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Sammanfattning 
Sverige har ett klimatmål att få en helt förnyelsebar elproduktion till år 2040, för att lyckas 
med målet behöver andelen solenergi öka. En ökad miljömedvetenhet och en ökad 
lönsamhet på solceller bådar gått för en ökning. Ett nytt sätt att fästa solceller på byggnader 
är genom att integrera dem i byggnadsmaterial. En lösning som optimerar material, 
effektiviserar installation och skapar mer tilltalande estetisk design. Det finns idag en oro 
kring att solcellernas temperatur riskerar att bli väldigt hög då deras kylning minskar. 
Konsekvenserna av en ökad temperatur hos solcellerna är att verkningsgraden för 
elproduktionen minskar. Syftet med denna studie är därför att öka förståelse kring 
modultemperaturens påverkan på elproduktionen. Målet med studien var att ta reda på hur 
mycket elproduktionen [kWh/m2, år] varierar hos solceller beroende på om de appliceras 
på byggnader med hjälp av ställningar eller om de integreras i byggnadsmaterial för 
solceller placerade i nordiskt klimat. För att kunna göra detta byggdes en beräkningsmodell 
i Simulink Matlab för att beräkna hur modultemperaturen varierade under de varierande 
väderförhållandena som uppstår under ett år i Göteborg. Luftflöde i spalten skapas av 
egenkonvektion. Vissa perioder blåste vinden in i spalten i taket och då antogs även vinden 
bidra med ett luftflöde. För att beskriva egenkonvektionen utgicks ifrån ett teoretiskt 
samband, för att beskriva hur vinden påverkade luftflödet hos taket utnyttjades ett samband 
från en experimentell studie. Med hjälp av den framtagna beräkningsmodellen kunde det 
fastställas hur mycket elproduktionen varierade vid integrerat eller applicerat montage i 
Göteborg. Resultatet som konstaterades var en ökning på 4% för takmonterade respektive 
2% för väggmonterade solceller med applicerat montage jämfört med integrerat montage. 
Modellen testades även för ett varmare och ett kallare klimat, Rom och Luleå. Slutsatsen 
blev att byggnadsapplicerade solceller kan öka elproduktionen med upp till 4% för solceller 
på tak och upp till 2% för solceller placerade på vägg i nordiskt klimat jämfört med helt 
integrerade solceller, en luftspalt är därför effektivare för solceller placerade på tak än på 
vägg. Det konstaterades att vid varmare klimat som i Rom var motsvarande ökning hos 
elproduktionen ungefär det dubbla både för tak och vägg, en luftspalt är därför effektivare 
i ett varmare klimat.  
 
  



 
 

 

 
 

 
  



 
 

 

 
 

Abstract 
Sweden has a climate target to get a total renewable electricity production by 2040, in 
order to succeed with the goal, the proportion of solar energy needs to increase. Increased 
environmental awareness and increased profitability of solar cells have led to an increase. 
A new way of attaching solar cells to buildings is by integrating them into building 
materials. A solution that optimizes material, makes the installation easier and creates 
better design. Today, there is concern that the temperature of the solar cells may become 
very high as their cooling decreases. The consequences of an increased temperature in the 
solar cells is that the efficiency of the electricity production decreases. The purpose of 
this study is therefore to increase understanding of the influence of modular temperature 
on electricity production. The aim of the study was to find out how much electricity 
production [kWh/m2, year] varies in solar cells depending on whether they are applied to 
buildings or if they are integrated into building materials for solar cells placed in Nordic 
climate. In order to do this, a calculation model was built in Simulink Matlab to calculate 
how the modular temperature varied during the varying weather conditions that occur 
during a year in Gothenburg. Air flow in the gap is created by self-convection. Some 
periods blew the wind into the gap in the ceiling and then the wind was also assumed to 
contribute with an air flow. In order to describe the self-conception, a theoretical 
relationship was established, to describe how the wind influenced the airflow of the roof, 
a connection from an experimental study was used. With the help of the calculated 
calculation model, it was possible to determine how much electricity production varied 
during integrated or applied assembly in Gothenburg. The result found was an increase of 
4% for ceiling-mounted and 2% respectively for wall-mounted solar cells with applied 
mounting compared to integrated installation. The model was also tested for a warmer 
and a colder climate, Rome and Luleå. The conclusion was that building-applied solar 
cells can increase electricity production by up to 4% for solar cells on roofs and up to 2% 
for solar cells placed on the wall in Nordic climate compared to fully integrated solar 
cells, an air gap is therefore more effective for solar cells placed on roofs than on the 
wall. It was found that in warmer climates, as in Rome, the corresponding increase in 
electricity production was about double that for both roof and wall, an air gap is therefore 
more efficient in a warmer climate.  



 
 

 

 
 

 
  



 
 

 

 
 

Förord 
Detta är ett examensarbete för utbildningen Civilingenjör inom energi- och miljöteknik. 
Arbetet har utförts i samarbete med sektionen Solar Energy Systems på ÅF i Göteborg. Ett 
tack till min handledare Jens Beiron på Karlstads Universitet som väglett mig under 
arbetets gång och besvarat de flesta av mina frågor. Ett tack till intressenten Lina Wideberg 
på ÅF Göteborg för idén till examensarbetet samt för stöttning och tips under arbetets gång. 
Slutligen ett tack till Roger Renström för att jag fick möjligheten att genomföra detta 
examensarbetet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vår planet står inför en klimatförändring som till stor del är orsakad av utsläpp av 
växthusgaser orsakad av mänsklig aktivitet. För att försöka bromsa denna klimatförändring 
finns det strategiska klimat mål, globala och lokala. Sverige har ett klimatmål att få en 
100% förnyelsebar elproduktion till år 2040 [1]. Idag är Sveriges elproduktion till ca 58% 
förnybar. Anledningen är att tillgång till vattenkraft varit stor, som idag bidrar med ca 40%. 
Kärnkraften står idag för ca 40% och denna andelen kommer att behöva ersättas med 
förnyelsebara källor för att Sverige ska uppnå sitt klimat mål. Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har tagit fram 4 potentiella framtidsscenarion för 
Sveriges elmix år 2030–2050, för att klara den framtida ökningen av energibehov [2]. Ett 
av alternativen som skulle innebära att Sverige klarar sitt klimatmål är ett alternativ med 
stor ökning på solkraft och vindkraft, redovisas i figur 1.  

 

Figur 1 – IVA:s framtidsscenario med en elmix med mycket solenergi [2]. 
 
För att Sverige ska lyckas åstadkomma denna elmix behöver solenergin öka kraftig. Enligt 
IVA finns det god potential för att öka andelen solceller. Enligt egna beräkningar skulle 
produktionen från solenergi öka till 50 TWh från dagens 0,1 TWh om befintliga tak och 
lämpliga fält utnyttjas [2]. Så potentialen så att uppnå en elmix med 9% solenergi är absolut 
möjlig. Anledningen till att tillväxten av solenergi varit låg beror på att lönsamheten för 
solceller varit låg. Med de minskade priset som varit på solceller senaste åren är det idag 
oftast lönsamt att investera i solceller. Att det finns lönsamhet i att investera i solceller har 
varit en avgörande faktor för att andelen solceller börjat växa. I takt med att lönsamheten 
minskar än mer väntas intresset öka. 
 
Solceller kräver en markyta eller en yta på byggnader. Vid markmontering krävs mer 
planering av elledningar som dessutom kan bli kostsamt1, mark ockuperas som exempelvis 
skulle kunna användas till nya byggnader eller odlingar [4]. För privatpersoner som vill bli 
mikroproducenter är de många gånger billigaste alternativet att sätta upp solcellerna på 
taket och i vissa fall det enda alternativet. Enklaste eftersom det är nära till 
inkopplingssystemet och många privatpersoner har kanske inte en sådan yta som det skulle 
krävas1. Att placera solceller på byggnader är därför många gånger det effektivaste 
alternativet.  
 
