjukvaruverktyget PVsyst version 5. I programmet byggs en modell
för taket upp och indata för takets och anläggningens egenskaper används för dimensionering och
simulering av anläggningen. I tabell 12 visas en sammanställning över de parametrar som används som
indata i simuleringarna som varit konstanta i alla simuleringar.
Tabell 12. Indata för simuleringar i PVsyst.

Parameter

Indata

Anläggningens plats
Direkt, diffus och global instrålning
Temperaturdata
Taklutning
Takets orientering
Skuggning
Degradering moduler
Förluster i kablar
Växelriktare

Stockholm
Genererad med Meteonorm 5.1
Genererad med Meteonorm 5.1
30°
Azimut = 0°
Ingen skuggning
0%
1,5 %
Sunny Tripower 15000 TL 15 kW, SMA
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Instrålningsdata
Instrålningsdata som tillämpas i PVsyst kommer från den internationella databasen Meteonorm som
tillhandahåller globala, direkta och diffusa strålningsdata på horisontella och lutande plan vilka
genererats genom en meteorologisk modell (PVsyst, u.å.; Widén, 2014; Meteonorm, u.å.).
Direkt strålning kommer direkt från solen. En tumregel är att det råder direkt strålning från solen när
föremål får skuggor. Diffus strålning är strålning som reflekteras eller sprids innan den träffar jordytan.
Global strålning är summan av direkt och diffus strålning som träffar en horisontell yta (SMHI, 2017).
Meteorologiska modeller konverterar uppmätta väderdata till strålningsdata. Data i Meteonorm baserar
sig på medelvärden från mätningar under tidsperioden 1961 till 1990 och genereras på månadsbasis.
Konvertering till timvärden görs genom stokastisk modellering. Exempel på andra databaser liknande
Meteonorm är STRÅNG och PVGIS (PVsyst, u.å.; Widén, 2014; Meteonorm, u.å.).
Degradering
Solceller degraderas något över tid. Degradering kan beskrivas som effektminskning över tid och kan
påverkas av en mängd olika faktorer. Några exempel är yttre påverkan genom extrema temperaturer,
UV-exponering, fuktig värme eller nedfrysning under fuktiga förhållanden. En omfattande
sammanställning av studier på 1920 kristallina kiselmoduler utförd av amerikanska NREL visade att
medelvärde och medianvärde för degradering var 0,8 respektive 0,5 procent per år (Jordan et al, 2012).
En studie på degraderingen av moduler under svenska förhållanden visade på en effektminskning med
mindre än 2 procent under 25 år. Med detta som bakgrund antas degraderingen vara försumbar och
beaktas inte i denna studie (Hedström et al, 2006).
Analys av utsläpp per producerad kWh el
Efter att produktionen från anläggningen simulerats och utsläppen från de olika modulernas tillverkning
och transport beräknats, slås de samman för analys av utsläpp per producerad kWh el. Två fall
undersöks. I det första antas en livslängd på 30 år liksom effektgarantin som oftast ges från tillverkarna.
I det andra fallet antas en livslängd på 15 år utifrån antagandet att anläggningen av någon anledning
plockas ned efter 15 år. Orsaker till detta kan vara att ägaren vill byta moduler till nya mer effektiva, att
anläggningen gått sönder eller att taket behöver renoveras. Utsläppen från tillverkning och transport slås
därför ut på produktionen från anläggningen under 30 respektive 15 års tid.

3.3! Känslighetsanalys beräknade utsläpp och simulerad
solelproduktion
För att undersöka hur stor påverkan olika indata har på resultatet för solelproduktion och
koldioxidutsläpp genomförs en känslighetsanalys. Vissa indata och antaganden som har gjorts är
förmodligen mer utslagsgivande i resultatet och har därför varierats i syfte att se hur resultatet påverkas.
Nedan följer en beskrivning av vilka parametrar som testats och en motivering till varför.
Elmix
Det är enkelt att förstå att utsläppen genererade från den norska elmixen, som nästan är helt förnybar,
är lägre än utsläppen från de från fossilt dominerade elmixerna i Singapore och Kina. Huruvida det är
utsläppen från landets elmix som ska allokeras till tillverkningen är däremot något som kan ifrågasättas.
Till exempel anger Trina på sin hemsida att de sedan 2015 nästan uteslutande använder sig av naturgas
i sina tillverkningsprocesser (Trina Solar, u.å). I en studie likt denna är sådana uppgifter svåra att

34

kontrollera men företag som anstränger sig för miljön bör belönas för sin insats. Därför utförs en analys
med beräkningar baserade på att Trina endast använder naturgas i sin tillverkning. Naturgas genererar
lägre CO2-utsläpp än olja och kol men fortfarande mycket höga relativt förnybara energikällor enligt
tabell 7. Större skillnad hade det varit till exempel om Trina angivit att de endast köper el från vind och
sol eller har egen förnybar elproduktion i anslutning till fabriken. Oavsett är utsläppen genererade från
den nationella elmixen i Kina fördelaktiga att använda i beräkningarna i denna studie då resultaten med
dessa skulle kunna representera någon av de andra tillverkarna i Kina som inte använder annan elmix.
Data för energiåtgång
Som resoneras kring i metoden är tillgång på data för energiåtgång i tillverkningsprocessen, med tydliga
beskrivningar av systemgränser samt enhetliga metoder för insamling, en brist. Det råder stora
variationer i data som ofta helt saknar förklarliga mönster eller som har mönster som motsäger det som
skrivs om marknadsutvecklingen. Resultaten i denna studie baserar sig på medelvärden, ibland
korrigerade medelvärden med motivering. I denna del av känslighetsanalysen har därför beräkningar för
utsläpp från tillverkningen utförts med insamlade data som varit betydligt högre eller lägre än
medelvärdet, sett till total energiåtgång. De benämns framöver extremvärden och utsläppsberäkningarna
görs för multikristallina moduler. De höga värdena för energiåtgången kommer från en studie utförd år
2005 och de låga värdena från en studie utförd 2013. I studien från år 2013 anges energiåtgången i
kiselproduktionen och tillverkningen av kiselplattor tillsammans som ett värde. I tabell 13 redovisas
data för extremvärdena.
Tabell 13. Extremvärden för energiåtgång i tillverkningsprocessen.

Data

Si-produktion

Max1
[MJ/m2]

3904

Min2
[MJ/m2]

Tillverkning Cellproduktion Modulsammansättning Ram
Total
kiselplattor
exklusive ram
energiåtgång
536

1264
1

113

556

nd

5109

236

452

154

2106

Wong et al, 2016, 2 de Wild-Scholten, 2013

Antagande metallurgisk process
Den energisnåla metallurgiska kiseltillverkningen en faktor som starkt kan påverka resultat för utsläppen
i jämförelse med moduler producerade med traditionell kiselframställning, framförallt om fossil elmix
används i tillverkningen. Som diskuteras ovan är även den icke fossila elmixen i Norge till fördel för
moduler från REC i avseende att uppnå låga koldioxidutsläppen från tillverkningen. För att se hur stor
elmixens betydelse är för resultatet oavsett teknik för kiselframställningen utförs beräkningar för
utsläppen från kiseltillverkning hos Elkem Solar i Norge även med antagandet att den sker med
traditionell Siemensprocess istället för den metallurgiska.
Simuleringar
Vad gäller resultatet för simulerad solelproduktion är takets egenskaper och väderstreck av mindre
betydelse i jämförelsen av olika moduler då samma förutsättningar råder för alla moduler i denna studie.
Däremot är takets förutsättningar och egenskaper avgörande för beräknade utsläpp per producerad kWh
el och det är intressant att se hur resultatet varierar med varierade förutsättningar för installationen. I
verkligheten befinner sig inte alla tak i rakt sydlig riktning med en lutning som ger modulerna maximal
exponering mot solen, därför simuleras anläggningen med olika antaganden för vinklar och asmiut.
Modulen i dessa simuleringar är Trinas multikristallina med toppeffekt 275 Wp. Först varieras takets
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lutning mellan 0 och 90° med konstant azimut på 0° sedan varieras azimut mellan -90° och 90° då takets
lutning hålls konstant 30°. Azimut mäts från rakt sydlig riktning (0°) åt väster i det horisontella planet.
+ 90° är därför azimut för ett tak i rakt västlig riktning och -90° för ett tak i rak ostlig riktning.
Resultatet av beräkningar och simuleringar som genereras med varierade parametrar i
känslighetsanalysen integreras och beskrivs i resultatdelen i de avsnitt där de hör hemma och har därför
ingen separat resultatdel.

3.4! Beräkningar av avfallsvolymer och dess värde
En förutsättning för att kunna återvinna moduler på bästa sätt, och på så sätt erhålla miljövinsten som
ges av återanvändning av återvunna material, är att modulerna inte skadats under nedmontering och
transport till återvinningen (IRENA et al, 2016). Kunniga aktörer skulle kunna säkerställa en god
hantering av uttjänta moduler men för att göra detta behövs planering och förberedelser för kommande
avfallsvolymer. Det är därför intressant att beräkna hur stora volymer uttjänta moduler som kan
förväntas bli genererade framöver. I detta avsnitt exemplifieras antalet uttjänta moduler som en svensk
solcellsinstallatörs installationer förväntas ge upphov till av beräkningar för Solkompaniet.
Som beskrevs tidigare höjs målen för återvinning av moduler från och med augusti 2018: 85 viktprocent
av avfallet ska återvinnas och minst 80 procent förberedas för materialåtervinning eller
materialåtervinnas (Naturvårdsverket, 2017c). I och med att 80 procent av modulvikten utgörs av glas
och aluminiumram ger de nya målen inga incitament till att återvinna även kislet. Som också beskrevs
tidigare krävs mer avancerade återvinningstekniker för utvinning av kisel med tillräckligt hög renhet.
Avancerad återvinningsteknik innebär högre kostnader varför det är intressant att beräkna vad
materialen i de uttjänta modulerna kan tänkas vara värda. Detta görs utifrån två olika
återvinningsscenarion. Avfallsvolymerna beräknas i antal moduler samt ton och värdet av de ingående
materialen bedöms utifrån dagens marknadspriser för jungfruliga material motsvarande de som utvinns
vid återvinningen i Scenario 1 och 2.
Beräkningar av avfallsvolymer i antal moduler och antal kg moduler
Med avfallsvolymer menas volymer av uttjänta moduler. Avfallsvolymerna beräknas utifrån
Solkompaniets årliga installationer från dess att företaget grundades år 2010 fram till år 2017. Antal
installationer per år redovisas i tabell 14 nedan. Modulerna som ligger till grund för beräkningarna
kommer från olika tillverkare och har egenskaper som skiljer sig åt. Nedan följer därför en beskrivning
av vilka avgränsningar och antaganden som gjorts för att kunna genomföra beräkningarna.
Tabell 14. Solkompaniets installationer från år 2010 till 2017 i kW.

År

Installerad effekt [kW]

2010

300

2011

800

2012

1 600

2013

3 135

2014

3 339

2015

4 227

2016

8 800

2017

8 000
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Moduler är ofta brukbara betydligt längre än den tidsperiod som ges för effektgarantin (30 år). Men
tidsspannet motsvarande effektgarantin är ett vanligt antagande för modulernas livslängd och antas
därför även i denna studie. Detta gör att de första modulerna som installerades av Solkompaniet år 2010
antas vara uttjänta år 2040 (Jordan, 2012).
Generellt har kristallina kiselmodulers verkningsgrad ökat med 0,3 procent per år sedan 2010
(Dziedzioch, 2015). Utifrån validering genom jämförelse med stickprov från installationer från varje år
visar det sig att en ökad verkningsgrad på 0,3 procent stämmer bra överens med den genomsnittliga
effekten på de moduler som Solkompaniet har installerat. Detta antas därför gälla i beräkningarna. I
tabell 15 visas toppeffekten som svarar mot verkningsgraden för modulerna som installerats varje år
med utgångspunkten att en genomsnittlig modul 2017 har verkningsgraden 16,8 procent. Modulerna
antas vara producerade det år de installerades varifrån det följer att alla moduler installerade samma år
antas ha samma toppeffekt.
Tabell 15. Genomsnittlig toppeffekt som antas för modulerna installerade år för år från 2010 till 2017.

År

Toppeffekt [W]

2010

240

2011

245

2012

250

2013

255

2014

260

2015

265

2016

270

2017

275

Baserat på nio olika moduler är medelvikten per modul beräknad till 18,45 kg (Dziedzioch, 2015). Detta
antas gälla och vara konstant för alla år.
Genom att dividera den totala installerade effekten varje år med den antagna effekten för varje modul
samma år fås avfallsmängd år för år uttryckt i antal moduler. Detta värde multipliceras sedan med varje
moduls vikt och ger avfallsvolymerna uttryckt i kg, sedan omräknat till ton. Ekvationerna för
beräkningarna kan ses nedan.
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Beräkningar av avfallsvolymer i mängd ingående ämnen
Utifrån de totala avfallsvolymerna för varje år beräknas avfallsvolymer per ämne för aluminium, glas,
kisel, silver, koppar och bly. Med utgångspunkt i informationen i teorikapitlet för ingående ämnen i en
modul approximeras mängden aluminium, glas, kisel, koppar och bly vara konstant i moduler
producerade år 2010 till 2017. Silver däremot har minskat ungefär linjärt under tidsperioden och detta
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tas hänsyn till i beräkningarna. Data för innehåll av aluminium, glas, koppar och bly har genererats som
viktprocent av den totala modulvikten i en metastudie av tolv olika studier. Publiceringsdatum för
insamlade data är mellan 2004 och 2015 (Dziedzioch, 2015). Viktprocenten av dessa material i en modul
redovisas i tabell 22 nedan.
Tabell 16. Typisk viktprocent per material i en kristallin kiselmodul (Dziedzioch, 2015).

Komponent

Viktprocent [%]

Al

17,54

Glas

67,04

Cu

0,65

Pb

0,05

Sedan 2010 har kiselplattorna haft en konstant tjocklek på 180 µm (ITRPV, 2017; Fraunhofer ISE,
2017). För att kunna beräkna kiselmängd per cell och modul används data för en solcells dimensioner,
antal celler per modul samt densiteten för kisel. Solcellens dimensioner antas vara de samma som för
en standardcell, 156 x 156 mm och cellantalet 60 celler per modul (ITRPV, 2017). Kisels densitet är
2,3296 g per cm3 (RSC, u.å). I Appendix visas mängden av varje ämne per modul tillverkad från 2010
till 2017 som används i beräkningarna. Mängden av varje ämne per modul multipliceras med antal
moduler som är beräknade att vara uttjänta varje år från 2040 till 2047. På så sätt fås totala
avfallsvolymer för varje år redovisat ämne för ämne.
Beräkning av avfallsvärdet utifrån olika återvinningsscenarion
Värdet i avfallsströmmarna studeras i två olika fall beroende på vilken återvinningsteknik som antas
användas. Som beskrivs i teoriavsnitt 2.3.6 finns olika typer av återvinningstekniker som resulterar i
varierande grad utvunnet material. I Scenario 1 återvinns modulerna likt de gör idag när de kommer in
till svenska återvinningsanläggningar och endast aluminium från ramen tas om hand. Därför motsvarar
värdet av avfallsvolymerna i Scenario 1 värdet av den mängd aluminium som avfallet innehåller. I
Scenario 2 förutsätts att mer avancerade återvinningstekniker används och därför att aluminium, kisel,
koppar och silver utvinns som rena material. Scenario 1 och 2 med utvunna ämnen visas i tabell 17. Det
är svårt att sia om framtidens återvinningstekniker, därför skulle detta kunna ses som minimum- och
maximum-värdering av dagens värde av avfallsvolymerna. Kopplingsdosan är i dessa beräkningar
exkluderad.
Tabell 17. Återvinningsteknik och utvunna ämnen i Scenario 1 och 2.