Fästa solceller på byggnader görs idag vanligast med ställningar så kallade racks som 
appliceras utanpå byggnadskuvertet. Ett alternativt montage som vuxit fram de senaste åren 
är integrering av solceller i byggnadsmaterial så kallade Byggnadsintegrerade solceller 

 
1 Muntlig källa: Lina Wideberg, Solar Systems, ÅF 
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(BIPV). Fördelar med detta montage är att materialåtgången minskar, viktbelastningen på 
taket blir lägre och det blir oftast en smidigare installation [5].  
 
När modulen integreras i byggnaden blir den en mer naturlig del av byggnadens design 
vilket gör att panelernas utseende blir mer tilltalande. Detta är en stark fördel jämfört med 
byggnadsapplicerade solceller (BAPV) vanligt montage med racks. För vissa kan designen 
vara avgörande för om de ska ha solceller på byggnaden [3,6]. På byggnader finns krav på 
maxvikt på taket, det kan vara ett hinder för att få lov att montera upp solceller. Genom att 
istället ersätta det befintliga taket med integrerade solceller kan risken för att maxvikten 
överskrids minska1. Integrerade solceller är idag inte vanligt förekommande i Sverige men 
det finns ett fåtal anläggningar uppe och både efterfrågan och utbudet växer, i andra delar 
av Europa är det betydligt mer förekommande till exempel i Tyskland. I figur 2 redovisas 
den gångna och förväntade utvecklingen av solceller generellt i Europa samt motsvarande 
utveckling för BIPV. Som framgår av figur 2 antas andelen BIPV mer än fördubblas mellan 
år 2019 och år 2021 [7]. 
 

  

Figur 2 - Marknadsutveckling av PV och BIPV [7]. 
 
Solcellers elproduktion styrs av solinstrålning och av verkningsgraden. Verkningsgraden 
påverkas av den befintliga modultemperaturen. För att få en uppskattning vad en solcell 
kommer att producera tas en referensverkningsgrad fram vid Standard Test Conditions 
(STC), det är denna verkningsgrad som är angiven på datablad för solcellerna.  Det är vid 
laborativa förhållanden en konstant instrålning på 1000 W/m2 och en modultemperatur 
25°C. Ute på fält uppkommer variation hos modultemperaturen som i sin tur skapar 
variation hos verkningsgraden. Temperaturkoefficienten anger hur mycket 
verkningsgraden påverkas vid avvikande temperaturer från STC.  Olika typer av solceller 
har olika verkningsgrader och temperaturkoefficienter. I figur 3 illustreras variation hos 
verkningsgraden för två stycken olika solcellstyper vid olika modultemperaturer.   

 
Figur 3 – Illustration av hur verkningsgraden varierar med modultemperaturen beroende på om 
det är en kiselsolcell eller tunnfilmssolcell [8]. 
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En hög verkningsgrad är önskvärt men dessa solceller är också känsligast mot 
temperaturökning. Monokristallina solceller tillhör solceller med hög verkningsgrad och 
hög temperaturkoefficient, jämfört med tunnfilmspaneler som har en lägre verkningsgrad 
och en lägre temperaturkoefficient. Modultemperaturen påverkas av vilket klimat solcellen 
befinner sig i. Då en solcell placeras på en byggnad minskar dess förmåga att avge 
värmeförluster på baksidan jämfört med en solcell placerad på marken, eftersom vinden 
inte kommer åt lika enkelt på baksidan. Vanligtvis har man en luftspalt på baksidan mellan 
byggnaden och panelen för att ett luftflöde ska uppstå som kan öka kylningen. Vid 
integrerat montage minskar denna luftspalt och kylningspotentialen på baksidan minskar. 
Detta riskerar att påverka elproduktionen men hur mycket solcellen påverkas av detta kan 
variera och är ett relativt outforskat område. En studie som studerat denna problematik är 
Performance assessment of different roof integrated photovoltaic modules under 
Mediterranean Climate som studerar hur elproduktionen påverkas vid integrerat och 
applicerat montage genom mätvärden från en testanläggning i Ancona (Italien). Mätvärden 
från en tidsperiod från augusti-juni tas in från tre olika montagelösningar: helt integrerad 
lösning utan luftspalt, semi-integrerad med 0,04 m luftspalt och vanligt montage med 
ställningar med 0,2 m luftspalt. Här konstateras en skillnad på 4% i elproduktion under ett 
år mellan ingen luftspalt och stor luftspalt. I figur 4 illustreras de olika montagen i studien. 
[9]  
 

 
Figur 4 – Illustration av de tre olika montagen: Helt integrerat (referensfall), vanlig integrering 
och vanligt montage. 
 
Studien kommer till slutsatsen att skillnaden i elproduktion mellan de olika montagen är 
liten. Svagheter med studien är att den har utgått från en liten anläggning med endast två 
paneler, en typisk solcellsanläggning är av ett större antal moduler. Det sågs därför som 
intressant att göra en liknande studie men utifrån nordiskt klimat och få med ett större antal 
moduler. Dessutom sågs det som intressant att även studera solceller på väggmontage, där 
inga tidigare studier kring hur elproduktionen påverkas vid integrering påträffats.   
 

1.2 Syfte och Mål 
Syftet med studien var att få ökad förståelse kring hur solcellers elproduktion varierar ute 
på fält för att kunna ta reda på hur mycket elproduktionen försämras vid integrerat montage. 
Målet var därför att beräkna hur mycket solcellens elproduktion ökar i [kWh/m2, år] med 
applicerat montage jämfört med integrerat montage för väderförhållanden i nordiskt klimat. 
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2 Metod 
Genom att bygga en beräkningsmodell kunde elproduktion, modultemperatur och 
värmeförluster tas fram. Två modeller modellerades, en för solcellsanläggning på fasad och 
en för anläggningen på tak, med hjälp av energibalanser och strömningslära kunde 
nödvändiga värmeflöden beräknas. Från litteratur ”Heat and Mass Transfer” och 
vetenskapliga studier erhölls nödvändiga ekvationer för att bygga beräkningsmodellen. 

2.1 Förutsättningar vid beräkningar 
För att genomföra studien behövdes en del antaganden göras. Det första som antogs var att 
all instrålande solenergi till solcellen blir antingen el eller värme. Den el som beräknas på 
är likström. Den elen som förbrukas är växelström så i praktiken behöver elen konvergeras 
genom en växelriktare. Data för en solcell togs från en typisk monokristallin panel eftersom 
det var denna typ av solcell som påverkades mest av ökad modultemperatur, vilket 
konstaterades i indelningen. Solcellsmodulen antogs ha en homogen temperatur, 
motiveringen är att den termiska ledningsförmågan i en solcell är hög. Värmelagringen i 
solcellerna har antagits vara enbart i kiselmaterialet. Det antogs också vara homogen 
temperatur i luftspalten för att underlätta beräkningarna. Anläggningarna antog befinna sig 
i ett öppet landskap utan byggnader eller liknande som kan skapa skuggning på panelerna 
eller påverkar vindens rörelse. Därför räknades inte med någon skuggning och all vind på 
platsen antogs kyla framsidan av solcellen oavsett riktning. Orientering för solcellerna har 
antagits vara rakt i söderläge både för tak och vägg.  

2.2 Ekvationer för beräkningar 

2.2.1 Verkningsgraden hos solcellen 
Som tidigare nämnts anger temperaturkoefficienten (C%) den procentuella avvikelsen från 
STC verkningsgraden beroende på hur den aktuell temperatur hos solcellsmodulen (Tpv) 
avviker från 25°C (STC). Med hjälp av denna koefficient kunde ett samband tas fram hur 
verkningsgraden varierar (Dh) beroende på modultemperaturen, ekvation 1. 
Modultemperaturen varierar beroende på hur mycket värme som lagras i panelen, så att 
beräkna hur modultemperaturen varierar var målet med modellen. Därefter kunde den 
aktuella verkningsgraden (h,aktuell) räknas ut beroende på hur mycket verkningsgraden 
avvek från STC verkningsgraden (h,STC) genom ekvation 2. 
 
∆h = 𝐶% ∗ (𝑇() − 25)               (1)  
h-./0122 = h345 ∗ (1 − ∆h)              (2) 
 

2.2.2 Energibalans i solcellen 
Oavsett om solcellen är placerad på en vägg eller på ett tak är värmetransporten densamma, 
däremot varierar storleken på dessa flöden och därför skapades två stycken modeller:  
solcellsmoduler på en vertikal fasad (90 grader), figur 5, och solcellsmoduler på ett lutande 
tak (40 grader), figur 6. Temperaturen i solcellen påverkas av värmealstringen från 
inkommande solinstrålning (Qvärme). Utav den inkommande solvärmen lagras en del i 
panelen och resterande blir till värmeförluster på framsidan och baksidan, enligt ekvation 
3.  Panelens förmåga att lagra värmen beror på massan och värmekapaciteten. Massan av 
solcellen kunde fås från et över den valda solcellen medan värmekapaciteten antogs vara 
densamma som för kisel [10]. Genom ekvation 4 kunde modultemperaturen beräknas. 
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Figur 5 – Energiflöden hos solcellen i väggen.  

 

 

Figur 6 – Energiflöden hos solcellen i taket.  
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2.2.3 Absorberad värme i solcellen 
Hur mycket värme som absorberas i solcellen (Qvärme) kunde beräknas genom ekvation 
5. Den solinstrålning som uppkom på platsen var den direkta och diffusa strålningen lokalt. 
Denna behövdes räknas om för att ta reda på den hur stor andel av denna strålningen som 
faktiskt träffade panelens yta. Beroende på vilken lutning och vilken azimut som ytan har 
träffas den olika mycket av solinstrålning eftersom solen rör sig över himlen. Genom att ta 
reda på var solen befinner sig en viss timme kan vi genom trigonometri räkna ut hur stor 
andel av den lokala solinstrålningen som just då strålar mot ytan. Det gjordes genom att 
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utgå från ekvationerna i kapitel 4 i boken Heating and Cooling of Buildings av Jan F 
Kreider [11]. Efter att den inkommande strålningen till solcellen (Isol) var uträknad ansågs 
en liten del av denna reflekteras bort av glasytan vilket beskrevs genom en reflektionsfaktor 
(α). Värmeproduktionen påverkas även av verkningsgraden hos solcellen, som beräknades 
enligt ekvation 5 nedan. Arean på solcellen (Apv) beräknades genom ekvation 6 och var 
densamma som höjden hos anläggningen (c) eftersom luftspaltens längd (a) antogs vara 
konstant 1 m.  I figur 7 illustreras en 3D-bild över de olika mått och areor som förekommer 
i ekvationer framöver för att underlätta förståelse. 
 
�̇�)ä?@1 = 𝐼OP2 ∗ 𝛼 ∗ 𝐴() ∗ (1 − h-./0122) 	            (5) 
𝐴() = 𝑎 ∗ 𝑐 → 	𝐴() = 𝑐                    (6) 
 

 
Figur 7 – Illustration av mått och areor för solcellerna och luftspalten. 

2.2.4 Värmeförlusterna på panelens framsida 
På framsidan av solcellen finns inget begränsat luftflöde utan luften kan betraktas som 
oändligt stor, vilket gör att lufttemperaturen inte påverkas av värmeupptaget. 
Vindhastigheten som råder kan däremot påverka hur effektivt den omgivande luften tar upp 
värmen. Energiutbytet mellan framsidan av panelen och omgivande uteluft består både av 
konvektiv transport och strålningstransport enligt ekvation 7. Strålningen styrs av 
Boltzmanns konstant (σ), arean av solcellen och temperaturskillnaden mellan panel och 
utomhusluft (Tute), ekvation 8. Den konvektiv transporten styrs av värmeövergångstalet 
(h), arean och temperaturskillnaden mellan panel och utomhusluft, ekvation 9. 
Temperaturen på utomhusluften kunde fås från datafilen från Photovoltaic Geographical 
Information System (PVGIS). 
 
�̇�A?-@ = �̇�.W + �̇�OW                (7) 
�̇�OW = σ ∗ 𝐴() ∗ (𝑇()

Z − 𝑇0/1Z)               (8) 
�̇�.W = ℎW ∗ 𝐴() ∗ (𝑇() − 𝑇0/1)               (9) 
 
Värmeövergångstalet på framsidan beräknades enligt ekvation 10 och berodde på 
värmeledningsförmågan (k), spaltens höjd (c) och Nusseltalet (Nu). Beroende på om det är 
naturlig och påtvingad konvektion beräknades Nu-talet olika. För att väga samman bådas 
inverkan användes ekvation 11. 
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ℎW =

.
\
∗ 𝑁𝑢W               (10) 

𝑁𝑢W = √𝑁𝑢11` + 𝑁𝑢12`a              (11) 

Naturlig konvektion 
Nu-talet vid naturlig konvektion varierar beroende på om det är en vertikal eller lutande 
varm yta. För en vertikal varm yta, som uppstår vid väggen, användes ekvation 12 och för 
en lutande varm, som uppstår på taket, yta användes ekvation 13. Rayleigh number (Ra) är 
avgörande för hur stor den naturlig konvektionen blir. Ra beror på flera faktorer som 
framgår i ekvation 14, lutningen på anläggningen (q), Prandtl number (Pr) och kinematiska 
viskostieten (ν) är nya variabler som inte definierats tidigare.  
 

𝑁𝑢WW = {0,825 +∗ e,`fg∗h-
i
j

[Wl(m,nopqF )
o
ij]

s
pt
}v             (12)  

𝑁𝑢WW = 0,56x𝑅𝑎\ ∗ 𝐶𝑜𝑠(q	)|
W/Z + 0,13(𝑅𝑎W/` − 𝑅𝑎\W/`)         (13) 

𝑅𝑎 =
�∗5PO(q	)∗ i

(�:;����H)/p
∗(4:;I4��H)∗\a

)p
∗ 𝑃𝑟           (14)  

Påtvingad konvektion 
Nu-talet vid påtvingad konvektion antogs vara samma för en vertikal och lutande varm yta 
beräknades enligt ekvation 15 och 16. Reynolds number (Re) beror på vindhastigheten 
(Vvind), spalthöjden (c) och kinematiska viskostieten (ν) och räknas ut genom ekvation 17. 
Re talet avgör om strömningen är laminär eller turbulent. Vid följande gräns i ekvation 18 
övergick flödet från laminärt till turbulent.  
𝑁𝑢Wv = 0,664 ∗ 𝑅𝑒e,� ∗ 𝑃𝑟

i
a             (15) 

𝑁𝑢Wv = 0,037 ∗ 𝑅𝑒e,f ∗ 𝑃𝑟
i
a             (16) 

𝑅𝑒 = �;���∗\
)

               (17) 
Re > 	5	000	000, Turbulent	                   (18) 

2.2.5 Värmeförluster på panelens baksida 
Värmeförlusterna på baksidan av panelen består likt dem på framsidan av konvektiv och 
strålning ekvation 19. Strålningen sker till bakomliggande byggnadsmaterial där det blir 
till konvektiv transport till spalten och ledning genom byggnadsmaterialet enligt ekvation 
20. Alla värmeflöden på baksidan illustreras i figur 8.   
 

 

Figur 8 – Energiflöden som förekommer på panelen baksida. 
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�̇�B-. = �̇�.v + �̇�Ov              (19) 
�̇�Ov = �̇�.` + �̇�)              (20) 
 
Det konstaterades genom beräkning att värmetransporten genom väggen var väldigt liten 
jämfört med den konvektiva transporten till luftspalten eftersom värmemotståndet i den 
isolerad fasad var stort både hos väggen och taket. Därför sågs det som okej att försumma 
detta energiflöde. All värme som strålade till det bakomliggande materialet antogs därför 
bli konvektiv värmetransport till luftspalten enligt ekvation 21. 
 