Återvinningsteknik

Utvunna ämnen

Scenario 1

aluminium

Scenario 2

aluminium, kisel, koppar, silver

Som beskrivs i avsnitt 2.3.6 krossas modulglaset vanligen och innehåller föroreningar av bland annat
inkapslingsmaterial. I och med att det inte är en intakt glasprodukt som kan återanvändas direkt utan
vanligen bearbetas om till glasull eller annan andrahandsprodukt antas värdet av glaset vara detsamma
som glasflaskor lämnade till återvinning och exkluderas därför i beräkningarna.
De utvunna ämnena antas vara av kvalitet motsvarande jungfruligt material och värderas därför utifrån
det aktuella marknadspriset för aluminium, kisel, koppar samt silver. Priserna som har använts i
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beräkningarna redovisas i tabell 18 nedan. Marknadsvärdena för aluminium, koppar och silver är
hämtade i amerikanska dollar och omräknade till kr per kg utifrån valutakursen som var aktuell när
rapporten skrevs. Kiselpriset är hämtat från PVInsights som varje vecka anger sportpriser på
världsmarknaden.
Tabell 18. Råmaterialspriser på ingående aluminium, silver, koppar samt solceller i en modul.

Al

Ag

Cu

Poly-Si (6-8N)

Enhet
Pris

USD/ton
20661

USD/troy ounce
16,081

USD/ton
68551

USD/kg
14,32

Enhet
Pris

USD/kg
2,07

USD/kg
516,98

USD/kg
6,86

USD/kg
14,32

1

VAFINANS, 2017, senast uppd. 17 december 2017, 2 PVInsights, 2018, senast uppd. 24 januari 2018

Man har med olika återvinningstekniker lyckats utvinna kisel av olika kvalitet, vissa har lyckats utvinna
intakta kiselplattor (Shin et al, 2017) medan andra utvinner krossade kiselplattor. Med utgångspunkt i
Huang et al (2016) används spotpriset för poly-kristallint kisel av solcellskvalitet (>5N) i beräkningarna
då det antas att kislet i Scenario 2 utvinns som mer eller mindre krossade kiselplattor som smälts ned
till poly-kristallint kisel. Utvinning av intakta kiselplattor skulle ge en högre miljömässig vinst men det
är mer osäkert hur stor efterfrågan på kiselplattor producerade för 30 år sedan kommer vara, dessutom
skulle det utifrån informationen i teorin också ställa lägre krav på återvinningstekniken om trasiga
kiselplattor godtas som produkt.
Priset på varje ämne multipliceras med mängd av varje ämne i avfallet år för år och ger ett resultat för
värdet av de uttjänta modulerna förutsatt att de samlas in och återvinns. Utvecklingen av marknadspriser
och möjliga användningsområden för de utvunna materialen kan påverka hur de värderas i framtiden
och analyseras därför vidare i diskussionen.
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4! RESULTAT DEL I
Kapitel 4 är uppdelat i tre huvuddelar som innehåller resultat för koldioxidutsläpp från tillverkning och
transport, resultat för simulerad solelproduktion samt resultat för utsläpp per producerad kWh el under
olika tidsperioder.

4.1! CO2-utsläpp från tillverkning och transport
4.1.1! Utsläpp från tillverkning
De beräknade utsläppen genererade genom energianvändning i tillverkningen är för multikristallina
moduler från REC ca 300 kg CO2 per m2 och för multi- respektive monokristallina moduler från Trina
ca 490 respektive 680 CO2 per m2. Kombinationen av kiselframställning med metallurgisk teknik och
den norska elmixen bestående av 96 procent vattenkraft ger utsläpp för kiselframställningen som är mer
än 100 gånger lägre än utsläppen från kiselframställningen till Trinas multikristallina moduler i Kina.
Störst utsläpp vid tillverkningen av REC-moduler genereras i det sista tillverkningssteget,
modulsammansättningen. En jämförelse av utsläppen genererade vid tillverkningen av Trinas monooch multikristallina moduler påverkas inte av elmixen, däremot de olika processerna för
kiselframställningen. Den ytterligare CZ-processen som krävs för tillverkningen av monokristallint kisel
leder till nästan två gånger så stora utsläpp i förhållande till tillverkningen av multikristallint kisel. I
figur 12 och tabell 19 nedan visas resultaten i kg CO2 per modul samt i procent av totala. I Appendix
återfinns de exakta utsläppsvärdena i som visas i figur 12 i tabellformat.

Utsläpp!från!tillverkningen!
Kisel

Kiselplatta

Cell

Modul

800
700

kg!CO2/m2

600
500
400
300
200
100
0

Trina!multi

Trina!mono

REC!multi

Figur 12. Utsläpp per m2 modulyta för multikristallina moduler från REC respektive multi- och monokristallina moduler från
Trina uppdelat per produktionssteg samt totalt.
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Tabell 19. Utsläpp per m2 modulyta för multikristallina moduler från REC respektive multi- och monokristallina moduler
från Trina uppdelat per produktionssteg samt totalt.

Modul

Kisel
[%]

Kiselplatta
[%]

Cell
[%]

Modul inkl. ram
[%]

Totalt
[%]

REC multi

1

35

26

38

100

Trina mono

59

12

13

16

100

Trina multi

45

19

15

21

100

De totala utsläppen från tillverkningen per modul kan ses i tabell 20. De påverkas i stort sätt inte av
toppeffekterna per kvadratmeter modul eftersom modulernas olika verkningsgrader inte skiljer sig
markant åt. Utsläppen från REC:s moduler är drygt hälften av Trinas multikristallina och knappt hälften
av Trinas monokristallina.
Tabell 20. Utsläpp per modul genererat från energiåtgången i tillverkningen av multikristallina moduler från REC respektive
multi- och monokristallina moduler från Trina i kg CO2-ekv.

Tillverkare

Teknik

Toppeffekt [Wp]

Utsläpp [kg CO2/modul]

REC

multi

250

REC

multi

265

REC

multi

270

REC

multi

275

Trina

multi

265

Trina

multi

270

Trina

multi

275

Trina

multi

285

Trina

mono

275

Trina

mono

285

Trina

mono

315

489
489
489
489
807
807
807
808
1116
1117
1119

För att testa vilket utslag en förändring av elmixen vid tillverkningen av Trinas moduler skulle få på
utsläppen testades att byta ut den kinesiska elmixen mot ren naturgas. Det visade sig att utsläppen ökar
med 11 procent om naturgas används istället för den kinesiska elmixen, från 682 till 760 kg CO2 per m2
modulyta för de monokristallina modulerna och från 493 till 549 kg CO2 per m2 modulyta för de
multikristallina modulerna. Resultatet redovisas mer detaljerat i tabell 21.
Tabell 21. Utsläpp från tillverkningen av multi- och monokristallina moduler från Trina baserat på Kinas elmix och baserat
på en elmix bestående av endast naturgas redovisat i kg CO2 per m2 modulyta.

Elmix

Modul

Totalt
[kg CO2/m2]

Kina

mono

682

Naturgas

mono

760 (+11%)

Kina

multi

493

Naturgas

multi

549 (+11%)
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Den stora variationen i data för energiåtgång i de olika tillverkningsstegen gör det intressant att testa
hur olika extremvärden påverkar utsläppen från tillverkningen av en modul. Därför gjordes beräkningar
för de lägsta funna värdena samt de högsta funna värdena som använts i beräkningen av medelvärdet.
Testet gjordes med samma antaganden som tidigare användes för Trinas multikristallina moduler.
Resultatet som är redovisat i tabell 22 nedan visar att de beräknade utsläppen varierar mellan 370 och
900 kg CO2 per m2 modulyta beroende på vilken indata som används för energiåtgången. Utsläppen för
maxvärden för energiåtgången är 2,5 gånger så stora som de för de lägsta värdena.
Tabell 22. Utsläpp från tillverkningen av multikristallina moduler från Trina baserat på medelvärden, minimivärden och
maxvärden för energiåtgång i tillverkningen redovisat i kg CO2 per m2 modulyta.

Modul

Data

Totala utsläpp [kg CO2/m2]

multi
multi
multi

Min
Medel
Max

370
490
900

I tabell 23 visas jämförelsen av utsläppen från tillverkningen av en multikristallin REC-modul som
genereras om metallurgisk respektive Siemensprocessen används vid kiselframställningen. Utsläppen
från kiselframställningen reduceras till en fjärdedel men i resultatet för en modul med kisel producerad
i Norge får detta mycket litet utslag totalt sett och de totala utsläppen ökar endast från 297 till 303 kg
CO2 per m2 modul.

Tabell 23. Utsläpp för multikristallin REC-modul tillverkad med olika tekniker för kiselframställningen, metallurgisk
respektive traditionell Siemens.

Teknik för
Si-framställning

Kisel
[kg CO2/m2]

Kiselplatta
[kg CO2/m2]

Cell
[kg CO2/m2]

Modul inkl. ram
[kg CO2/m2]

Totalt
[kg CO2/m2]

Siemens
Metallurgisk

8
2

104
104

78
78

114
114

303
297

4.1.2! Utsläpp från transport
Utsläppen genererade från transporterna är betydligt lägre än de från tillverkningen. I tabell 24 redovisas
utsläppen för varje enkel körsträcka samt totalt för en modul av varje märke. En Trina-modul genererar
ca 18,1 kg CO2 och en REC-modul ca 14,3 kg CO2. Material till modulerna tillverkade av REC
transporteras totalt betydligt längre sträcka än de från Trina, men i och med att det endast är kisel som
transporteras inom Norge och från Norge till Singapore allokeras förhållandevis mycket liten vikt av
dessa transporter till varje modul vilket också ger de låga bidraget till utsläppen. Utsläppen från
transporten mellan Kristiansand och Herøya är per modul nästan försumbart små. Resultatet för REC
inkluderar två gånger sträckan Kristiansand - Herøya samt Singapore – Göteborg. Generellt genererar
tung frakt med fartyg mer utsläpp än transport med lastbil, men det är också betydligt längre sträckor. I
tabellen indikerar x att sträckan inte är aktuell för den tillverkaren.
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Tabell 24. Utsläpp transporter per modul i kg CO2 per modul.

Kristiansand
- Herøya

Göteborg Stockholm

Shanghai –
Göteborg

Kristiansand
- Singapore

Singapore Göteborg

Totalt
[kg CO2/modul]

REC

0,00020

0,01622

x

0,46656

13,79297

14,27615

Trina

x

0,01676

18,06904

x

x

18,08580

4.1.3! Sammanlagda utsläpp från tillverkning och transport
I tabell 25 redovisas en samanställning av utsläppen från tillverkning och transport av varje modul samt
det beräknade totala värdet. Som nämndes tidigare är transporternas utsläpp relativt tillverkningens
betydligt lägre för samtliga moduler och därför av mindre betydelse för det totala resultatet. De utgör
ungefär 2,8; 2,2 och 1,6 procent av de totala utsläppen för en modul från REC, multikristallin modul
från Trina respektive monokristallin modul från Trina. Detta visas i parenteserna i kolumn fem.

Tabell 25. Utsläpp från tillverkning och transport per modul och totalt i kg CO2.

Tillverkare

Teknik

Toppeffekt
[Wp]

Tillverkning
[kg CO2/modul]

Transport
[kg CO2/modul]

REC

multi

250

489

14 (2,8)

Totalt
[kg
CO2/modul]
503

REC

multi

265

489

14 (2,8)

503

REC

multi

270

489

14 (2,8)

503

REC

multi

275

489

14 (2,8)

503

Trina

multi

265

807

18 (2,2)

825

Trina

multi

270

807

18 (2,2)

825

Trina

multi

275

807

18 (2,2)

825

Trina

multi

285

808

18 (2,2)

826

Trina

mono

275

1116

18 (1,6)

1134

Trina

mono

285

1117

18 (1,6)

1135

Trina

mono

315

1119

18 (1,6)

1137

4.2! Solelproduktion
I det här kapitlet redovisas resultaten av den simulerade solelproduktionen.

4.2.1! Simuleringsresultat årlig produktion
Det simulerade resultatet av elproduktionen genereras av PVsyst som specifik produktion, årlig
produktion och performance ratio (PR). Den specifika produktionen är den kWh el som produceras per
kWp och år och tillåter jämförelse mellan likvärdiga anläggningar på olika platser. Den talar om hur
systemet presterar relativt likvärdiga system och beror av yttre faktorer som solinstrålning och
anläggningens design. En väl designad anläggning ger högre specifik produktion. PR, är ett mått på
anläggningens kvalitet och anges i procent. PR beskriver förhållandet mellan teoretisk och verklig
produktion och är i simuleringarna mellan 85 procent och 89 procent för de olika modulerna.
Simuleringen med multikristallina moduler från REC med toppeffekt 250 Wp ger lägst PR och högst
PR ges av simulering med Trinas monokristallina 315 Wp modul.
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I detta resultat är den årliga produktionen mest intressant eftersom att syftet är att jämföra modulerna i
systemen och inte systemen som helhet. Anledningen är att modulerna är installerade på samma tak med
samma yttre förutsättningar samt att alla komponenter utöver modulerna är exkluderade i beräkningarna
för utsläpp. Solelproduktionen varierar mellan ca 16 500 kWh per år och 21 300 kWh per år och kan ses
i tabell 26 nedan.
Tabell 26. Simuleringsresultat årlig produktion mono- och multikristallina moduler från REC och Trina

Tillverkare

Teknik

Toppeffekt
[Wp]

Modulverkningsgrad

Systemeffekt
[kWp]

Produktion
[kWh/år]

REC

multi

250

15,2

16,5

16 460

REC

multi

265

16,1

17,5

18 053

REC

multi

270

16,4

17,8

18 104

REC

multi

275

16,7

18,1

18 470

Trina

multi

265

16,2

17,5

18 091

Trina

multi

270

16,5

17,8

18 430

Trina

multi

275

16,8

18,1

18 809

Trina

multi

285

17,4

18,8

19 390

Trina

mono

275

16,8

18,1

18 808

Trina

mono

285

17,4

18,8

19 472

Trina

mono

315

19,2

20,8

21 324

I kolumnen längst till höger ses att ju högre toppeffekt modulerna har desto mer el producerar
anläggningen per år. Detta gäller då modulerna kommer från samma tillverkare eller är av samma teknik,
multi- eller monokristallin. Trinas monokristallina modul med toppeffekt 315 Wp genererar i systemet
mest el per år, 21 324 kWh medan REC:s multikristallina modul med toppeffekt 250 Wp genererar
minst, 16 460 kWh per år. Hur producerad mängd el per år ökar med ökad toppeffekt på modulen
framgår tydligare i figur 13, 14 och 15 nedan som visar systemproduktionen för moduler från REC: 260,
265, 270 och 275 Wp samt multi- respektive monokristallina moduler från Trina: 265, 270, 275 och 285
Wp respektive 275, 285, 315 Wp. Den procentuella produktionsökningen för system med en toppeffekt
på 5 W mer per modul är för både ett system med moduler från REC och multikristallina moduler från
Trina mellan 2 och 3 procent.

44

REC!multikristallina!moduler!260,!265,!270,!275!Wp
19500
19000

kWh

18500
18000
17500
17000
16500
16000

REC,!260

REC,!265

REC,!270

REC,!275

Figur 13. Årlig produktion med multikristallina moduler från REC 250, 265, 270 och 275 Wp.

Trina!multikristallina!moduler!265,!270,!275,!285!Wp
19500
19000

kWh

18500
18000
17500
17000
16500
16000

Trina,!265

Trina,!270

Trina,!275

Trina,!285

Figur 14. Årlig produktion med multikristallina moduler från Trina 265, 270, 275 och 285 Wp.

kWh

Trina!monokristallina!moduler!275,!285,!315!Wp
21500
21000
20500
20000
19500
19000
18500
18000
17500
17000
16500
16000

Trina,!275

Trina,!285

Trina,!315

Figur 15. Årlig produktion med monokristallina moduler från Trina 275, 285 och 315 Wp.
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I figur 16 nedan jämförs istället hur produktionen från systemet förändras beroende på vilket märke
modulerna har, förutsatt att de har samma toppeffekt. I samtliga simuleringar genererar systemet med
moduler från Trina något mer än systemet med moduler från REC men i det stora hela är skillnaden
marginell.
Trina!och!REC!multikristallina!moduler!265,!270!och!275!Wp
19500
19000

kWh

18500
18000
17500
17000
16500
16000

REC,!265 Trina,!265 REC,!270 Trina,!270 REC,!275 Trina,!275
Figur 16. Årlig produktion med multikristallina moduler från REC och Trina 265, 270 och 275 Wp.

Produktionen från systemet simulerat med moduler av olika tekniker men med konstant toppeffekt kan
bara jämföras för moduler från Trina, då REC inte tillverkar mono- och multikristallina moduler av
samma storlek och samma antal solceller. Moduler med motsvarande antal celler och materielinnehåll
är en förutsättning för senare jämförelse av utsläpp per producerad kWh el. Figur 17 nedan visar att
skillnaden i producerad kWh från ett system simulerat med multi- eller monokristallina moduler i
princip är noll. Den skillnad som ändå råder kan bero till exempel av hur de olika teknikerna hanterar
faktorer som olika temperaturförhållanden och diffus strålning.

Trina!monoC och!multikristallina!moduler!275!och!285!Wp
19500
19000

kWh

18500
18000
17500
17000
16500
16000
Trina,!multi,!275

Trina,!mono,!275

Trina,!multi,!285

Trina,!mono,!285

Figur 17. Årlig produktion med mono- och multikristallina moduler från Trina 275 och 285 Wp.
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Alla takytor har inte optimala förhållanden för solceller, därför testades en variation av takets lutning
och orientering i olika väderstreck för att visa på hur det påverkar produktionen och där igenom utsläpp
per producerad kWh solel. Vid variation av takets lutning hölls azimut konstant 30° och vid en variation
av azimut hölls takets lutning konstant 0°. Det visade sig att en taklutning på mellan 30 och 50° samt
azimut på mellan -40 och 40° optimerar solelproduktionen. Ett tak helt riktat åt söder med lutningen 45°
genererar mest solel. I figur 18 och 19 visar linjediagrammen hur produktionen varierar med de yttre
faktorerna. I dessa simuleringar användes en multikristallin 275 Wp modul från Trina.

Taklutningens!påverkan!på!produktionen
Solelproduktion!MWh/år

20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0
0

20

30

35

45

50

70

90

Taklutning!°
Figur 18. Solelproduktionen från en anläggning med multikristallina Trina 275 Wp och varierande taklutning.

Azimuts!påverkan!på!produktionen

Solelproduktion!MWh/år

20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0
90

60

45

40

30

20

10

0

C10 C20 C30 C40 C45 C60 C90

Azimut!°
Figur 19. Solelproduktionen från en anläggning med multikristallina Trina 275 Wp och varierande azimut.
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4.2.2! Simuleringsresultat produktion på 15 och 30 år
Solelproduktionen under 15 respektive 30 år beräknades för att den senare ska användas i divisionen
med de beräknade utsläppen. I figur 20 och 21 nedan presenteras resultatet för simuleringarna av
systemen med olika moduler. De gröna, respektive gula staplarna till vänster i figurerna representerar
moduler från REC medan de blå och orangea till höger representerar moduler från Trina. Under en
period på 15 år produceras mellan ca 250 och 320 MWh el och under en period på 30 år produceras det
dubbla, ca 500 och 640 MWh beroende på vilka moduler som används i systemet.

Total!solelproduktion!från!systemet!under!15!år
700
600

MWh

500
400
300
200
100
0
REC,! REC,! REC,! REC,! Trina,! Trina,! Trina,! Trina,! Trina,! Trina,! Trina,!
multi,! multi,! multi,! multi,! multi,! multi,! multi,! multi,! mono,!mono,!mono,!
250 265 270 275 265 270 275 285 275 285 315
Figur 20. Produktion från systemet simulerat med de olika modulerna under 15 år.

Total!solelproduktion!från!systemet!under!30!år
700
600

MWh

500
400
300
200
100
0
REC,! REC,! REC,! REC,! Trina,! Trina,! Trina,! Trina,! Trina,! Trina,! Trina,!
multi,! multi,! multi,! multi,! multi,! multi,! multi,! multi,! mono,! mono,! mono,!
250
265
270
275
265
270
275
285
275
285
315
Figur 21. Produktion från systemet simulerat med de olika modulerna under 30 år.

!
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4.3! CO2-utsläpp per producerad kWh under 15 och 30 år
I det här kapitlet redovisas resultaten av beräknade utsläpp per producerad kWh solel för de olika
solcellssystemen.
De totala utsläppen från tillverkning och transport av modulerna till varje system har slagits ut på
produktionen som respektive system genererar under tidsperioderna 15 och 30 år. I figur 22 visas
resultaten från dessa beräkningar. Varje stapelpar representerar en typ av modul med produktion under
15 respektive 30 år. Utsläppen från de simulerade systemens moduler med en simuleringsperiod på 30
år är mellan 60 och 133 g CO2 per producerad kWh solel. Med simuleringsperioden 15 år är de istället
inom spannet 120 till 265 g CO2 per producerad kWh solel. I samtliga fall är utsläppen per producerad
kWh el lägre för modulerna från REC än från Trina detta fastän Trina-modulerna presterade något bättre
vad gäller solelproduktion.
De högsta utsläppen per producerad kWh ges av ett system med Trinas monokristallina modul med
toppeffekten 275 Wp medan de lägsta ges av ett system med REC:s multikristallina modul med samma
toppeffekt. I och med att utsläppen var i princip oförändrade inom samma teknik och märke på
modulerna visar detta resultat främst solelproduktionens betydelse för utsläpp per producerad kWh el.

Utsläpp!fördelat!på!produktionen!under!15!och!30!år
Utsläpp!på!30!år

Utsläpp!på!15!år

300

g!CO2/kWh!solel

250
200
150
100
50
0
REC,!
multi,!
250

REC,!
multi,!
265

REC,!
multi,!
270

REC,!
multi,!
275

Trina,!
multi,!
265

Trina,!
multi,!
270

Trina,!
multi,!
275

Trina,!
multi,!
285

Trina,!
mono,!
275

Trina,!
mono,!
285

Trina,!
mono,!
315

Figur 22. Utsläpp för anläggningen med de olika modulerna i CO2 per producerad kWh under 15 och 30 år.
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5! RESULTAT DEL II
5.1! Avfallsvolymer
I det här kapitlet redovisas resultaten för de beräknade avfallsvolymerna baserat på Solkompaniets
installationer från 2010 till 2017.
I och med att Solkompaniet började installera solceller år 2010 förväntas, baserat på antagandet om 30
års livslängd, inga avfallsvolymer från uttjänta moduler förrän år 2040 och framåt. I tabell 27 redovisas
antalet moduler som förväntas vara uttjänta varje år från 2040 till 2047. Avfallsvolymerna speglar
installationsakten mellan 2010 och 2017 och de ökar så gott som linjärt fram till 2045, därefter avtar de
något till 2047. I figur 23 illustreras avfallsvolymerna i ton uttjänta moduler per år från 2040 till 2047.
Flest uttjänta moduler, motsvarande ca 601 ton avfall förväntas genereras år 2046. Det kumulativa
avfallet under hela tidsperioden är 2 100 ton avfall eller ca 113 700 moduler.

Tabell 27. Årligt avfall i antal moduler år 2040 till 2047 samt totalt antal uttjänta moduler efter tidsperioden.

År

Antal moduler

2040

1 250

2041

3 265

2042

6 400

2043

12 294

2044

12 842

2045

15 951

2046

32 593

2047

29 091

Totalt

113 686

Årliga!avfallsvolymer!Solkompaniet!2014!C 2047![ton/år]
700

Ton!moduler

600
500
400
300
200
100
0
2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

År
Figur 23. Beräknade avfallsvolymer år 2040 till 2047 baserade på Solkompaniets installationer i ton moduler.
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Avfallsvolymerna med avseende på ingående material följer samma utvecklingsmönster som det
beräknade totala avfallet och visas för silver, koppar och bly i figur 19 och för glas aluminium och kisel
i figur 20. Samtliga år speglar ämnesavfallet fördelningen av de ingående materialen per modul där
mängd glas och aluminium per massaandel är störst och mängd silver och bly är minst. De största
volymerna av ämnesavfall nås år 2046 och är för glas 403 ton, aluminium 105 ton, kisel 20 ton, koppar
3,9 ton, silver 0,20 ton samt bly 0,30 ton.

Årliga!avfallsvolymer!Ag,!Cu,!Pb!!2040!C 2047
Cu

Pb

Ag

5000
4500
4000
3500

kg

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

År
Figur 24. Volymer av silver, koppar och bly i de uttjänta modulerna för varje år i kg.

Årliga!avfallsvolymer!glas,!Al,!Si!2040!C 2047

ton

Glas

Al

Si

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

År
Figur 25. Volymer av glas, aluminium och kisel i de uttjänta modulerna för varje år i ton.
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2047

5.2! Värdet av avfallsvolymerna
I det här kapitlet redovisas resultatet för de beräknade värdet av de uttjänta modulerna. Till skillnad från
inbördes ämnesfördelningen av innehållet i en uttjänt modul (där glas och aluminium följt av kisel utgör
största vikten) beräknas istället silver följt av kisel, aluminium och koppar utgöra det högsta värdet om
modulen är tillverkad år 2010. I en uttjänt modul tillverkad 2017 är det relativa värdet i fallande ordning
istället kisel, aluminium, silver och koppar förutsätt att fullständig återvinning av ämnena tillämpas.
Detta kan ses i figur 26 och 27 nedan som visar andelar av ämnesvärdet i en uttjänt modul år 2040
respektive 2047.

Det!relativa!värdet!av!ämnena!i!en!
uttjänt!modul!2040!
Ag

Si

Al

Det!relativa!värdet!av!ämnena!i!en!
uttjänt!modul!2047

Cu

Ag

3%
26%

Si
4%

Al

Cu
15%

35%

37%

46%

34%
Figur 26. Ämnesvärde i en uttjänt modul år 2040.

Figur 27. Ämnesvärde i en uttjänt modul år 2047.

Samtliga uttjänta moduler mellan 2040 till 2047 antas ha samma innehåll av koppar, aluminium, glas
och kisel och dessa har därför samma värde i en uttjänt modul oavsett årtal. Däremot är silvermängden
som störst i de uttjänta modulerna år 2040 och avtar därefter, därför minskar silvervärdets andel
samtidigt som de andra andelarna ökar efter 2040.
I scenario I då endast aluminiumramar och glas återvinns motsvaras värdet av de uttjänta modulerna av
det beräknade värdet för aluminium på ungefär 56 kr per modul eftersom värdet av glaset som återvinns
antas vara noll. Från 2040 till 2047 följer utvecklingen av det totala avfallsvärdet i scenario I därför
samma mönster som de totala avfallsvolymerna för varje år. Detta resultat visas inte grafiskt. Värdet av
de uttjänta modulerna i scenario II skiljer sig från scenario I. Utifrån antagandet att fler ingående material
återvinns blir värdet större. Avfallsvärde per modul och år visas i figur 28 nedan.
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Modulvärde!Scenario!II![kr/år]
220
210

kr

200
190
180
170
160
150
2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

År
Figur 28. Värdet av en modul utifrån återvinningsscenario II från år 2040 till 2047.

Anledningen till att värdet per modul avtar är att silvermängden per modul avtog i tillverkningen mellan
2010 och 2017. Silver är per massenhet det dyraste materialet och påverkar därför trots låg relativ
ingående mängd det totala värdet när det avtar.
I figur 29 nedan visas värdet av de totala mängderna uttjänta moduler varje år utifrån antagandena om
återvinning i scenario I och II. Den blå grafen som visar återvinningsscenario I återspeglar som nämndes
tidigare samma utveckling som avfallsvolymerna i och med att värdet av aluminium beräknas vara det
samma oavsett tillverkningsår samt att aluminiummängden antas vara den samma i alla moduler oavsett
år. Den orangea grafen som visar resultatet för återvinningsscenario II har en helt annan utveckling. När
avfallsvolymerna börjar öka, stiger också värdet mer än i scenario I.

Avfallsvärde!Scenario!I!och!II![tkr/år]

tkr

Fall!I

Fall!II
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Figur 29. Det totala värdet av Solkompaniets uttjänta moduler år för år från 2040 till 2047 baserat på återvinningsscenario I
och II.
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6! DISKUSSION
Diskussionen inleds med två avsnitt där arbetets resultat granskas. Detta görs genom jämförelse med
andra studier och reflektioner kring de parametrar och antaganden som har stort inflytande på resultatet.
Även innebördeden av resultatet samt dess generaliserbarhet tillsammans med arbetets begränsningar
och vad som hade kunnat göras bättre diskuteras. I ett tredje avsnitt sammanfattas diskussionen mot
arbetets syfte och det förs resonemang kring beställares möjlighet att ställa krav i enlighet med
resultaten. I avsnitt tre diskuteras även utvalda miljöcertifieringar. Diskussionen avslutas med förslag
på områden för framtida studier.