�̇�) 	≪ �̇�.` → �̇�) = 0 →	 �̇�.v = �̇�.`            (21) 
 
Det konstaterades att strålningsutbytet mellan panelen och bakomliggande vägg var väldigt 
effektivt, det kunde därför antas att temperaturen hos bakomliggande vägg var likvärdig 
med solcellens baksida ekvation 22. Antagande resulterade i att den konvektiva transporten 
från panelen var likvärdigt med den konvektiva transporten från bakomliggande vägg. 
Förlusterna på baksidan kunde därför förenklas enligt ekvation 23. Det förekommer 
temperaturskillnad i luftspalten i takt med att den genomströmmande luften blir uppvärmd. 
Det valdes att utgå från ett medelvärde mellan ingående och utgående temperatur i 
luftspalten vid beräkningen av värmetransport till luftspalten enligt ekvation 25. 
 
 𝑇() ≈ 𝑇) → �̇�Ov = �̇�.`              (22) 
�̇�B-. = �̇�.v + �̇�.` = 2 ∗ �̇�.v = ℎv ∗ 𝐴() ∗ (𝑇() − 𝑇@,2O)         (23) 
𝑇@,2O =

4��Hl4��
v

               (24) 
 
Värmeövergångstalet i spalten beräknades genom ekvation 25 och beror på 
värmeledningsförmågan (k), Nu-talet och hydrauliska diametern (Dh). Den sistnämnda 
beräknades genom ekvation 26 eftersom a var konstant till 1 m och spaltbredden var 
betydligt mindre än längden på spalten kunde ekvationen förenklas. 
 
ℎv =

.
��
∗ 𝑁𝑢v               (25) 

𝐷  =
v∗-∗¡
-l¡

=//𝑎 ≫ 𝑏	&	𝑎 = 1//	≈ 𝑏 ∗ 2           (26) 
 
Nusseltalet för spalten beräknades enligt ekvation 27 och 28. För att ta reda vilken 
strömning flödet har räknas Re-talet ut genom ekvation 29 och villkor ansattes, vid gräns i 
ekvation 30 övergick flödet från laminärt till turbulent. Vid laminärt flöde i luftspalten 
förekommer en inloppssträcka på omkring 1 m där Nu-talet är större för att sedan 
stabiliserar så den laminära strömningen blivit fullt utvecklad. Det valdes att utgå från att 
Nu-talet är fullt utvecklad laminär strömning för hela sträckan. Vid turbulent luftflöde i en 
luftspalt förekommer också en inloppssträcka där Nu-talet är varierar men denna sträcka är 
betydligt mindre än för laminär strömning och togs därför inte hänsyn till.  
 
𝑁𝑢v = 7,54               (27)  
𝑁𝑢v = 0,023 ∗ 𝑅𝑒e,f ∗ 𝑃𝑟

i
a              (28)  

𝑅𝑒 = )��∗v∗¡
)

               (29) 
(Laminärt)	2300 > 𝑅𝑒	 > 10	000	(Turbulent	)          (30)  
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2.2.6 Energibalans luftspalten 
I figur 9 och 10 illustreras energiflöden i väggen och taket. 

 

Figur 9 - Energiflöden i luftspalten hos väggen.  

 

 

Figur 10 - Energiflöden i luftspalten hos taket.  
 
Andelen värme som lagras i luftspalten (Els) beräknades enligt ekvation 32 och beror på 
hur stora förlusterna blir från panelen samt hur stor andel som luftflödet bär med sig. Hur 
stor andel som kunde lagras i luftspalten och berodde på luftens värmelagringsförmåga, 
spaltens volym (Vls) och luftens densitet (rls). Densiteten för luft och värmekapaciteten 
togs från [12]. På samma sätt som för panelen kunde luftspaltens temperatur beräknas med 
ekvation 32. Volymen av luftspalten berodde på spaltens längda (a), bredd (b) och höjd (c), 
enligt ekvation 33 förtydligande av detta illustreras i figur 7.   
 
89��
8/

= �̇�B-. − �̇�20©/ = 𝑉2O ∗ r2O ∗ 𝐶(,2O ∗
84��
8/

           (31) 
84��
8/

= ĖLKMIĖ��«�
���∗r��∗5:,��

                    (32)  

𝑉2O = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐               (33) 
 
Mängden energi som luften i spalten tog upp (Qluft) beräknades enligt ekvation 34.  
Luftflödet i spalten styrs av den uppkomna hastigheten (vls) och av tvärsnittsarean (Als) 
och beräknades enligt ekvation 35. Tvärsnittsarean beror på spaltens längd (a) och bredd 
(b), enligt ekvation 36.  
 
�̇�20©/ = �̇�2O ∗ r2O ∗ 𝐶(,2O ∗ (𝑇2O − 𝑇0/1)                        (34) 
�̇�2O = 𝑣2O ∗ 𝐴2O               (35) 
𝐴2O = 𝑎 ∗ 𝑏 →	𝐴2O = 𝑏                   (36) 
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Eftersom densiteten varierar med temperaturen i luftspalten användes allmänna gas lagen 
för att finna ett samband, ekvation 37. Trycket och gaskonstanten hölls konstanta vid 
temperaturändring då deras variation ansågs försumbar.  
 
r2O =

K�G
h∗4��

= ®
4
→ 𝑑ä𝑟	𝐾 = 353 .�

@`
∗ 𝐾                  (37) 

2.2.7 Hastigheten hos luftflödet i spalten 

Luftflödet i fasad 
I studien Licentiatuppsatsen studerades luftflöden i en vanlig fasad, paralleller kunde dras 
med flödet som uppkommer i en BIPV fasad. Drivkrafter från både värme och 
vindhastigheten har betydelse för luftomsättningen i spalten i olik utsträckning. När endast 
värme verkar uppstår en stadig strömning med konstant riktning. För att underlätta 
beräkning utnyttjades en slutsats som drogs i Licentiatuppstatsen, att drivkraft från 
vindhastigheten har låg betydelse jämfört med termisk drivkraft för luftomsättningen i en 
söderorienterad vertikal spalt [13]. Förhållande förstärks när fasaden har en mörk kulör och 
när strömningsmotståndet i spalten är stort. En solcellsfasad kan definitivt liknas med en 
fasad med mörk kulör och därför antogs egenkonvektionen ensam vara dominerande i 
solcells fasaden, utifrån detta gjordes antagandet att försumma vindens påverkan i en fasad. 
Bernoullis ekvation beskriver en tryckbalans hos ett flöde. Den visar på sambandet att för 
en strömning sker en ökning av hastigheten hos fluiden samtidigt med en minskning av 
tryck eller en minskning av vätskans potentiella energi, ekvation 38. Förutsättningarna som 
råder i en luftspalt presentera i ekvation 39. Tryckskillnaden i spalten berodde flera faktorer 
ekvation 40; friktionsfaktor (f) som varierar beroende på vilken typ av strömning det var, 
engångsförlusterna (F) antogs vara likt en ”normal spalt”2. Spaltens dimensioner påverkade 
också tryckskillnaden. Då ekvation 38–40 slogs samman kunde det förenklade uttrycket i 
ekvation 41 erhållas. I figur 11 illustreras de olika punkterna som förekommer i balansen.  
 

 
Figur 11 – Illustration av punkterna i ekvation 38–40. 
 