6.1! Utsläpp och solelproduktion
Resultaten visar att koldioxidutsläppen från modulernas livscykelfas uppströms användningen av dem
beror på var, med vilken elmix och med vilken teknik modulerna är tillverkade. De visar att en
multikristallin modul från Trina som utifrån design och tekniska egenskaper i stort sett är ekvivalent
med en multikristallin modul från REC, kan skilja sig mycket åt vad gäller miljöpåverkan och i
tillverkningen generera upp till 65 procent högre koldioxidutsläpp. Den främsta faktorn till detta är
utsläppen från den elmix som används vid tillverkningen. Få studier redovisar utsläpp för enbart moduler
och ännu färre är så pass transparenta att de anger uppgifter om tillverkningsteknik och elmix. I de WildScholten (2013) däremot redovisas utsläpp separat för moduler som både stärker och är jämförbara med
resultaten i detta arbete: utsläppen från tillverkningen av en multikristallin modul tillverkad med
kinesisk elmix är två gånger så höga som utsläppen från en multikristallin modul för vilken kislet har
tillverkats med vattenkraft och resterande tillverkning har skett med europeisk elmix (UCTE) (de WildScholten, 2013).
Som nämns i metoden för känslighetsanalysen anger Trina på sin hemsida att de sedan 2015 nästan
uteslutande använder naturgas som energikälla i tillverkningen. Ett intressant resultat är att sett till
koldioxidutsläpp är det inte fördelaktigt med naturgas framför kinesisk elmix då användningen av el
från naturgas ökar utsläppen med över 11 procent. Den kinesiska elmixen ger alltså upphov till lägre
utsläpp än ren naturgas. Det kan självklart finnas andra miljömässiga fördelar med el från naturgas
framför den kinesiska elmixen som inte undersöks i detta arbete. Dock tillför beräkningarna av utsläppen
med kinesiska elmixen mervärde till resultatens generaliserbarhet. Som gavs information om i
teoriavsnittet är Kina med marginal det land som producerar mest moduler inklusive alla steg i
tillverkningskedjan och det bör därför finnas många tillverkare som använder kinesisk elmix i sin
tillverkning, för vilka resultaten i denna rapport skulle kunna vara applicerbara.
Tekniken som används vid kiselframställningen, metallurgisk process eller Siemensprocessen, visade
sig inte påverka utsläppen märkvärt trots att de olika teknikerna innebär ca 400 procents skillnad i
energiåtgång. Som framgått är kiselframställningen den mest energikrävande processen i tillverkningen
men i och med att den för REC:s moduler sker med norsk elmix bestående av 98 procent förnyelsebar
energi ger en förändring av framställningsteknik för kisel, från metallurgisk till Siemens process, mycket
litet utslag på de totala utsläppen. Utsläppen ökade endast 2 procent. Detta innebär att
kiselframställningen i Norge skulle kunna göras med den traditionella Siemensprocessen utan att
märkvärt generera högre utsläpp. Större skillnad skulle det förstås bli om Trina istället började tillverka
kisel med metallurgisk process i Kina där elmixen genererar betydligt högre utsläpp. Att Elkem Solar
är föregångare med produktion av kisel genom den metallurgiska processen ska dock inte förminskas.
Som föregångare och även genom de senaste tidens mediala uppmärksamhet, i och med
upphandlingskraven för solcellsparker i Frankrike, bringar de som den miljövänligaste
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kiselproducenten, sett till koldioxidutsläpp, stort värde till solcellsbranschen (Osborne, 2017; Schulze,
uå; Synapsun, 2017e; Whitlock, 2017).
Resultaten som visar att modultillverkningen med kisel från Norge har betydligt lägre utsläpp än annan
kiseltillverkning, bekräftas även i studien av kiseltillverkningen som genomfördes inom Certicolis
Carbon Footprints ramar inför anbud på en offentlig upphandling i Frankrike. REC:s moduler var de
enda som kunde uppfylla de strikta kraven på begränsade koldioxidutsläpp. Däremot skiljer sig de
numeriska resultaten i detta arbete markant, från de uppgifter som ges utifrån Certisolis studie.
Omräknat till samma enhet är utsläppen för en REC-modul i denna studie 4,5 gånger så höga som
utsläppen beräknade i Certisolis livscykelanalys. Det kan finnas många anledningar till detta och det är
mest troligt att Certisolis resultat stämmer bättre med verkligheten. Argumenten för detta grundar sig i
att i denna studie används medelvärden och korrigerade medelvärden för energiåtgången i produktionen,
tagna från studier som i vissa fall är upp till tio år gamla och att Certisolis studie är en livscykelanalys
utförd specifikt på tillverkningen av moduler hos REC/Elkem Solar som dessutom tillverkas med den
senaste teknologin. Med bakgrund i teorin om teknikutvecklingen för tillverkning av moduler vad gäller
materielinnehåll, resurseffektivitet och energiåtgång stärks tron om att det är metoden i denna studie
som ligger bakom det högre värdet för utsläppen. Känslighetsanalysen visade också hur varierande
indata påverkar resultaten för utsläppen, ty extremvärden för energiåtgång i tillverkningen visade att
utsläppen var ca 2,5 gånger högre för maxvärden av energiåtgång än för minimivärden. Genom att
använda samma metod för beräkning av utsläpp från moduler från både REC och Trina tillåts en
jämförelse av de båda tillverkarna på lika grunder men det är nog rimligt att resonera kring att även de
beräknade utsläppsvärdena för Trina är högre än i verkligheten.
Utsläppen som genereras vid transporterna av modulerna utgör, även om transporterna är långa och sker
med både fartyg och lastbil, mycket liten del av de totala utsläppen från tillverkning och transport. För
både moduler från REC och Trina utgör de mindre än 3 procent. Resultatet innebär att för att minska de
totala utsläppen per modul bör åtgärder fokuseras mer åt tillverkningen än transporterna av modulerna.
Dessutom är det med en global marknad likt solcellsmarknaden svårt att undvika transporter. Något
eftersträvansvärt vore ändå om de kunde minimeras. Resultaten visar att när endast kisel transporteras
från Norge till Singapore, allokeras mycket liten del av transportutsläppen till varje modul, ty kiselvikten
per modul är liten relativt modulvikten. Utifrån detta kan man resonera kring att det gör mindre skada
sett till utsläpp per modul att transportera komponenter och ämnen med lägre relativt vikt än modulviken
än att transportera hela moduler.
Det vanligaste sättet att jämföra utsläpp från olika energikällor är att jämföra utsläppen per producerad
kWh el. För att resultaten i detta arbete ska kunna jämföras med andra moduler i ett större perspektiv,
och även för att studera hur stor påverkan olika parametrar vid installation och montering har för
utsläppen, har de beräknats per producerad kWh el. Som togs upp i resultatkapitlet påverkas inte
jämförelsen av utsläppen från Trinas multi- och monokristallina moduler av olika elmix utan de kan
jämföras med avseende på olika tillverkningsteknik och med avseende på de olika teknikerna i sig. De
genererade utsläppen är ca 40 procent högre för en monokristallin modul jämfört med en multikristallin
modul med samma toppeffekt. Däremot visar simuleringarna av elproduktionen från dem, förutsatt att
de har samma toppeffekt, inte helt oväntat knappt någon skillnad alls. Den stora skillnaden i utsläpp vid
tillverkningen av mono- respektive multikristallina moduler och den marginella skillnaden i producerad
mängd el från systemen med samma moduler innebär att det som skiljer dem åt, design, hur de olika
kiseltyperna hanterar diffus strålning och hur de olika teknikerna påverkas av högre temperaturer samt
annan teknisk data kostar nästan 40 procent mer CO2-utsläpp om monokristallina moduler väljs framför
multikristallina.
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Jämförs mono- och multikristallina moduler finns det fler aspekter än utsläpp som påverka en beställares
val. Monokristallina moduler har oftast något högre verkningsgrad än multikristallina vilket gör att om
takytan är en begränsande faktor för en anläggning skulle monokristallina kunna föredras framför
multikristallina för att maximera effekt per kvadratmeter. Monokristallina moduler ska också hantera
högre temperaturer något bättre än multikristallina. Om dessa parametrar är mycket viktiga för
beställaren kan man tänka sig att denne önskar monokristallina moduler framför multi. Å andra sidan
ger multikristallina moduler inte bara markant lägre CO2 utsläpp utan genererar även mindre kiselspill
i produktionen i och med mindre omfattande sågning av kiselblocken. Slutligen är multikristallina oftast
billigare än de monokristallina (Maehlum, 2017; Stridh, 2014; The Renewable Energy Hub, uå).
För att maximera produktionen från en anläggning och minimera utsläpp per producerad kWh solel visar
resultaten att ett tak i söderläge med ca 45° lutning där multikristallina moduler med 275 W toppeffekt
från REC installeras utan skuggning och får producera el i så många år som möjligt optimerar
förhållandet mellan låga utsläpp och hög solelproduktion.
Utsläppen vid tillverkningen av moduler av olika toppeffekt skiljer sig enligt resultatet i detta arbete
knappt åt alls, däremot gör solelproduktionen det. En idé är att utsläppen för moduler av olika toppeffekt
i denna rapport utifrån antagandena är något missvisande. Troligtvis behöver fler kiselkristaller av sämre
kvalitet sorteras bort för att få de allra bästa till en modul med högre toppeffekt vilket indirekt ger högre
utsläpp för en modul med högre toppeffekt än vad resultaten i denna rapport visar men detta skulle
behöva studeras vidare.
En felkälla i den första delen av arbetet, livscykelfasen före användningen av modulerna, tros efter
analys och utvärdering av resultat och antaganden vara den data som används för energiåtgång i
modultillverkningen. Som exempel ger olika indata för energiåtgång i tillverkningen av Trinas
multikristallina moduler olika resultat för utsläpp som varierar upp till 100 procent, mellan 490 och 900
kg CO2 per kvadratmeter modul. Tillgång till tillförlitliga och aktuella data är en genomgående brist i
branschen som också nämns i flera andra studier (Koppelaar, 2017; Louwen et al, 2016). De betonar att
enhetliga metoder för genomförande av livscykelanalyser samt hantering och insamling av data är av
stor betydelse för utvärdering av solcellsbranschens miljöpåverkan. Standarder som rekommenderas och
finns utvecklade för detta är bland andra ISO14040, ISO14044 och IEA-PVPS T12 (Koppelaar, 2017;
Louwen et al, 2016).
För båda modulteknikerna varierar utsläppen mellan ca 60 och 130 g CO2 per producerad kWh solel. I
de Wild-Scholten, 2013 anges en variation på 22 till 76 g CO2 per kWh. De flesta studier av utsläpp från
solelproduktion görs för hela solcellssystem med samtliga komponenter inräknade. Att inkludera alla
komponenter är en självklarhet och det mest rättvisande i syfte att utsläpp från olika energikällor även
då beräkningar för endast modulerna i detta arbete uppfyller sitt syfte att jämföra modulerna. Utifrån
sammanställningar av utsläppen per producerad kWh för solcellssystem är 23 studier överens om att
utsläppen ligger mellan 30 och 280 g CO2 per kWh (Kato et al 1998; de Wild-Scholten, 2013; Wong et
al, 2016). Ett ganska brett spann men som inkluderar spannet i resultaten för endast modulerna i detta
arbete. Liksom tidigare har diskuterats är systemgränser, ålder på data och elmix vid tillverkningen
avgörande för resultaten. En ytterligare faktor som är viktig att beakta i jämförelse av resultaten är vilken
solinstrålning som används i beräkningarna (Wong et al, 2016). Endast i en studie av de 23 ovan nämnda
används en instrålning som är lägre en den simulerade i denna rapport, 800 kWh per m2 och år. I
majoriteten av studierna används instrålning på 1700 kWh per m2 och år vilket är normala
instrålningsförhållanden i södra Europa. För att jämföra resultatet i detta arbete med andra studier hade
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en likvärdig instrålning varit mer passande men för att ge ett värde representativt för svenska
förhållanden är 1000 kWh per m2 och år mer representativt. Oavsett, kan en instrålning på 1 000 istället
för 1 700 kWh per m2 konstateras vara betydande för resultatet.
I simuleringarna av solelproduktionen för system med olika moduler antogs att samma antal moduler
och samma växelriktare används i alla simuleringar. Detta antagande medför olika mycket
underdimensionering av växelriktaren vilket diskuterades i metoden. I efterhand hade det möjligen blivit
en mer rättvis jämförelse av moduler med stor skillnad i toppeffekt om växelriktaren hade bytts ut så att
underdimensioneringsgraden hade varit densamma, eller åtminstone nära den samma, i alla
simuleringar. Anledningen till detta iakttagande grundar sig i att enligt Kovacs (2015) har modulerna
med högre toppeffekt och där med mer underdimensionering av växelriktaren större fördel som uttrycker
sig i att mängden producerad el per år ökar mer med modulkapaciteten för en och samma växelriktare
än underdimensioneringen. Detta är dock förutsatt att DC-effekten som når växelriktaren inte
överskrider den maximala, då går istället el förlorad och vi vet inte huruvida underdimensioneringen i
slutändan gynnar elproduktionen eller ej.
Något annat som talar för att växelriktaren skulle ha anpassats till anläggningens sammanlagda
toppeffekt är att andra studier som till exempel de Wild-Scholten (2013) använder en och samma
performance ratio oavsett modul enligt riktlinjerna i standarderna utvecklade av från IEA PVPS T12.
Som redovisades i resultatet gav moduler med den lägsta toppeffekten, 250 Wp också lägst PR, alltså
det lägsta värdet på förhållandet mellan teoretisk och verklig produktion. För att sammanfatta detta kan
det vara så att underdimensioneringen bidrar med att resultatet i utsläpp per producerad kWh el för
modulerna med högst toppeffekt ser bättre ut än det borde i jämförelse med de med lägre toppeffekt.
Dessutom hade en större växelriktare kunnat väljas för moduler med högre toppeffekt för att ge samma
grad av underdimensionering utan att det hade påverkat studien, eftersom att växelriktarna ändå
exkluderas enligt avgränsningarna. Hur som helst väger denna eventuella fördel inte tyngre än resultatet
att utsläppen för modulerna med högre toppeffekt, som är av tekniken monokristallina moduler, är
markant högre än de multikristallina med lägre toppeffekt. Det är oavsett bra att ta med sig i framtida
studier.