𝑝v +

²∗)pp

v
+ 𝜌2O ∗ 𝑔 ∗ 𝑧W = 𝑝v +

²∗)pp

v
+ 𝜌2O ∗ 𝑔 ∗ 𝑧v + ∆𝑝WIv         (38) 

𝑝W = 𝑝?1©, 𝑝` = 𝑝?1© − 𝜌¶/1 ∗ 𝑔 ∗ 𝑧`, 𝑣	W = 𝑣	v, 𝑧W = 0, 𝑧v = 𝑧`          (39) 

∆𝑝WIv = (·∗¸
�¹
+ 𝐹) ∗ »��∗¼i

p

v
                (40) 

(ρ¶/1 − ρ2O) ∗ g ∗ z = (·∗¸
�¹
+ F) 	 ∙ 	 »��∗¼��

p

v
             (41) 

 

 
2 Utifrån erfarenhet hos handledaren Jens Beiron 
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Ekvation 41 beskriver fenomenet egenkonvektion som även kallas skorstenseffekten. 
Drivkraften för egenkonvektionen är temperaturskillnaden mellan utomhusluften och den 
uppvärmda luften i spalten. Varmare luft har lägre densitet och drivs därför uppåt förbi 
kallare luft [13]. Utifrån tidigare ekvationer och en nytillkommen ekvation 42, som beskrev 
lägeshöjden i spalten beroende på om den lutade eller inte, kunde formel skrivas om till 
ekvation 43 eftersom det var hastigheten hos luftflöde som söktes. En regressionsanalys 
genomfördes vid beräkningen av egenkonvektionen ekvation 43, för att 
beräkningsprogrammet som användes skulle klara av att genomföra beräkningar3. 
Hastigheten orsakad av egenkonvektionen i spalten hos väggen antogs ensamt bidra till att 
skapa luftrörelsen enligt ekvation 44.  
 
z = 𝑐 ∗ cos	(q)                     (42) 

𝑣2O(𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛) = Ê
v∗Ë∗\∗¸ÌÍ	(q)∗Î Ï��

Ï��H
IWÐ

( Ñ
p∗Òl

Ó
Ô)	

           (43) 

 
𝑣2O(𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑) = 𝑣2O(𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛)            (44) 
 

Luftflödet i taket 
För takanläggningen ansågs inte bara egenkonvektionens verka på luftspalten utan vindens 
inverkan på luftflödet påverkade också då den blåste in i spalten enligt figur 12.  
 

 
Figur 12 – Illustration av att vinden blåser in i spalten på taket men inte i spalten på väggen. 
 
I studie [14] konstaterades genom en experimentell studie ett linjärt samband hur vinden 
påverkar luftspalten när det blåser in. En mindre solcellsanläggning placerades i en 
vindtunnel där anläggningen utsattes för vind i 3 olika hastigheter från en konstant riktning 
rakt vinkelrätt mot anläggningen: 0,5, 1 och 2 m/s för att studera hur luftflödet i luftspalten 
under panelerna blev, resultatet illustreras i figur 13 Samband antogs vara samma trots 
variation av längden och spaltbredden hos anläggningen. Som framgår i ekvation 45 
konstaterades att hastigheten i spalten ökar linjärt med faktorn 1,76 med en ökad 
vindhastighet. 
 
𝑣2O = 1,76 ∗ 𝑣)Ö×8              (45) 
 

 
3 Regressionsanalysen genomfördes med hjälp av Jens Beiron 
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Figur 13 – Mätresultat från studie [14]. 
 
I studien förekom varierande vindriktningar och det gjordes ett antagande att all vind i 
intervallet för riktningarna (q) i ekvation 46, antogs inverka i spalten. En illustration av 
vindriktningarna görs i figur 14. För att få med detta behövdes ekvationen kompletteras 
enligt 47.  Precis som i väggen verkade egenkonvektionen kontinuerligt men då vinden 
blåste in i spalten förstärktes luftflödet i spalten enligt ekvation 48. 
 
 

 

Figur 14 – Illustration av vindriktningar som blåste in i spalten under taket. 
 
0 < q < 180                     (46) 
 
𝑣2O = 1,76 ∗ 𝑣)Ö×8 ∗ 𝑆𝑖𝑛(q)             (47) 
 
𝑣2O(𝑇𝑎𝑘) = 𝑣2O(𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛) + 𝑣2O(𝑉𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛)          (48) 
 

2.3 Olika simuleringsfall 
Utifrån ekvationer ovan byggdes en beräkningsmodell i programmet Simulink Matlab. När 
modellen var färdig genomfördes simuleringar i två olika tidsintervall både för väggen och 
för taket: ett stationärt fall med konstanta data på vädret utifrån en specifik timme under 
året och ett dynamiskt fall med varierande data på värdet utifrån alla timmar under ett år. 

2.3.1 Stationärt fall 
Först simulerades ett gynnsamt fall för luftspalt med väderförutsättningar som skapade en 
hög modultemperatur vilket innebar; hög solinstrålning, hög utomhustemperatur och låg 
vindhastighet. Värden framgår i tabell 1 och var utifrån en varm timme i augusti.  Vid dessa 
förhållanden kyls inte solcellen så effektivt på framsidan utan då finns det ett större behov 
av kylning på baksidan. Det gjordes för att skapa förståelse för hur effektivt luftflödet i 
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spalten kunde vara. Vinden antogs blåsa rakt in i luftspalten hos taket för att visa på 
skillnaden i effektivitet i luftspalten som uppstår då vinden blåser rätt.   
 

Tabell 1 – Stationärt fall, utifrån en solig vindstilla timme i augusti i Göteborg [11]. 

Instrålad effekt Utomhustemperatur Vindhastighet Vindriktning 

800 W/m2 20 ˚C 1 m/s 180˚ 

 
 
För att förstå drivkraften hos egenkonvektionen varierades både höjden och bredden på 
luftspalten eftersom båda dessa påverkade drivkraften. Det valdes att studeras 4 stycken 
olika höjder baserat på vanliga förekommande höjder hos solcellsanläggningar på tak och 
väggar. För spaltbredden studerades 6 stycken olika fall i spannet 0–0,2 m, det valdes att 
inte studera större då det är svårt att motivera en större spalt än så ur 
byggnadkonstruktionsperspektiv2. Totalt studerades 24 stycken olika spaltdimensioner, se 
tabell 2.  

Tabell 2 – De olika kombinationer på spalthöjd och spaltbredd som studerades. 
Anläggning, Fall Höjd på anläggning Bredd på spalt 
3:1 3 0 
3:2 3 0,04 
3:3 3 0,08 
3:4 3 0,12 
3:5 3 0,16 
3:6 3 0,2 
5:1 5 0 
5:2 5 0,04 
5:3 5 0,08 
5:4 5 0,12 
5:5 5 0,16 
5:6 5 0,2 
7:1 7 0 
7:2 7 0,04 
7:3 7 0,08 
7:4 7 0,12 
7:5 7 0,16 
7:6 7 0,2 
9:1 9 0 
9:2 9 0,04 
9:3 9 0,08 
9:4 9 0,12 
9:5 9 0,16 
9:6 9 0,2 

 
 
För alla dessa simuleringsfall beräknades flödet, vindhastighet och värmeövergångstalet, 
då dessa tre faktorer antas ha störst inverkan på värmeförlusterna till spalten. Därefter 
beräknades värmeförlusterna till spalten enligt ekvation 23 [W/m2] och elproduktionen, 
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enligt ekvation 49, för de tre olika montagen. Längden på anläggningen valdes att hållas 
konstant till 9m, vilket kan antas motsvara ca 5 st paneler i vertikalt led.   
 
�̇�92 = 𝐼OP2 ∗ 𝛼 ∗ h-./0122	[𝑊/𝑚

2]             (49)  
 

2.3.2 Dynamiskt fall 
Simuleringarna genomfördes med timvis data under ett kalenderår för solinstrålning, 
utomhustemperatur, vindriktning och vindhastighet i Göteborg. Medelvärden för dessa 
under året redovisas i tabell 3. Väderdatan togs från hemsidan PVGIS som är framtagen av 
Europeiska kommissionen och är baserad från verkliga data och algoritmer. [11] 
 

Tabell 3 – Dynamiskt fall, utifrån timvis data för ett kalenderår i Göteborg [11]. 

Instrålad effekt Medelutomhustemperatur Medelvindhastighet Vindriktning 

0–1000 W/m2 8,6 ˚C 4,8 m/s 0–360˚ 

 
För hela året beräknades värmeförlusterna till spalten och elproduktionen för de tre olika 
montagen, med återigen en konstant längd på 9m. Eftersom de varierade varje timme på 
året beroende på instrålning och verkningsgrad hos modulen just den timmen, behövdes 
summan av alla 8760 timmar under ett år adderades samman. Därefter delades det med 
arean för att få ut resultatet i önskat nyckeltal. Värmeförlusterna till spalten för året 
beräknades genom ekvation 50 och elproduktionen genom ekvation 51. 
 
𝑄B-. =

åĖLKM
Û:;

		[kWh/𝑚v, år]             (50) 

𝐸92 =
å9̇à�
Û:;

		[kWh/𝑚v, år]             (51) 

 

2.3.3 Olika klimat 
För att ge studien bredd studerades hur spalten påverkade elproduktionen i andra klimat än 
Göteborg. Simulerades det dynamiska fallet för ett varmare och ett kallare klimat. De tre 
platsernas destination respektive väderförhållanden redovisas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4 – Olika indata för respektive plats. 
Plats Rom Göteborg Luleå 
Tidszon -15 -15 -15 
Longitud -12 -12 -22 

Latitud 42 58 66 
Solinstrålning [kWh/m2, år] 2320 1530 1500 

Medel T [˚C] 16,5 8,6 3,3 
Medel V [m/s] 2,9 4,8 5,5 
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2.4 Indata 
I tabell 5 redovisas värden på variabler som förekommit i ekvationer ovan.  

Tabell 5 – Indata antaget utifrån erfarenhet och från ”Heat and Mass Transfer” [14]. 
α 0,95 - 
σ 5,67E-8 W⋅m−2⋅K−4 
k 0,025 W/m*K 
g 9,82 m/s2 
Pr 0,73 - 
F 6 - 
ν 1,6E-5 m2/s 

Cp,ls 1007 J/kg*K 
P,atm 101,3 kPa 

R 0,2870 kJ/kg*K 
b 1 m 
q 40 ˚C 

Cp,pv 800 J/kg*K 
Ra,c 2E7 - 

 
 
I tabell 6 redovisas data för den monokristallina solcellsmodul som valts att studeras. 

Tabell 6 - Indata för solcellsmodellen Trina Solar All Max plus [11]. 
m,pv 12 kg 
h,STC 18% - 

C% 0,39% - 
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2.5 PVsol 
För att jämföra trovärdigheten i modellen togs en liknande solcellsanläggning fram i 
beräkningsprogrammet PVsol, ett program som är anpassat för att simulera beräkna 
elproduktion hos solceller beroende på väderförhållanden. Här togs två stycken modeller 
fram som redovisas i figur 15 och 16. Anläggningen som studerades var av höjden ca 5 m, 
en anläggning med 12 st paneler valdes. 
 

 
Figur 15 – Illustration av takmodellen i PVsol 
 

 
Figur 16 – Illustration av Väggmodellen i PVsol 
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3 Resultat 

3.1  Tolkning av luftspalten i stationärt fall 

3.1.1 Storleken på luftflödet i spalten 
 
Trenden är att flödet i spalten ökar med en bredare och högre luftspalt för både taket och 
väggen men ökning är större för taket, vilket framgår av figur 15.  
 

 
Figur 17 - Illustrerar luftflödet där de fyra översta linjerna är för tak och de fyra nedersta är för 
väggen. 
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3.1.2 Luftflödets hastighet i spalten 
 
Trenden är att hastigheten i spalten ökar med en högre luftspalt och sjunker med en bredare 
luftspalt, vilket figur 16 uppvisar. I väggen förekommer däremot några undantag som går 
emot denna trend, då plötsliga ökningar av luftflödet sker mellan vissa spaltbredder. Vid 
höjden 9 m inträffar det då spaltbredden blir 0,12 m, medan vid 7 m inträffar det vid 0,16 
m. Vid kortare höjd kommer ökningen ännu senare.   

 

 
Figur 18 - i illustreras hastigheten där de fyra översta linjerna är för tak och de fyra nedersta är 
för väggen De fyra översta linjerna redovisar taket medan de fyra understa föreställer väggen.   
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3.1.3 Värmeövergångstalet för spalten 

 
Trenden är att värmeövergångstalet i spalten ökar med en högre luftspalt och sjunker med 
en bredare luftspalt, vilket framgår av figur 17. Men precis som hos luftflödet för taket 
förekommer plötsliga stora ökningar hos värmeövergångstalet för taket mellan vissa 
spaltbredder som går emot denna trend. Vid höjden 9 m inträffar det mellan spaltbredden 
0,08 m och 0,12 m, medan vid 7 m inträffar det lite senare mellan 0,12 m och 0,16 m. Vid 
kortare höjd kommer ökningen ännu senare.  

 

 
Figur 19 - Illustrerar värmeövergångstalet där de fyra översta linjerna är för tak och de fyra 
nedersta är för väggen. 
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3.2 Värmeförluster till luftspalten 

3.2.1 Stationärt förhållande 
 
I figur 18 framgår att hos väggen förekommer en stor ökning av värmeförlusterna på ca 
75% mellan en liten och en stor luftspalt medan hos taket förekommer nästan ingen skillnad 
alls bara ca 2%. 
 

 
Figur 20 – Värmeförluster till baksidan för olika montage vid stationärt väderförhållande. 
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3.2.2 Dynamiskt förhållande 

 
I figur 19 framgår att hos väggen förekommer en stor ökning av värmeförlusterna på ca 
70% mellan en liten och en stor luftspalt. Hos taket framgår att motsvarande ökning är på 
ca 20%. 

 

 
Figur 19 – Värmeförluster till baksidan för olika montage vid dynamiskt väderförhållande.  
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3.2.3 Jämförelse olika fallen 
Då väderförhållandena är gynnsamma för luftspalt står en stor luftspalt för ca 49% av 
förlusterna i väggen respektive ca 64% av förlusterna i tak. Motsvarande siffror under hela 
året är 36% för väggen och 38% för taket, framgår i tabell 5. 

Tabell 5 – Jämförelse av värmeförluster på framsidan och baksidan. 
Fall Stationärt Dynamiskt 
Modell VÄGG TAK VÄGG TAK 
Liten 28% 64% 21% 31% 
Stor 49% 63% 36% 38% 
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3.3 Elproduktion hos solcellerna 

3.3.1 Stationärt förhållande 
 
Enligt figur 20 framgår att den procentuella ökningen vid stationärt väderförhållande var 
9% i väggen och 10% i taket mellan ingen luftspalt och en stor luftspalt i Göteborg. 
 

 
Figur 20 – Elproduktion för olika montage vid stationärt väderförhållande i Göteborg. 
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3.3.2 Dynamiskt förhållande 
 
Enligt figur 21 framgår att den procentuella ökningen vid stationärt väderförhållande var 
2% i väggen och 4% i taket mellan ingen luftspalt och en stor luftspalt i Göteborg. 
 

 
Figur 21 – Elproduktion för olika montage vid dynamiskt väderförhållande i Göteborg. 
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3.3.3 Olika geografiska platser 
 
Väggen – Jämförelse olika klimat 
 
Enligt figur 22 framgår att den procentuella ökningen för luftspalt i väggen är störst i Rom, 
skillnaden mellan stor luftspalt och ingen luftspalt är ca 4%. Vilket är dubbelt så mycket 
jämfört med motsvarande ca 2% för Göteborg och Luleå. 
 

 
Figur 22 – Elproduktion hos väggen vid olika montage för olika klimat. 
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Taket – Jämförelse olika klimat 

 
Enligt figur 23 framgår att den procentuella ökningen för luftspalt i taket är störst i Rom, 
skillnaden mellan stor luftspalt och ingen luftspalt är ca 7%. Vilket är större jämfört med 
motsvarande ca 4% för Göteborg och Luleå.  
 