6.2! Uttjänta moduler och återvinning
Resultaten visar att baserat på Solkompaniets installationer och en modullivsläng på 30 år kommer
uttjänta moduler börja genereras år 2040. En kortare eller längre livslängd ger uttjänta moduler tidigare
eller senare. Oavsett förväntas antalet uttjänta moduler bli som störst runt år 2046 och efter år 2047
beräknas totalt drygt 113 600 stycken eller 2 100 ton moduler vara uttjänta. Kumulativt motsvarar detta
samtliga installationer som gjorts av Solkompaniet 2010 till 2017. Av flera anledningar kommer siffran
troligtvis inte vara lika hög som resultatet visar. Moduler kommer mest troligt sitta kvar längre på taken
för att de fortfarande producerar el eller för att de glöms bort. Förmodligen kommer inte heller
Solkompaniet vara den aktör som monterar ned samtliga moduler. Som motiverades i metoden till dessa
beräkningar kan avfallsvolymerna användas som riktmärke för planering av framtida nedmonteringar
och arbete vad gäller resurser, kostnader och logistik för någon gång kommer modulerna behöva tas ner.
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Utifrån regelverket för producentansvaret är det svårt att avgöra vad som gäller för nedmontering av
solcellssystem. Ingår det i producentens ansvar i och med insamlingen eller ej? Om det inte ingår i
producentansvaret skulle producenten kunna erbjuda detta som en tjänst till beställaren och på så sätt
indirekt försäkra en minskad miljöpåverkan av de uttjänta modulerna genom att sluta kretsen i systemet
för hanteringen av dem. Oavsett är en förutsättning för minskad miljöpåverkan genom återvinning och
utvinning av värdefulla material förutom god teknik för återvinning, en varsam nedmontering och
transport så att modulerna kommer så intakta som möjligt till återvinningen (IRENA et al, 2016). För
de allra flesta är inte detta lika självklart som varsam hantering av nyproducerade moduler men av
kunniga aktörer skulle detta kunna garanteras genom en tjänst istället för att till exempel ägare av
solcellssystemet utan kunskap själva genomför nedmonteringen.
Det finns inga krav på att kisel ska återvinnas från uttjänta moduler i Sverige idag. De nya målen för
återvinning av moduler från och med augusti 2018 är viktbaserade och uppnås genom att endast ta
tillvara på glaset och aluminiumramen som utgör 80 procent av modulvikten. För att återvinna och
utvinna även kislet och uppnå den miljövinst som kan erhållas genom att använda återvunnet kisel i
produktionen av nya moduler krävs mer avancerad teknik som innebär högre kostnader och där med kan
man tänka sig att detta endast kommer att göras om det är ekonomiskt lönsamt. Med denna motivering
är värdet av ämnena i de uttjänta modulerna intressant att beakta.
Resultatet visar att det totala ekonomiska värdet i de uttjänta modulerna är upp till 35 procent högre om
aluminium, silver, kisel och koppar utvinns jämfört med om endast aluminium utvinns. Men med
avtagande silvermängd i modulerna avtar även varje moduls värde. Det är svårt att sia om framtida
värden av uttjänta moduler. Det kan kritiseras att de värderas utifrån dagens marknadspriser av
motsvarande jungfruliga ämnen. Flera faktorer kan påverka fluktuation av priserna och där med värdet
av ämnena. Ett tydligt exempel på detta är när det poly-kristallina kiselpriset sköt i höjden mellan år
2006 och 2009 från $50 per kg till som mest $500 per kg på grund av den snabba marknadstillväxten
och underskottet av kisel (Mason, 2013).
Som tidigare diskuterats finns det trender för ämnena som ingår i modulerna. Silver minskar och man
strävar efter tunnare kiselplattor. Minskad materialåtgång i moduler påverkar inte bara värdet av de
uttjänta modulerna utan minskar även energiåtgången vid tillverkningen, framförallt om kiselplattorna
görs tunnare. Å andra sidan kan det, så länge det är på gränsen till lönsamt, minska intresset i att
återvinna modulerna om mängden av de värdefulla ämnena är mindre. En viktig poäng här är
fördröjningen i systemet som kommer av modulernas långa livslängd. Även om silver slutar användas i
moduler från och med idag och kiselplattorna blir betydligt tunnare innehåller alla de moduler vi
installerat fram tills idag större mängder av dessa ämnen och är tillverkade med betydligt mer
energikrävande processer. Detta såg vi, i data för energiåtgång i tillverkningen från tidigt 90-tal, i det
första avsnittet under Teori.
Något som inte behandlas i detta arbete men som inte heller är ett primärt problem för kristallina
kiselmoduler idag är resursbristen av ämnen som ingår i modulerna. Hit skulle ändå silver kunna räknas.
Kanske inte för att silvret riskerar att ta slut men för att det kan bli hög press på utvinningen av silver
som oftast utvinns som en biprodukt och att det kan tvinga upp silverpriset och där med modulpriserna.
Det varierande silverpriset gör kostnaden för modulproduktionen svårt att förutsäga och utvinning av
silver ur uttjänta moduler skulle kunna tillhandahålla en mer förutsägbar källa på silver till
solcellsindustrin.
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För moduler som monteras ned i förtid och fortfarande är fullt fungerade, kanske efter mycket kort tid i
drift skulle lösningar som försäljning på en andrahandsmarknad kunna vara ett alternativ istället för att
direkt gå till återvinning. Detta skulle minska utsläppen per producerad kWh el för de aktuella
modulerna. Det finns redan idag marknadsplatser för förmedling av andrahandsmoduler, bland annat
Secondsol och pvXchange.
Elektroniskt avfall klassas som farligt avfall och får därför inte exporteras ut ur EU. Men inom EU får
uttjänta moduler transporteras och detta är något som kan tänkas bli aktuellt för att genom
storskalfördelar göra höggradig återvinning av moduler ekonomisk och på så sätt minska utsläppen från
modulernas livscykel genom återvinning och återanvändning av kisel. Tyskland var ett föregångsland
på solcellsmarknaden när den började blomstra och har börjat utvecklas till att vara det även vad gäller
hantering av uttjänta moduler. Relativt de tyska volymerna uttjänta moduler år 2030 utgör de svenska
endast 0,04 procent, och Solkompaniets volymer ännu mindre (Dziedzioch, 2015; IRENA et al, 2016).
I Tyskland kommer det genereras större volymer uttjänta moduler i ett tidigare skede än i Sverige, de
har dessutom redan utvecklade tekniker och återvinningssystem för dessa samt etablering av
organisationen PV CYCLE som ligger i framkant på området.
I och med att endast mycket få moduler har blivit uttjänta och behandlats fram tills idag finns det mindre
underlag för att avgöra hur hanteringen i livscykelfasen efter användning av modulerna påverkar miljön
än vad det finns för livscykelfasen före användning av dem. Där med är det svårt att avgöra hur beställare
skulle kunna ställa krav för att minska miljöpåverkan av uttjänta moduler. Däremot finns det större
utrymme att ligga steget före och designa väl fungerande system som minimerar miljöpåverkan i fasen
efter användning.

6.3! Beställarens möjlighet att ställa krav och Solar Scorecard
Resultaten i detta arbete pekar främst i en riktning. För att minska modulernas miljöpåverkan genom
minskade utsläpp i livscykeln bör det primära vara att uppnå minskad elkonsumtion i tillverkningen,
framförallt i framställningen av kisel, alternativt att tillverka modulerna med en energikälla med låga
koldioxidutsläpp. Solcellsmarknaden är ännu ung för att man mer ingående ska kunna avgöra
miljöpåverkan från uttjänta moduler. Ändå kan man säga att det går att spara mycket energi genom
användning av återvunnet kisel och aluminium även fast att det kräver att det är ekonomiskt motiverat
att återvinna och att ämnena som utvinns håller tillräckligt god kvalitet. Inga krav från beställaren skulle
idag kunna minska utsläppen i fasen efter användning likt krav på livscykelfasen före användning skulle
kunna göra. Däremot tros krav från beställare kunna driva på utvecklingen av hantering av uttjänta
moduler i en positiv riktning som på sikt kan generera minskade utsläpp genom energibesparingar.
Syftet i arbetet var att utreda hur beställare av solcellssystem kan ställa krav för att på mest effektiva
sätt reducera koldioxidutsläppen i solcellernas livscykel. I och med att solcellsmarknaden är en globalt
vidsträckt marknad är det svårt att som beställare ställa enskilda krav på moduler vid inköp av
solcellssystem så länge det inte finns någon eller något som kan garantera att dessa krav är uppfyllda.
Många företag och tillverkare vill av olika skäl inte lämna ut uppgifter om sin verksamhet och
återförsäljare av moduler i Sverige har då inte en chans att kontrollera miljöpåverkan och utsläpp som
genereras vid tillverkningen. I detta dilemma blir en tredje part viktigt. Certifieringssystem utfärdade av
experter och uppföljande organisationer kan fungera som en garanti för modulernas miljöpåverkan.
Kraven på minskade utsläpp i tillverkningen av moduler bör därför ställas genom någon form av
certifieringssystem.
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Många större beställare av solcellssystem går genom upphandlingar för att finna de bästa systemen för
dem. Enligt lagen om offentlig upphandling (2016:1145) som trädde i kraft vid årsskiften 2016/2017 är
det nu möjligt att ställa krav på hela miljömärkningar i upphandlingar. Tidigare kunde man endast ställa
krav på enskilda kriterier i miljömärkningar (Miljömärkning Sverige AB, 2017).
Både Akademiska hus och Vasakronan har i upphandlingar av solcellssystem ställt krav på att
modulerna ska ingå i Byggvarubedömningen. Detta har varit helt lönlöst då de behövt kringgås i
samtliga fall. Detta beror på att material som blir bedömda i BVB måste ingå i REACH-förordningen
men i REACH är solcellsmoduler undantagna. Kraven som ställs i BVB är idag inte direkt avsedda för
solceller. Om solceller skulle definieras som ett byggmaterial och inkluderas har materialen i solceller
många egenskaper som inte omfattas av de krav som ställs idag. Många kategorier under området
livscykelaspekter är dock relevanta för solceller men skulle behöva anpassas för att fylla sitt syfte på
bästa sätt. Fastighetsbolagen anser att det vore enkelt och bekvämt om solcellerna innefattades i BVB
då detta är ett krav på andra byggmaterial i deras upphandlingar (Näslund, 2017; Tjernström, 2017).
För att lyfta fram modulernas goda prestation vad gäller miljöpåverkan hänvisar många aktörer idag till
rankinglistan Solar Scorecard som presenterades i det sista avsnittet under Teori. Solar Scorecard har
sedan start framgångsrikt utvecklats men ställer ännu inga krav på utsläpp från modulerna. I rankingens
sex av åtta bedömda kategorier ställs endast krav på transparens genom utlämning av data. Två av dessa
är rapportering av energi- och växthusgasutsläpp och konfliktmineraler. Till exempel kan full poäng
erhållas i den sista kategorin om tillverkaren säger att konfliktmineraler inte används utan att denne
behöver bekräfta ursprunget på potentiella konfliktmineraler (Davis et al, 2016).
Tillförlitligheten i tredjepartsbedömningar av marknadsaktörer är viktigt för rättvisa system och för att
de ska uppfylla sitt syfte. Solar Scorecard kan kritiseras då den helt baserar sig på självskattade uppgifter
och uppgifter från tillverkarnas hemsidor etc. Det framgår ingenstans huruvida uppgifterna som ligger
till grund för rankingen kontrolleras eller ej. Ändå är det den enda rankingen av solcellstillverkare som
finns och den täcker nästan halva solcellsmarknaden. Rankingen presenteras på ett enkelt sätt som är
okomplicerat att tolka och ta till sig. Den tydliga och relativt enkla beskrivningen av kategorierna där
poäng kan erhållas öppnar dock för fria tolkningar vilket tillsammans med metoden att samla in
information bidrar med osäkerheter kring validiteten i rankingen. Medan andra system för certifieringar
som har striktare krav kanske blir svåra att ta till sig på grund av omfattande definitioner och
hänvisningar till standarder och regler är Solar Scorecard konkret och användarvänligt men inte lika
välformulerat. SVTC skriver på hemsidan för Solar Scorecard att många tillverkare vill göra
förändringar för att kunna bidra med hållbara energisystem och att Solar Scorecard kan användas som
ett hjälpmedel för detta. De betonar samtidigt att det måste tillkomma policys som säkerhetsställer en
minskad miljöpåverkan och syftet med rankingen är att den ska utvecklas från att påvisa transparens till
att börja ställa mer krav (Davis et al, 2016).
För att exemplifiera varför trovärdigheten i rankingen kan ifrågasättas beskrivs här ytterligare två
iakttagelser som visar på otydlig information. Den första är att i sju av de åtta grundkategorierna finns
flera underkategorier där tillverkaren plockar poäng. Däremot framgår det inte av resultatet i vilka
underkategorier tillverkaren har erhållit poäng. Den andra är att i under kategorin rapportering av
utsläpp ska ämnen som klassificeras som luftförorenade ämnen (Creteria air polluntants) rapporteras för
att få poäng. I undersökningsenkäten som ligger till grund för rankingen förtydligas ämnen som
klassificeras som luftförorenande ämnen med SOx, NOx, VOC och partikelutsläpp. Enligt Karolinska
institutet står VOC (Volatile Organic Compunds) för flyktiga organiska ämnen som enligt WHO
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definierades som flyktiga organiska ämnen med kokpunkter mellan 50 och 260° C och kan alltså
representera olika ämnen med olika toxiska egenskaper (Persson, 2014). Denna information ges inte i
enkäten och frågan uppstår, om företagen som själva fyller i enkäten vet vilka ämnen det gäller. Detta
gör rapporteringen för kategorin rapportering av utsläpp och där med rankingen mindre trovärdig.
Det måste ändå lyftas fram att Solar Scorecard är det enda systemet i sitt slag som jobbar för att speciellt
framhäva tillverkare med mindre miljöpåverkan. Det verkar också vara det mest kända systemet.
En idé om ett indirekt sätt för beställare att påverka utsläppen som inte involverar miljöcertifieringar är
att beställaren ställer krav på att försäljaren av solcellerna köper utsläppsrätter motsvarande de utsläpp
modulerna genererat. Om utsläppsrätter motsvarande den mängd utsläpp som släpps ut köps, har inte
utsläppen minskats, däremot kompenserats för, genom att någon annan avstått från att släppa ut samma
mängd. För att minska utsläppen från modulerna bör utsläppsrätter som överstiger den mängd utsläpp
som den egna aktiviteten har genererat, köpas. Denna typ av klimatkompensation skulle kanske minska
koldioxidutsläppen totalt sett men inte påverka solcellsbranschen och modultillverkarna till att bli mer
miljövänliga.