 
Figur 23 - Elproduktion hos taket vid olika montage för olika klimat. 
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3.3.4 Jämförelse olika fallen 
I tabell 8 redovisas den procentuella ökningen med luftspalt för taket och väggen vid 
stationärt respektive dynamiskt fall som även illustreras i figur 20 och 21. 

Tabell 6 – Jämförelse av %-ökning av elproduktion i Göteborg. 
Fall Stationärt Dynamiskt 
Modell VÄGG TAK VÄGG TAK 
Liten +5% +10% +1% +2,5% 
Stor +10% +10% +2% +4% 

 
I tabell 9 redovisas den procentuella ökningen med luftspalt för taket och väggen vid varmt 
respektive kallt klimat som även illustreras i figur 22 och 23. 

Tabell 7 - Jämförelse av %-ökning av elproduktion mellan olika klimat. 
Klimat ROM LULEÅ 
Modell VÄGG TAK VÄGG TAK 
Liten +2% +5,5% +1% +3% 

 
Stor +4% +7% 

 
+2% +4% 

 
 
 
I tabell 10 jämförs resultaten från de två st Simulnik-modellerna med motsvarande resultat 
från två stycken liknande anläggning i programmet PVsol. Den procentuella ökningen 
mellan ingen ventilation (ingen luftspalt) och god ventilation (stor luftspalt) för taket och 
väggen vid de olika klimaten representeras. 
 

Tabell 8 – Jämförelse av %-ökning av elproduktion hos två stycken olika program. 

Modell TAK VÄGG 

Program Simulink Pvsol Simulink Pvsol 

Göteborg/Luleå 4% 3,5% 2% 2,7% 

Rom 7% 4% 4% 2,9% 
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4 Diskussion 

4.1 Tolkning av resultat 
 
Luftens hastighet och flöde i spalten 
Hastigheten i luftspalten hos väggen styrs enbart av egenkonvektionen. Hur lång sträcka 
den uppvärmda luften färdas påverkar hastigheten, desto lägre sträcka desto högre hastighet 
hinner den uppvärmda luften komma upp i, se figur 15. Samma trend konstaterats i 
Licentialuppsatsen där luftflöde i en vertikal luftspalt studerades [13]. En smalare luftspalt 
är också gynnsamt för luftrörelsen eftersom luften i spalten då värms upp fortare och får en 
högre temperatur som pådriver egenkonvektionen. I taket verkar inte bara 
egenkonvektionen utan även en vindhastighet på 1 m/s, vilket bidrar med en betydligt högre 
hastighet i spalten. Även om hastigheten minskar vid en bredare luftspalt blir flödet högre, 
se figur 16, eftersom tvärsnittsarean i spalten ökar mer med en bredare luftspalt än 
hastigheten minskar. I taket blir det en större ökning av flödet eftersom både hastigheten 
och tvärsnittsarean ökar.  
 
Värmeövergångstalet i spalten 
Luftrörelsen som bildas i spalten kan antingen vara laminär eller turbulent, det beror på 
vilken hastighet och vilken bredd luftspalten har. Om flödet är laminärt eller turbulent har 
stor påverkan på storleken hos värmeövergångstalet. Att det bildas turbulent flöde beror på 
Re-talet ekvation 31 som i sin tur avgör vilken Nu-ekvation som ska användas. Re-talet 
gynnas av en högre hastighet och en bredare spalt. Det krävs en tillräckligt stor hastighet i 
luftflödet för att turbulent strömning uppstår, Re>10 000. Det är förklaringen till att det inte 
förekommer någon större variation hos värmeövergångstalet i taket eftersom hastigheten 
här är tillräckligt stor för att detta villkor ska uppfyllas i alla spaltbredder. I taket minskar 
värmeövergångstalet med ökad bredd på luftspalten men det är förhållandevis små 
ändringar jämfört med i fasaden där det sker stora ändringar i värmeövergångstalet.  
Studeras procentuella skillnaden hos värmeövergångstalet är skillnaden ca 40% mellan 
högsta och lägsta värdet i taket medan i väggen är motsvarande siffra 500%. Den stora 
ändringen i väggen beror på en övergång från laminärt till turbulent. Övergången sker vid 
olika spaltbredder beroende på vilken höjd luftspalten har, det framgår att vid en längre 
sträcka bildas turbulent flöde vid smala luftspalter medan vid kortare sträcker krävs breda 
spalter för att laminärt flöde ska bildas. För en större anläggning med höjden 9 m uppstår 
turbulent flöde vid spaltbredd 0,12 m, se figur 17. För en anläggning på 7 m uppstår det 
vid en bredare spalt 0,16 m.  
 
Värmeförluster – Skillnader stationärt och dynamiskt 
Den faktor som påverkar främst hur stora förlusterna blir till luftspalten är förlusterna på 
framsidan. Drivkrafterna är större på framsidan av panelen än på baksidan mot luftspalten, 
detta beror på att ”massan” i omgivningsluften anses oändlig och påverkas därför inte av 
upptagna värmeförluster från panelen, något som luftspalten gör. Det beror på att 
luftspalten har en liten massa. Ytterligare en förklaring är skillnader i hastigheten hos 
luftflödet mellan framsidan och baksidan. Så fort det blåser, vilket det i stort sett gör hela 
tiden i Göteborg, blir hastigheten på framsidan oftast större än den orsakad av 
egenkonvektion i luftflödet. Undantaget är i taket då luftflödet anses bli större än på 
framsidan när det blåser in i spalten, dock inträffar dessa perioder väldigt sällan under året.  
I väggen framgår en tydlig skillnad beroende på om det är en liten eller stor luftspalt, se 
tabell 7. Orsaken till detta beror på vid en smal spalt blir värmeövergångstalet litet eftersom 
strömningen är laminär. Vid en större luftspalt ökar flödet markant så att turbulent 
strömning uppstår. Jämfört med i taket då det är turbulent flöde oavsett spaltbredd när 
vinden blåser in. Studeras hela året hos taket har resultatet ändrats. Orsaken beror på att 
vind inte blåser in i spalten så många perioder under året, det visar sig att bara 17% av 



 
 

 

29 
 

vindens totala hastighet som förekommer i Göteborg påverkar spalten. Resterande 73% 
kyler därför bara på framsidan vid dessa perioder. Resultatet för hela året hos taket blir 
därför en blandning av perioder med dominerande vindkraft i spalten och perioder med 
ensamverkande egenkonvektion, perioderna med enbart egenkonvektion har tillräckligt 
mycket inflytande eftersom det under ett år framkommer en tydlig skillnad mellan en liten 
och en stor luftspalt, se tabell 7. 
 
Elproduktionen - Skillnader stationärt och dynamiskt 
Det stationära fallet var ett gynnsamt fall för luftspalt eftersom förlusterna på framsidan 
var låga till följd av väderförhållandet, se tabell 8. Dessa gynnsamma väderförhållanden 
för luftspalt inträffar dock väldigt sällan under ett år i Göteborg utan solinstrålningen och 
utomhustemperatur är ofta lägre och vindhastigheten är ofta högre. Dessa 
väderförutsättningar minskar behovet av ökad kylning eftersom solcellen kyls effektivt på 
framsidan. 
 
Elproduktionen – Skillnader vid olika klimat 
Solcellerna producerar mest el i Rom både på fasad och tak eftersom solinstrålningen här 
är högst. Det konstaterades att utsätts solcellerna för en högre solinstrålning får luftspalten 
en större betydelse. I Rom är temperaturen oftast högre och vindhastigheten oftast lägre än 
i Göteborg vilket gör att solcellen kyls sämre på framsidan, se tabell 9. I Luleå är det precis 
tvärtom här kyls solcellen effektivare än i Göteborg eftersom temperatur oftast är lägre och 
vindhastighet högre, se tabell 9.  
 
Variation vid olika solceller 
Resultatet är uträknat utifrån monokristallina solceller hade dessa ersatts med 
tunnfilmssolceller hade resultatets slutsats inte påverkats. Utan skillnaden i elproduktion 
hade blivit lägre och ännu mindre betydande eftersom dessa typer av solceller påverkas 
mindre av temperaturökning.  
 