6.4! Rekommenderade vidare studier
Det finns mycket spännande arbete kvar på detta område. För att komma fram till vilka specifika
miljökrav som kan ställas på moduler i syfte att minska utsläppen i livscykeln behöves mer precisa
resultat för hur stora de faktiska utsläppen är idag. Man behöver bestämma en nivå för vilken
utsläppskrav kan ställas som är möjlig att uppnå rent tekniskt men som också pressar branschen till
utveckling. Detta kräver framförallt uppdaterat dataunderlag, insamlat med enhetliga metoder och
analyserat ur ett livscykelperspektiv med likvärdiga systemgränser för en rättvis jämförelse. Det bör tas
hänsyn till hur snabbt marknaden har utvecklats och troligtvis kommer att utvecklas framöver så att
kraven som tas fram inte inom kort blir inaktuella. Målet måste vara att efterfrågan på de billigaste
solcellssystemen kompletteras med en efterfrågan på de mest miljövänliga systemen.
Det skulle också vara intressant att veta hur gångbart det är att i större skala tillverka moduler med
återvunna material från uttjänta moduler samt hur stor nettomiljövinsten skulle vara om man
återanvände så mycket material som möjligt, framförallt vad gäller kisel. Hållbarheten av moduler
tillverkade med återvunnet material skulle också vara intressant att studera.
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7! SLUTSATSER
Syftet med examensarbetet var att utreda hur beställare av solcellssystem kan ställa krav för att på mest
effektiva sätt reducera koldioxidutsläppen i solcellernas livscykel samt att kartlägga miljöcertifieringar
för solceller och vilka krav de ställer. Arbetet avgränsades till att endast beakta modulerna och till grund
för resultatet ligger teknikerna mono- och multi-kristallina kiselmoduler. Olika metoder användes för
att komma fram till resultatet som kan ses i två separata delar. I del ett beräknades och jämfördes
utsläppen som genereras vid tillverkning och transport av moduler med olika toppeffekt och ursprung.
Vidare simulerades produktionen från ett system i Stockholm med samma moduler. I del två beräknades
förväntade volymer uttjänta moduler, baserat på Solkompaniets installationer och värdet av dessa utifrån
olika återvinningsscenarion. För att svara mot syftet kompletteras resultaten i del två av den teoretiska
bakgrunden vad gäller återvinningstekniker, insamlingssystem och lagstiftningen som gäller för uttjänta
moduler.
Moduler med samma toppeffekt och kisel men med olika ursprung och eller kisel producerat med olika
tekniker producerar ungefär lika mycket el men ger upphov till olika stora koldioxidutsläpp,
huvudsakligen beroende på elkonsumtionen och elmixen som används vid tillverkningen. En
multikristallin modul tillverkad i Singapore men med kisel framställt med metallurgisk teknik i Norge
ger upphov till 60 procent av utsläppen som genereras i tillverkningen av en multikristallin modul, med
traditionell Siemensprocess, i Kina. En monokristallin modul tillverkad med kinesisk elmix ger upphov
till dubbelt så höga utsläpp som en multikristallin från Norge/Singapore och 40 procent så höga utsläpp
som en multikristallin modul från samma fabrik. Kiselframställningen är den mest energikrävande
processen i tillverkningen och bidrar därför med störst utsläpp om fossil elmix används. Monokristallina
moduler ger i samtliga fall upphov till högre utsläpp än likvärdiga multikristallina moduler, detta på
grund av mer energikrävande tillverkningsprocess. Modulernas drifttid och förutsättningarna för
placering av solcellsanläggningen är avgörande parametrar för utsläpp per producerad kWh el medan
transporterna har mycket liten påverkan på de totala utsläppen. Lägst utsläpp per producerad kWh el
ges i denna studie från en 275 Wp multikristallin modul med kisel tillverkat med metallurgiskprocess i
Norge och med resterande tillverkning i Singapore, placerad på ett tak i söderläge med 45 graders lutning
samt en livslängd på 30 år.
Koldioxidutsläppen i modulernas livscykler kan minskas genom återvinning och återanvändning av
ämnen från uttjänta moduler, främst aluminium och kisel. Men möjligheterna till detta hindras av
ekonomiska faktorer, mycket på grund av dagens få antal uttjänta moduler. Avfallsvolymerna kommer
succesivt att öka men silverinnehållet i modulerna avtar vilket ger ett lägre värde per uttjänt modul.
Totalt sett kommer ändå värdet av uttjänta moduler öka i och med de ökade avfallsvolymerna.
Det framtida ekonomiska värdet av uttjänta moduler är svårt att uppskatta, eftersom det beror av flera
yttre faktorer, men det kan vara avgörande för incitament till att återvinna högre grad av modulerna än
vad som ställs krav på och på så sätt uppnå miljövärdet i återvinning av till exempel kisel. Återvinning
av uttjänta moduler skulle kunna bidra till framtida utsläppsminskningar, men att ställa krav på
hanteringen av uttjänta moduler, skulle inte vara ett effektivt sätt att uppnå reducerade koldioxidutsläpp
idag. Återvinning och återanvändning av metaller och kisel skulle utöver energibesparingar också kunna
medföra ett värde för den globala resursförsörjningen, framförallt om installationsakten fortsätter att
öka.
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Det finns inga svenska miljöcertifieringar specifikt utformade för moduler. Certisolis Carbon Footprint
i Frankrike och Cradle to Cradle är två certifieringar som ställer krav på koldioxidutsläpp. Många aktörer
hänvisar till rankinglistan Solar Scorecard för att påvisa olika tillverkares goda hållbarhetsarbete.
Rankingen är idag det mest utvecklade systemet för att utvärdera olika tillverkares grad av social och
miljömässig hållbarhet, men trots det finns stor potential för förbättring.
För en minskad miljöpåverkan bör krav riktas mot det utsläpp som uppstår i modultillverkningen. Det
går idag att peka på vilka förutsättningar som ger lägre utsläpp än andra och därmed resonera kring vilka
moduler som mest troligt ger upphov till lägre koldioxidutsläpp men för att kunna ta fram specifika krav
som effektivt reducerar utsläppen i solcellernas livscykel behövs framförallt mer transparenta, aktuella
och tillförlitliga data för energiåtgången i tillverkningen. Utan att ställa krav kan lägre utsläpp per
producerad kWh solel fås genom väl projekterade system och längsta möjliga drifttid. Detta minskar
dock inte de absoluta utsläppen.
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Appendix A – Miljöcertifieringar
Cradle to Cradle
Cradle to Cradle är en produktcertifiering som bedömer alla livsfaser från vagga till grav.
Bedömningarna utförs av oberoende organisationer som finns i Nordamerika, Europa och Sydamerika.
Den senaste versionen av certifieringen är version 3, en ny är under utveckling och förväntas vara klar
under 2018. Målet med certifieringen är att produkter kontinuerligt ska förbättras genom minskad
miljöpåverkan, därför är tillverkare med certifierade produkter skyldiga att vartannat år visa på goda
insatser till förbättring för att få behålla certifieringen. Detta görs genom utvärdering av nya
livscykeldata (Cradle to Cradle Products Innovation Institute, 2017a).
Följande fem kategorier bedöms: innehåll av kemiska ämnen, materialåteranvändning, förnybar energi
och koldioxidutsläpp, vattenanvändning och social hållbarhet. I varje kategori klassas produkten på en
skala ett till fem med basic, brons, silver, guld eller platina. Den lägst uppnådda nivån i någon kategori
avgör det totala resultatet och vilken märkning produkten får i certifieringen. Den lägsta
klassificeringsnivån ses som en tillfällig nivå dit en produkt endast blir klassad en gång. Den fungerar
som en ingångsnivå till klassificeringen och produkter klassade enligt denna får inte inkludera Cradle
to Cradle logotypen på produkten. De krav som främst påverkar energiflöde och koldioxidutsläpp i
livscykeln hos en solcellsmodul ställs i kategorierna materialåteranvändning samt förnybar energi och
koldioxidutsläpp. Dessa redovisas i tabell 1 och 2 nedan (Cradle to Cradle Products Innovation Institute,
2017a).
Tabell 1. Krav i kategorin Förnybar energi och Koldioxidutsläpp för varje certifieringsnivå i Cradle to Cradle (Cradle to
Cradle Products Innovation Institute, 2017a).

Märkning
Basic

Brons
Silver

Guld

Platina

Krav på Förnybar energi och koldioxidutsläpp
Årlig inköpt el och direkta utsläpp från tillverkningens sista fas ska vara kvantifierade. För
solceller innebär ”tillverkningens sista fas” den process där den slutliga monteringen av
modulen sker innan den paketeras och skickas till kund och det är upp till den som utför
bedömningen att avgöra exakt vilka processer som räknas in (Cradle to Cradle Products
Innovation Institute, 2017b).
Det finns en utvecklad strategi för användning av förnybar energi och koldioxidhantering.
Fem procent av den inköpta elen som går åt i produktens slutliga tillverkningsfas är förnybar
eller kompenseras för genom förnybara energiprojekt.
Fem procent av de direkta utsläppen från den slutliga tillverkningsfasen kompenseras för.
50 procent av den inköpta elen som går åt i produktens slutliga tillverkningsfas är förnybar
eller kompenseras för genom förnybara energiprojekt.
50 procent av de direkta utsläppen från den slutliga tillverkningsfasen kompenseras för.
100 procent av den inköpta elen som går åt i produktens slutliga tillverkningsfas är förnybar
eller kompenseras för genom förnybara energiprojekt.
100 procent av de direkta utsläppen från den slutliga tillverkningsfasen kompenseras för.
Den energi som finns inbäddad i materialet från vagga till dess att produkten lämnar fabriken
är karaktäriserad och kvantifierad och det finns en strategi för att optimera denna.
Vid om-certifiering måste framsteg på optimeringsplanen visas upp.
Den mängd energi eller större mängd energi än den som finns inbäddad i materialet när
produkten lämnar fabriken täcks med kompenseringar eller adresseras på annat sätt. Andra
sätt att adressera kan vara genom projekt med leverantörer, förnyad design av produkten eller
besparingar under användningsfasen.
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Tabell 2. Krav i kategorin Materialåteranvändning för varje certifieringsnivå i Cradle to Cradle (Cradle to Cradle Products
Innovation Institute, 2017a).

Märkning
Basic
Brons
Silver
Guld

Platina

Krav på Materialåteranvändning
Varje enskilt material i produkten är tydligt definierat och avsett för ett biologiskt eller
tekniskt kretslopp.
Minst 35 procent av produkten kan materialåtervinnas.
Minst 50 procent av produkten kan materialåtervinnas.
Minst 65 procent av produkten kan materialåtervinnas.
Tillverkaren har en utvecklad strategi för hanteringen av de i materialet ingående ämnena
vad gäller omfattning, tidsspann och budget.
100 procent av produkten kan materialåtervinnas.
Produkten återvinns aktivt vad gäller både tekniska och biologiska cykler.

Svanen & EU-Ecolabel
Svanen och EU Ecolabel är det officiella nordiska respektive EU:s miljöcertifiering för produkter och
tjänster. Svanen infördes i slutet av 80-talet och EU Ecolabel i början av 90-talet med syftet att underlätta
för konsumenter att välja produkter ur miljösynpunkt och på så sätt bidra till hållbar konsumtion samt
att främja miljövänliga produkter. En certifierad vara eller tjänst är ett bevis på att den uppfyller högt
ställda miljökrav och att företaget bakom tar ansvar genom ett aktivt hållbarhetsarbete. Alla
bedömningar i de båda systemen görs utifrån ett livscykelperspektiv av oberoende organisationer
(Svanen, u.å.; Sveriges Riksdag 2016).
Frågor om produktgrupper och kriterier i Svanen och EU Ecolabel behandlas på nationell nivå i den
Svenska Miljömärkningsnämnden där representanter från bland annat Naturvårdsverket, Svenskt
Näringsliv, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Svenskt Vatten och Energimyndigheten finns
representerade. Den överordnade organisationen som sedan tar över ärenden som rör Svanen är den
Nordiska Miljömärkningsnämnden och motsvarande för EU Ecolabel är EU kommissionen (Svanen,
u.å.; Sveriges Riksdag, 2016).
Det praktiska arbetet kring Svanen och EU Ecolabel utförs i Sverige av Miljömärkning Sverige AB som
är ett icke vinstdrivande statligt ägt företag. EU Ecolabel har idag 30 olika produktgrupper och Svanen
57. Nästan 200 varor eller tjänster kan Svanen-märkas och det är de produkter eller tjänster som bedöms
kunna bidra till störst miljövinst genom en märkning som prioriteras. För att avgöra om en produkt kan
Svanen-märkas måste tre kriterier uppfyllas: det ska finnas ett stort miljöproblem kopplat till
produktområdet, varan eller tjänsten ska kunna förbättras så pass mycket att det blir en skillnad på en
icke märkt och en märkt produkt slutligen ska miljömärkningen påverka valet av produkter samt
utvecklingen av dem på längre sikt (Svanen, u.å.; Sveriges Riksdag 2016).
Solceller ingår idag inte som en produktgrupp hos varken Svanen eller EU Ecolabel. Miljöcertifiering
av solceller har varit aktuellt som förstudie hos EU Ecolabel för några år sedan men det ledde aldrig till
att en ny produktgrupp togs fram. Orsaken till detta är oklar. Det har inte ännu varit aktuellt med en
förstudie hos Svanen, men skulle kunna bli om det finns en tillräckligt stor efterfrågan hos aktörer på
marknaden. Det kan också vara så att en produktgrupp föder ingången till en annan. Till exempel skulle
märkning av fastigheter möjligtvis kunna leda till att solceller blir ny produktgrupp (Bergman, 2018).
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Kraven som ställs i Svanen och EU Ecolabel anammar som tidigare nämnts ett livscykelperspektiv och
berör innehåll och användning av farliga ämnen, utsläpp, energi- och resursanvändning samt
avfallshantering. När kraven uppdateras måste produkterna omprövas för att få behålla certifieringen
(Svanen, u.å.; Sveriges Riksdag 2016). Något som är viktigt för att en produkt ska kunna bli certifierad
är styrbarheten på de krav som ställs. Det måste finnas möjlighet att verifiera att de krav som ställs också
följs. Det är till exempel svårt om miljöproblemen finns långt bak i leverantörskedjan på en global
marknad och det är ofta där framtagandet av krav för en ny produktgrupp faller. Det kan ha att göra med
att leverantörskedjan sträcker sig långt bort geografiskt eller att den har många mellanhänder. I globala
processer som är svåra att styra får man ofta förlita sig till andra redan etablerade certifieringar och anta
att de krav de ställer efterföljs utan att man gör egna kontroller. Det bygger på förtroende till andra
system (Bergman, 2018).
En produkt eller tjänst kan vara både Svanen-märkt och märkt med EU Ecolabel men eftersom att
Svanen är så pass etablerad i Sverige är inte EU Ecolabel lika vanlig här, något som bekräftades i en
undersökning som visade att 96 procent av svenska konsumenter känner till Svanen och 29 procent
känner till EU Ecolabel (Miljömärkning Sverige AB, 2017). En annan skillnad mellan certifieringarna
är att de kan skilja sig åt i vilka kriterier som bedöms samt att Svanen har fler kriterier än EU Ecolabel
(Bergman, 2018).

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen, BVB, är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som startades år 2006 i syfte
att hjälpa bygg- och fastighetsföretag att göra hållbara materialval. Målet med föreningens arbete är att
alla byggnader ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda material. Idag har BVB 46
medlemsföretag tillika ägare som utgörs av Sveriges största bygg- och fastighetsföretag. Tillsammans
utvecklar de systemet för bedömning av byggvaror, sätter upp kriterier för, och tillhandahåller
information om bedömda byggvaror och påverkar på så sätt produktutvecklingen av byggmaterial
(Byggvarubedömningen, 2016).
En hållbarhetsbedömning görs utifrån produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln
men BVB har även som mål att bedöma produkters sociala påverkan i leverantörledet till senast 2018.
Sedan 2016 finns möjligheten för leverantörer att på egen hand genom självskattning redovisa hur de
arbetar med sociala hållbarhetsfrågor. Alla bedömningar görs utifrån kriterier som är framtagna av
sakkunniga personer från medlemsorganisationerna tillsammans med externa experter
(Byggvarubedömningen, 2016).
Hållbarhetsbedömning utifrån produkternas kemiska innehåll görs utifrån 29 miljö- och hälsoskadliga
egenskaper och kravgränserna baserar sig främst på klassificeringsgränser i kemikalielagstiftningen
REACH och CLP-förordningen. Några av de kemiska ämnen som omfattas av kriterierna har
egenskaper som bland annat är: cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, hormonstörande
eller ozonskadliga. Även bly, kvicksilver och kadmium ingår i kriterierna (Byggvarubedömningen,
2016).
I bedömningarna av produkternas livscykel beaktas ingående material och råvaror, hur produkten är
tillverkad, emballage, bruksskedet, avfall och rivning samt emissioner till luften inomhus. I tabell 3
nedan visas mer specificerat vad som bedöms i varje kategori (Byggvarubedömningen, 2016).
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Tabell 3. Kategorier som bedöms i produkters livscykel (Byggvarubedömningen, 2016).

Ingående material och råvaror

Tillverkning av varan

Andel förnybara råvaror
Andel återvunnet material
Hållbar träråvara
Emissioner till vatten, luft eller mark
Primärenergianvändning under produktionsskede
Energianvändning under produktionsskede

Emballage

-

Bruksskede

Urlakning av ämnen med potentiell påverkan på
vattenkvalitet
Energianvändning

Avfall och rivning
Emissioner av flyktiga organiska ämnen till
inomhusluften

Återanvändning och återvinning
Farligt avfall
-

Alla tillverkare som vill ha produkter bedömda måste tillhandahålla byggvarudeklaration och
miljövarudeklaration sedan finns det ytterligare dokumentation som krävs för specifika material eller
om man vill att produkten ska ha chans att klassas högre än nivån Accepteras. För att bli klassad som
Rekommenderas krävs producentintyg. Elektroniska produkter kräver Dokument på CE-märkning eller
intyg att RoHS direktivet 2 (2011/65/EU) efterföljs. BVB kräver inte att leverantörerna uppdaterar
underlagen men uppmanar att de uppdateras när något ändras. Var tredje år kontaktats leverantören för
att säkerhetsställa att bedömningen fortfarande är aktuell (Byggvarubedömningen, 2016).
Bedömningskriterierna utvärderas var för sig för att sedan viktas till en slutlig bedömning.
Totalbedömningen påverkas alltså både av resultatet för innehållskriterierna och livscykelkriterierna. I
BVB:s databas finns alla hållbarhetsbedömda produkter. Hur viktningen går till visas i tabell 5 nedan.
Tabell 4. Viktning av bedömningar till en totalbedömning.

Klassning
Rekommenderas
Accepteras
Undviks

Krav
Alla innehållskriterier är bedömda som rekommenderas.
Inget livscykelkriterium är bedömt som undviks
Minst 50 procent av relevanta livscykelkriterier är bedömda som rekommenderas.
Inget innehållskriterium är bedömt som undviks
Inget livscykelkriterium är bedömt som undviks
Ett eller flera innehållskriterier är bedömda som undviks.
Ett eller flera livscykelkriterier är bedömda som undviks.

2

RoHS står för Restriction of Hazardous Substances Directive och ska begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska
och elektroniska produkter. Max koncentration är generellt 0,1 viktprocent i homogena material eller 1000 ppm. Speciellt krav
för kadmium är 0,01% eller 100 ppm. Homogena material är material som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika material
(Kemikalieinspektionen, 2016).
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En leverantör med bedömda produkter får tillgång till produktkort som visar resultatet av bedömningen.
En produkt som blir klassad som Undviks kan tas bort så att den inte visas för övriga användare
(Byggvarubedömningen, 2016).
Solkompaniet har med fokus på solcellsmoduler, DC-kablage, monteringssystem och växelriktare
arbetat med att sammanställa information från leverantörer gällande materielinnehåll. I allmänhet är det
mycket svårt att få tillgång till tillräcklig information från tillverkare och leverantörer för att få produkter
godkända och klassificerade med höga betyg. Solkompaniet samarbetar med modultillverkaren IBC och
har försökt att få modulen PolySol med peak effekt 260 W bedömd hos BVB. Modulen kunde aldrig bli
klassad i BVB på grund av kravet att elektriska produkter ska ha dokument på CE-märkning alternativt
intyg på att RoHS (2011/65/EU) efterföljs. Vid årsskiftet 2012/2013 började den uppdaterade versionen
av RoHS att gälla, RoHS 2. Uppdateringarna omfattar inga nya ämnen men däremot fler
produktkategorier och att alla produkter som ingår i RoHS 2 ska vara CE-märkta och vise versa, CEmärkningen på en produkt ska visa att kraven i RoHS 2-direktivet är uppfyllda. Vad gäller
solcellsmoduler har EU-kommissionen valt att prioritera klimatmålen, varför moduler fått diespens för
RoHS 2 och därför inte heller kan ingå i byggvarubedömningen (Henricsson, 2013; Intertek, u.åb).

Solar Scorecard
Solar Scorecard initierades år 2010 av The Silicon Valley Toxic Coalition (SVTC), en oberoende
organisation som kartlägger miljöpåverkan från elektronikindustrin med målet att uppnå en säker och
hållbar industri som tar ansvar för miljöpåverkan genom produkternas livscykler (SVTC, 2016).
Solar Scorecard är en rankinglista för modultillverkare med syfte att främja ökad transparens av hälso-,
säkerhets- och hållbarhetsfrågor relaterade till solcellsbranschen för att därigenom kunna utveckla
miljömässiga standarder för solceller (SVTC, 2016). Liksom solcellsmarknaden har Solar Scorecard
utvecklats år för år och varje ny version har uppdaterats med nya rankingmetoder och fler eller nya
företag. När Solar Scorecard första gången genomfördes rankades både stora och små tillverkare men
svårigheten att jämföra företag med större produktionsvolymer med små företag ledde till att man
kommande år har exkluderat de små företagen och endast rankar marknadens största. Rankingen täckte
störst marknadsandel år 2012 då företag med motsvarande 51 procent av solcellsmarknaden var med.
Efter nedgången på solcellsmarknaden år 2012 har fler företag etablerats vilket har resulterat i att de
största företagen inte har lika stora marknadsandelar varför Solar Scorecard inte inkluderade lika stor
marknadsandel efter 2012 (Solar Scorecard, u.å).
I den senaste versionen av rankingen som kom ut år 2017 bedöms åtta kategorier om sammanlagt 100
poäng. I kategori ett till fyra är maxpoängen 15 och i resterande ges tio poäng per kategori. Kategorierna
med tillhörande underkategorier visas i tabell 6 (Davis, Mulvaney, 2016).
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Tabell 5. Kategorier och krav i Solar Scorecard 2016–2017 (Davis, Mulvaney, 2016).

Kategori

Poäng

Krav

1

3

Företaget deltar i eller förbinder sig att finansiera insamlings- och
återvinningssystem för uttjänta moduler i regioner där modulerna
produceras och säljs.

3
3

Företaget tar utökat producentansvar i Europa.
Företaget anstränger sig för att utveckla en policy för utökat
producentansvar i USA.

2

Företaget utförligt informerar kunder om hur uttjänta moduler ska
återvinnas alternativt återlämnas på de marknader där de säljs.
Företaget försäkrar att alla aktiviteter kopplade till återvinningen
sker på en anläggning med dokumenterade miljöledningssystem
och skyddsåtgärder för anställda i enlighet med ISO 14001.
Utbildning i miljömässig design erbjuds till de som designar
produkterna.
Företaget rapporterar kemiska utsläpp vilket inkluderar kemiskt
och farligt avfall och/eller tungmetaller.
Företaget rapporterar utsläpp av ämnen som klassificeras som
luftförorenade ämnen (SOx, NOx, VOCs och partikelutsläpp).
Företaget rapporterar utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.
Företaget rapporterar generering av deponeringsbart avfall.
3 poäng ges om företaget genomför eventuella sanktioner i
samband med bristande överensstämmelse med miljöregler.
Företaget åtar sig att skydda anställdas rättigheter, hälsa och
säkerhet som sträcker sig utöver de lokala reglerna och
lagstiftningarna. 5 poäng ges om företaget signerar SEIA’s Solar
commitment3 eller om företaget anses ha en stark företagspolicy.
Alla anställda får mer än minimilön.
Företaget rapporterar och visar på förbättrade dagliga lönenivåer.
Företaget rapporterar och visar på minskade antal olycksfall.
Företagets produktionsanläggningar är certifierade enligt de
internationella standarderna för arbetsmiljö, OHSAS 180014. 2
poäng ges om alla anläggningar är certifierade.
Företaget har policys som förbjuder tvångsarbete.
Företaget har ett bindande åtagande från sina underleverantörer att
skydda anställda och miljön i hela leverantörskedjan. 10 poäng ges
om företaget skriver under på SEIA-åtagandet, har ett UNGCkvalitetsåtagande eller SA8000 certifiering.
Företaget granskar leverantörskedjan enligt kriterier för miljöfrågor
(2 p) och anställdas och mänskliga rättigheter (2 p) samt försäkrar
att leverantörskedjan är OHSAS certifierad alternativt certifierad
med liknande (1 p).
Företaget erbjuder moduler som inte innehåller giftiga tungmetaller
eller innehåller giftiga tungmetaller i nivåer lägre än den i RoHS
högsta tillåtna nivån för giftiga ämnen. Metallerna är kadmium

Utökat
producentansvar

2

2
2

Rapportering av
utsläpp

5
3
2
2
3

3

Anställdas
rättigheter, hälsa
och säkerhet

5

2
2
2
2

4

Leverantörskedjor

2
10

5

5

Modultoxicitet och
material

5

3

SEIA’s solar commitment är ett löfte om miljömässigt och sociala ansvar utfärdat av Solar Energy Industries Association
vilken är USA´s nationella handelsorganisation för solenergiindustrin.
4
OHSAS (Occupational Health and Safety management) 18001 är internationella standarder för arbetsmiljö i form av ett
ramverk i syfte att uppnå arbetsförhållanden med god hälsa och säkerhet hos anställda.
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3

6

Energi och
växthusgasutsläpp

2
4
4
2

7

Vatten

8

2

8

Konfliktmineraler6

10

(Cd) och bly (Pb). Gränsen för Cd är 0.01 % eller 100 ppm och för
Pb 0,1 % eller 1 000 ppm.
Företaget rapporterar hur stor andel av deras moduler som utgörs
av återvunnet material.
Företaget använder halogenfria kablar.
Företaget rapporterar årligen primärenergianvändning, 3 poäng (4
poäng om det rapporteras till tredje part).
Företaget rapporterar årligen växthusgasutsläpp, 3 poäng (4 poäng
om det rapporteras till tredje part).
Företaget rapporterar utsläpp av PFC-föreningar5 (SF6/NF3 CHF3,
CF4, C2F6) alternativt genererar inga utsläpp av PFC-föreningar.
Företaget rapporterar volym färskvatten som används vid
produktionen (5 poäng) och volym avloppsvatten som genereras (3
poäng).
Företaget rapporterar volym avloppsvatten med följande
vattenkvalitetsindikatorer: tungmetaller, kemisk syreförbrukning,
biologisk syreförbrukning och suspenderade fasta ämnen.
Företaget har genomfört risk- och konsekvensanalyser för att
kontrollera att tenn som används i tillverkningsprocessen inte
innehåller konfliktmineraler från Demokratiska republiken Kongo,
Angola, Burundi, Centralafrikanska republiken, Kongo, Rwanda,
Sydsudan, Tanzania, Uganda, Malawi och Zambia enligt OECD:s
riktlinjer (Davis, Mulvaney, 2016).

I årets Solar Scorecard rankades 35 tillverkare och de fem som uppnådde bäst resultat var Sun Power,
SolarWorld, Trina Solar, Aleo och Jinko. Sex tillverkare, varav fyra av de fem största svarade på
undersökningsenkäten som är den självskattning som ligger till grund för rankingen. Övrig information
samlades in från företagens hemsidor, årsredovisningar och annan allmäntillgänglig data. (SVTC,
2016).
Några trender från det senaste resultatet visar bland annat att solcellstillverkare fortsätter att avsätta
medel för återvinning i EU men inte för utökat producentansvar i USA. Undantag är de amerikanska
företagen SunPower och First Solar som erbjuder återvinning till alla sina kunder oavsett geografisk
placering. 37 procent av de rankade företagen redovisar minst ett av de miljöskadliga utsläpp som
tillverkningen ger upphov till och en fjärdedel offentliggör utförlig information om kemikalieutsläpp på
sina hemsidor. Inget företag i den senaste rankingen kan verifiera att deras leverantörskedjor inte
innehåller konfliktmineraler (SVTC, 2016).

Certisolis Carbon Footprint
Certisolis är ett testlaboratorium och certifieringsorgan för solcellsmoduler i Frankrike. Organisationens
huvudverksamhet går ut på att kontrollera solcellers och andra solcellskomponenters prestanda över tid.
Detta görs genom olika laboratorietester för att intyga att de håller internationella standarder. Certisolis
utfärdar också olika typer av certifieringar varibland Certisolis Carbon Footprint är en utav dem
(Certisolis, u.å).
5

PFC-föreningar kallas även perfluorkarboner och är starka växthusgaser som uppkommer främst vid aluminiumtillverkning
Konfliktmineraler kallas mineraler som genom sin utvinning bidrar till konflikter och dit räknas mineralerna tenn, tantal,
wolfram och guld. Inkomsten från utvinningen av dem används för att finansiera pågående konflikter och utvinningen av
dem sker under förhållanden som strider mot mänskliga rättigheter.
6
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Den franska regeringen har beslutat om att styra utvecklingen av större solcellssystem genom miljökrav
på upphandlingar av system över 100 kW. I anbudsspecifikationerna ställs det först och främst krav på
lägsta pris men även på koldioxidutsläpp. Vilka krav som ska ställas i anbudsspecifikationerna fastställs
av energiministern och CRE7 administrerar sedan anbuden (Melodie de l’Epine, 2017).
Certisolis är det enda franska certifieringsorganet för solcellsprodukter som får utfärda en licens som
bevisar att en utvärdering av projektets koldioxidutsläpp är genomförd (en ECS-licens), vilket numera
är ett krav i anbudsgivningen till CRE. För att kunna erhålla en licens som intygar att en utvärdering av
koldioxidavtryck har gjorts från Certisolis Carbon Footprint måste en process på tre steg genomgås
(Certisolis, u.å; Synapsun, 2017a; Synapsun, 2017b).
Steg 1 innebär administrativt arbete i och med en förfrågan och ansökningsformulär för en certifiering.
I steg 2 tas värdena för utsläpp av koldioxidekvivalenter i de olika tillverkningsfaserna fram. Detta kan
göras genom två olika metoder, en mer standardiserad och en mer anbudsspecifik. I metod 1 tas värdena
från en sammanställning av insamlade data från de tio senaste åren. I metod 2 tas värdena istället från
livscykelanalyser för de specifika modulerna i anbudet. Livscykelanalyserna ska utföras enligt de villkor
som anges i kravspecifikationerna (Synapsun, 2017c).
Metod 1 är enklare och går snabbare att utföra då en livscykelanalys kan vara mycket omfattande och
ta tid. Enkelheten medför dock brister och svagheter med data för koldioxidutsläpp som används i metod
1 är bland annat att det inte tas någon hänsyn till utbytesförluster i de olika tillverkningsprocesserna, att
direkta utsläpp av exempelvis: CF4, NF3 och SF6 i tillverkningsprocessen exkluderas samt att värdena
för koldioxidekvivalenter från de olika områdena (el-mixerna) inte är värden för elektricitet utan IEA:s
koldioxidvärden för värme och elektricitet. Används metod 2 för att beräkna koldioxidutsläpp ges ett
mer detaljerat resultat och bland annat tas hänsyn till förluster i de olika tillverkningsprocesserna
(Synapsun, 2017c).
I steg 3 beräknas storleken av koldioxidutsläppen. Då beaktas utsläppen från varje delsteg i
tillverkningsprocessen Gi, mängd material som krävs från varje delsteg i processen Qi samt vilken global
uppvärmningspotential elmixen som används vid produktionen för varje delsteg har, GWPij.
Beräkningarna kan för tydlighetens skull delas upp i två faser.
Fas 1: I det första steget beräknas utsläppen från varje delsteg i tillverkningsprocessen. Den globala
uppvärmningspotentialen, GWP för det specifika tillverkningsområdet multipliceras med
procentandelen X av materialet i det specifika delsteget som tillverkas där. Om produkten i något delsteg
av tillverkningsprocessen kommer från olika områden multipliceras deras bidrag till GWP innan de
sedan multipliceras med den totala kvantiteten, Q, av materialet som går åt till projektet.
N)

0OPQR ,08
04

=

9

NST)9 ∗ U)9 ∗ V)

(1)

i = index för antal delsteg i tillverkningsprocessen
j = index för antal GWP (elmixer) som ingår i varje delsteg i tillverkningen

7

CRE står för Commission de Régulation de L’énergie eller commission for energy regulation och är en oberoende
förvaltningsmyndighet ansvarig för att säkerhetsställa att el och gasmarknaden fungerar väl i Frankrike. CRE grundades år
2000 när energimarknaderna avreglerades och blev konkurrensutsatta (Synapsun, 2017a).
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Fas 2: I det andra steget beräknas de totala utsläppen för modulerna som ingår i anbudet. Utsläppen från
varje delsteg i tillverkningsprocessen adderas till ett totalt värde för koldioxidutsläpp som modulerna i
projektet ger upphov till (Synapsun, 2017c).
N

0OPQR ,08
04

=

) N)

(2)

Sammanfattningsvis inkluderas alltså miljömässig benchmarking i offentliga upphandlingar om projekt
större än 100 kWp i Frankrike och kandidater måste lägga anbud med bra prestation vad gäller pris och
koldioxidutsläpp för att ha en god chans att vinna CRE-anbud (Synapsun, 2017a).

Certifieringar för fastigheter
Sweden Green Building Council (SGBC) är en icke vinstdrivande organisation som sedan 2009 arbetar
för hållbart samhällsbyggande. SGBC hanterar de fyra i Sverige mest använda
miljöcertifieringssystemen: Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Miljöbyggnad är med
drygt 1000 certifierade byggnader sedan 2012 det mest använda i Sverige, därefter kommer
GreenBuilding med 276 certifieringar. BREEAM och LEED har färre certifierade byggnader i Sverige,
27 respektive 246, men bedömer fler kriterier än Miljöbyggnad och GreenBuilding och ger där med en
mer omfattande bild av de bedömda objektens miljöstatus och är de som har kartlagts vidare i detta
avsnitt (SGBC, 2017a; SGBC 2017e).

LEED
LEED, Leadership in Energy and Environmental Design omfattar alla typer av byggnader, även
stadsdelar och kan användas för att certifiera både nybyggnationer och ombyggnationer samt befintliga
byggnader. Det är ett amerikanskt system, framtaget av U.S. Green Building Council (USGBC) som har
funnits sedan 2000 och bygger på den amerikanska ASHRAE-standarden (American society for heating,
refrigeration and air-conditioning engineers) (SGBC, 2014). För att LEED ska vara enklare att använda
utanför USA finns alternativa tillvägagångsätt, Alternative Compliance Path (ACP), med regionala
anpassningar för vissa krav men inget LEED-certifieringssystem som är helt och hållet anpassat för
Sverige (SGBC, 2017b).
LEED är det mest använda miljöcertifieringssystemet för byggnader i världen och finns i mer än 140
länder (SGBC, 2017c). Varje projekt blir klassat på en femgradig skala som certifierad, silver, guld eller
platina, där platina är märkningen som visar att objektet uppfyller de högsta kraven (SGBC, 2014).
Bedömningarna i LEED baseras på olika kategorier som delas in i frivilliga och obligatoriska
kravpunkter för vilka olika antal poäng kan erhållas. Poängfördelningen återspeglar storleken av
miljöpåverkan från respektive kategori (SGBC, 2014). Kategorierna som finns med i den senaste
versionen, version 4, är Energi & Atmosfär, Hållbar närmiljö, Läge och Transport, Integrerade
processer, Vattenanvändning, Inomhusmiljö samt Material och Resurse. Energi & Atmosfär är med 33
procent av totalpoängen den största kategorin som väger tyngst i bedömningen (Smith, 2016).
LEED v4 belönas bland annat byggnader som minskar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv
(USGBC, 2017b). Två av de sju huvudmålen i v4 som kan kopplas till miljöpåverkan från solcellers
livscykler är att bidraget till global klimatförändring ska minska och att hållbara och regenerativa
materialcykler ska främjas (SGBC, 2017c). Det är främst i två kategorier: Energi och atmosfär samt
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Material och Resurser där det ställs krav som direkt eller indirekt skulle kunna kopplas till solcellers
miljöpåverkan.
Under kategorin Energi och atmosfär finns de frivilliga punkterna ”Förnybar energiproduktion” och
”Grön energi och koldioxidkompensering”. I den förstnämnda ges poäng utifrån hur stor procentuell
andel av byggnadens energianvändning som kommer från egenproducerad förnybar energi och i den
sistnämnda uppmuntras det till att minska utsläppen av växthusgaser (USGBC, 2017c).
Under kategorin Material och Resurser i certifieringen ”Byggnadsdesign och konstruktion” finns
möjlighet att samla poäng under ”Minskning av byggnaders livscykelpåverkan”. Det är en frivillig punkt
i vilken poäng kan fås på fyra olika sätt. Ett sätt är genom att genomföra en livscykelanalys på hela den
nybyggda byggnaden eller den del som är nybyggd, som visar på minst 10 procents minskning i minst
tre påverkanskategorier jämfört med en utvald standardbyggnad med motsvarande egenskaper.
Påverkanskategorin global uppvärmningspotential mätt i kg koldioxidekvivalenter måste vara en av de
ingående. Ingen påverkanskategori får öka med mer än 5 procent än standardbyggnadens. Andra sätt att
erhålla poäng i samma punkt är genom återanvändning av delar eller hela byggnader (USGBC, 2017c).
Under Material & Resurser finns även tre kravpunkter som har som avsikt att uppmuntra användningen
av produkter för vilka det finns tillgänglig livscykeldata och vilka som har miljömässigt, ekonomiskt
och socialt föredragna livscykelpåverkan, dessa är, anskaffning av råmaterial, miljömässiga
produktdeklarationer samt materielinnehåll (USGBC, 2017c).
Vad gäller avfallshantering och återvinning ställs det krav på att avfall ska tas omhand på rätt sätt och
att det ska finnas en plan för materialet när det inte längre ska användas. En av de frivilliga
kravpunkterna syftar till att minska avfall genom renovering, återanvändning och materialåtervinning.
Här fås poäng genom att en viss andel av avfallsströmmarna undviks (USGBC, 2017c).

BREEAM
BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, kommer från
Storbritannien och har funnits sedan 1990. Det är tillsammans med LEED ett av de mest använda
certifieringssystemen i världen och det mest använda i Europa. Totalt används BREEAM i 76 länder
och under 2017 certifierades 27 projekt med BREEAM i Sverige (SGBC, 2017d; SGBC, 2017e).
Liksom för LEED finns det olika certifieringssystem tillämpbara för olika projekt även för BREEAM.
De delas in i fem områden: infrastruktur, samhälle, nybyggnation av bostäder och kommersiella
byggnader, kommersiella byggnader under användning samt renovering och anpassning av bostäder och
kommersiella byggnader. Som namnen avslöjar tillämpas de olika certifieringarna för fastigheter i olika
faser. BREEAM-SE-nybyggnation är den svenska anpassningen av BREEAM-nybyggnation som är
utformad efter svenska regelverk och standarder men fortfarande internationellt erkänd. Den senaste
versionen finns sedan oktober 2017 (SGBC, 2017d).
Byggnader som omfattas av BREEAM-SE-nybyggnation är bostadshus, kommersiella byggnader som
kontor, industrier och butiker, skolor samt övriga skräddarsydda byggnader och huvudsyftet med
certifieringen är att på ett kostnadseffektivt sätt minska livscykelpåverkan på miljön från nya byggnader.
Områdena som bedöms motsvarar de som bedöms i LEED-certifieringen: management, hälsa och
välmående, energi, transport, vatten, material, avfall, markanvändning och ekologi, förorening samt
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Innovation. Poäng samlas för varje kategori och viktas till en totalbedömning. Viktningen skiljer sig åt
beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Samtliga projekt blir klassade på en femgradig skala:
Pass, Good, Very Good och Outstanding. Det finns utvalda minimikrav för varje nivå på betygsskalan
(SGBC, 2017d).
Aspekter som tas hänsyn till i kraven som ställs på material är, livscykelpåverkan, ansvarsfulla, inköp
av material, hållbar och robust design, materialens effektivitet samt farliga ämnen. Fokus ligger på att
byggmaterialet som används ska hanteras med ansvar genom hela livscykeln från utvinning till
bearbetning och tillverkning samt återvinning. Liksom i LEED kan solceller bidra positivt i certifiering
genom elproduktion på fastigheten men det finns inget krav om att de ska ingå och där med än mindre
specificerade livscykelkrav på själva solcellerna (SGBC, 2017d).
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Appendix B - El-kretsens insamlingsaktörer
I tabell 6 nedan redovisas de insamlingsaktörer som El-kretsen samarbetade med då detta arbete skrevs.
Tabell 6. Insamlingsleverantörer till El-kretsen. Lägg i Appendix (El-kretsen, u.åa)

Insamlingsleverantörer El-kretsen
Sims Recycling Solutions
Stena Technoworld/Recycling
IL Recycling
Kuusakoski Sverige
Ragn-Sells
SUEZ (tidigare SITA Sverige AB)
Veolia
Lantz Järn och Metall
Svensk Freonåtervinning
Lindberg och Son
Revac Sverige
KS Recycling AB
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Appendix C – Elmixer som används i utsläppsberäkningar
I tabell 7 nedan redovisas energislagen som ingår i Kinas, Norges respektive Singapores elmix som
används i beräkningarna av utsläppen från tillverkningen av Trinas respektive REC:s moduler.
Tabell 7. Elmix för de länder som tillverkar REC eller Trina-moduler med andel ingående elproduktionsteknik i respektive
elmix i procent (IEA, 2015).

Land

Vattenkraft

Vindkraft

Kärnkraft

Kol

Naturgas

Sol

Biomassa

Olja

Avfall

Kina

19%

3%

3%

70%

2%

1%

1%

0%

0%

Norge

96%

2%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

Singapore

0%

0%

0%

1%

95%

0%

0%

1%

3%
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Appendix D – Teknisk data för moduler och växelriktare
I tabell, 8, 9 och 10 redovisas tekniska specifikationer och mekaniska data för de moduler och den
växelriktare som ligger till grund för resultatet av utsläppsberäkningar och simuleringar av
solelproduktion.
Tabell 8. Elektriska specifikationer för modulerna från Trina Solar och REC som används i simuleringarna (REC Group,
u.å; Trinasolar, u.åa; Trinasolar, u.åb).

Tillverkare
och teknik

Öppen
Nom.
Verkningsgrad
Nom.
Nom.
Kortslutningsst
Temp.koef.
kretstoppeffekt
[%]
Spänning Ström
röm
kortslutningsström
spänning
[Wp]
[V]
[A]
[A]
[%/°C]
[V]

REC

multi

250

15,2

30,2

8,3

37,4

8,86

0,024

REC

multi

265

16,1

30,9

8,58

38,1

9,08

0,024

REC

multi

270

16,4

31,2

8,66

38,4

9,18

0,024

REC

multi

275

16,7

31,5

8,74

38,7

9,25

0,024

Trina

multi

265

16,2

30,8

8,61

37,7

9,15

0,05

Trina

multi

270

16,5

30,9

8,73

37,9

9,22

0,05

Trina

multi

275

16,8

31,1

8,84

38,1

9,32

0,05

Trina

multi

285

17,4

31,6

9,02

38,3

9,49

0,05

Trina mono

275

16,8

31,4

8,76

38,4

9,24

0,05

Trina mono

285

17,4

31,8

8,97

38,5

9,51

0,05

Trina mono

315

19,2

33,3

9,64

40,5

10

0,05

Tabell 9. Mekaniska specifikationer för modulerna från Trina Solar och REC som används i simuleringarna (REC Group,
u.å; Trinasolar, u.åa; Trinasolar, u.åb).

Tillverkare

Teknik

Nominell toppeffekt
[Wp]

Mått [mm]
(längd x bredd x höjd)

Vikt [kg]

Antal celler

REC

multi

250

1665x991x38

18

60

REC

multi

265

1665x991x38

18

60

REC

multi

270

1665x991x38

18

60

REC

multi

275

1665x991x38

18

60

Trina

multi

265

1650x992x35

18,6

60

Trina

multi

270

1650x992x35

18,6

60

Trina

multi

275

1650x992x35

18,6

60

Trina

multi

285

1650x992x35

18,6

60

Trina

mono

275

1650x992x35

18,6

60

Trina

mono

285

1650x992x35

18,6

60

Trina

mono

315

1650x992x35

18,6

60
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Tabell 10. Tekniska specifikationer förväxelriktaren från SMA (SMA, u.å.).

Sunny Tripower 15000TL
Tillverkare

SMA

Input DC
Maximal generatoreffekt
Märkeffekt DC
Max. spänning

27 000 Wp
15 330 W
1 000 V

Output AC
Märkeffekt
Märkfrekvens
Märk-nätspänning

15 000 W
50 Hz
230 V

Faser in / ut
Maximal verkningsgrad

3/3
98,40 %
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Appendix E – Mängd ingående ämnen i moduler
I tabell 11 visas mängden av varje ämne per modul tillverkad från 2010 till 2017 som används i
beräkningarna av avfallsvolymer och dess värde.

Tabell 11. Mängd aluminium, glas, kisel, silver, koppar och bly i en modul tillverkad varje år från 2010 till 2017.

Al1 [g]
1

Glas [g]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3 236

3 236

3 236

3 236

3 236

3 236

3 236

3 236

12 369

12 369

12 369

12 369

12 369

12 369

12 369

12 369

2

Si [g]

612

612

612

612

612

612

612

612

3

Ag [g]

18

15

12

8,4

7,8

6,6

6

5,4

1

Cu [g]

120

120

120

120

120

120

120

120

1

9

9

9

9

9

9

9

Pb [g]
1

Dziedzioch, 2015;

9
2

ITRPV, 2017;

3

ITRPV, 2011; ITRPV, 2012; ITRPV, 2013; ITRPV, 2014; ITRPV, 2015; ITRPV,
2016; ITRPV, 2017.
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Appendix F – Resultat för utsläpp från tillverkningen
I tabell 12 redovisas de beräknade utsläppen från tillverkningen av moduler från Trina och REC.
Utsläppen visas i kg CO2 per m2 modul och är uppdelade i fyra tillverkningssteg samt beräknade totalt.
Tabell 12. Utsläpp per m2 modulyta för multikristallina moduler från REC respektive multi- och monokristallina moduler
från Trina uppdelat per produktionssteg samt totalt.

Modul

Kisel
[kg CO2/m2]

Kiselplatta
[kg CO2/m2]

Cell
[kg CO2/m2]

Modul inkl. ram
[kg CO2/m2]

Totalt
[kg CO2/m2]

REC multi

2

104

78

114

297

Trina mono

402

79

90

111

682

Trina multi

221

96

72

105

493

90