Jämförelse med praktisk studie 
Som konstateras i inledningen är detta området relativt outforskat och det har därför 
påträffats få tidigare studier. I den italiensk praktiska studie som denna studien inspirerats 
av konstateras det att skillnaden i elproduktion mellan helt integrerat och stor luftspalt var 
4%, vilket är något lägre än 7% som konstaterades för Rom i den här studien. En 
förklaring till skillnad kan vara tolkningen av vindens påverkan på luftflödet i spalten. 
En annan betydande skillnad är att i den italienska studien sitter panelerna en bit in på 
taket vilket resulterar i att vinden måste blåsa genom takpannor innan den når panelerna, 
medan i det i denna studie har räknats med att vinden direkt blåser in bakom panelerna. 
Den stora spaltbredden var 0,2 m i den italienska studien jämfört med 0,16 m som 
användes i modellerna. 
 
Jämförelse med PVsol 
Resultatet som konstateras i PVsol-modellerna varierar lite från dem som 
fastställts i Simulink-modellerna. Resultatet för Rom är likvärdigt med resultatet 
från den italienska studien. I PVsol valdes god ventilation på baksidan av panelen 
men vad detta motsvarar i spaltbredd är okänt.  
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4.2 Utvärdering av beräkningsmodellen 
 
Beräkning av egenkonvektionen 
Hastigheten orsakad av egenkonvektion beror av många faktorer. Detta resulterade i att vid 
dynamiska simuleringen kunde det ske väldigt kraftiga variationer hos egenkonvektionen 
vilket resulterade i svårigheter med konfigurering. För att komma runt detta gjordes en del 
förenklingar i beräkningen. Regressionsanalys tillämpades för detta och det konstaterades 
att det numeriska felet för en förenklad egenkonvektion var under 3%. Prandtl nummer, 
kinematisk viskositet och värmekonduktiviteten är temperatur beroende men valdes att 
hålla konstanta utifrån värden vid 25 gradig luft. Om temperaturberoende hos dessa 
variabler hade tagits hänsyn till hade det påverkat elproduktionen mindre än 1%. Därför 
anses denna förenklingen inte påverkat resultatet. Engångsförlusten i spalten påverkar 
egenkonvektionens drivkraft. Värdet valdes till 6 då detta ansågs vara ett rimligt 
standardvärde i en spalt. Vid ett högre värde av 10 på engångsförluster skulle innebära att 
elproduktionen minskade med 3,6%. Om spalten skulle anses fri från engångsförluster 
skulle elproduktionen ha påverkats mindre än 1%.  
 
Beräkning av vinden 
En tillräckligt bra modell för att beskriva vindens inverkan på luftspalten tenderar att bli 
väldigt komplex, något som konstateras i Licentialuppsatsen. När enbart vind verkar 
uppstår ständiga variationer i både lufthastighet och i strömningsriktning. Resultaten i 
Licentialuppsatsen indikerar att det i praktiken inte går att förutsätta att vind från en viss 
riktning skall ge en konstant uppåt- eller nedåtriktad strömning. Orsaken är att vinden 
skiftar riktning så ofta som sekundvis. Vinden kan skapa ett luftflöde som blir motströms i 
luftspalten som kan leda till att vindkraften och egenkonvektionen motverkar varandra. 
[13] Sambandet som utnyttjas för att beskriva vindens påverkan i luftspalten konstaterades 
i en experimentell studie utövad i en vindtunnel och på en anläggning av en liten skala 
jämfört med den skalan på anläggning som har studerats i denna studie. Dessutom 
konstaterades det vid specifika förhållanden på luftspalten: en lutning på 45 grader, höjden 
på spalten ca 60 cm och en spaltbredd på ca 3 cm. Sambandet konstaterades gälla vid dessa 
dimensioner vid hastigheter i låga spannet 0–2 m/s men om sambandet är samma vid andra 
dimensioner och högre hastigheter kan inte fastställas utifrån den studien. Med tanke på 
det nämnda ovan kan detta samband för att beskriva vindens påverkan på spalten därför 
antas vara för banalt jämfört med verkliga fallet. 
 
Värmeövergångstalet i spalten 
Nu-talet i spalten antogs var antingen laminärt eller turbulent, i praktiken förekommer 
även en övergångsfas men för att underlätta för beräkningen togs denna fas inte hänsyn 
till. Detta resulterade i att värdet på värmeövergångstalet skiftar stort vid då gränsen för 
Re-värdet för turbulent strömning uppfylls, vilket är förklaringen till den plötsliga 
ökningen på värmeövergångstalet som kan ses i figur 17. Konsekvenserna av denna 
förenkling blir att egenkonvektionens verkan på värmeövergångstalet blir lite trögare. Så 
om övergången tas hänsyn till borde värmeövergångstalet bli större lite fortare just vid 
spaltbredderna då den plötsliga ökningen sker. Någon känslighetsanalys har inte gjorts på 
detta men denna förenkling antas ändå vara försummande för resultatet. 
 
Värmekapaciteten 
Värmekapacitetens värde hos solcellen var svår att fastställa och blev därför grovt 
uppskattad. Därför gjordes beräkningar på hur resultatet skulle variera vid andra värden. 
Beräkningar för ett halverat och dubblerat värde på värmekapaciteten genomfördes med 
slutsatsen att det påverkade resultatet av elproduktionen för ett år med mindre än 1% i båda 
fallen. Detta har alltså ingen direkt påverkan i modellen, en förklaring till detta kan vara att 
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ledningsförmågan av värme i solcellen antagits vara 100% eftersom solcellen antogs ha 
homogen temperatur. 
 
Elproduktion vid skuggning 
Vid beräkningen av elproduktionen i Luleå har inte förekomsten av snö tagits hänsyn till, 
vilket i praktiken är en viktig faktor som orsakar stor skuggning. Genom en 
känslighetsanalys konstaterades att om det antas att ingen solinstrålning träffar solceller på 
taket mellan december-april på grund av snö skulle årsproduktionen minska med 9%. 
Orsaken till att skillnaden inte blir större beror på att i Luleå lyser solen väldigt lite under 
vinterhalvåret, utan istället lyser den desto längre på sommaren. Behovet av elproduktion 
är däremot större på vinterhalvåret, det förekommer således en större förskjutning mellan 
elproduktionen från solcellerna och energibehovet i Luleå än i text Göteborg. Detta är en 
viktig aspekt att ta med vid jämförelse av elproduktion. 
 

4.3 Vidare studier 
• Brandrisk 

Ur brandriskperspektiv kan det vara motiverat att inte bygga solcellen för tätt inpå 
eftersom risken för att bakomliggande material antänds vid gnistor från kablar kan 
öka.  

• Fuktrisk 
Ett motiv för att ändå ha en luftspalt i fasad är för att transportera bort fukt som 
läckt igenom solcellsanläggningen, en annan viktig aspekt utifrån 
byggnadskonstruktion men inget som studerat i denna studie.  

• Jämfört med vatten som kylmedel 
Hade varit intressant att jämföra konstaterade resultat med vatten som kylmedel 
istället, fördelen med detta är att värmeförlusterna iså fall förmodligen skulle 
kunna tas till vara på. 

• Jämföra med markmontage 
Vid markmontage kyls solcellerna är luftflödet på baksidan samma storlek som 
framsidan och hastighet är densamma eftersom vinden kommer åt effektivt, hur 
mycket högre blir elproduktionen vid detta montage?    
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5 Slutsats 
Byggnadsapplicerade solceller kan öka elproduktionen med upp till 4% för solceller på 
tak och upp till 2% för solceller placerade på vägg i nordiskt klimat jämfört med helt 
integrerade solceller, en luftspalt är därför effektivare för solceller placerade på tak än på 
vägg. Det konstaterades att vid varmare klimat som i Rom var motsvarande ökning hos 
elproduktionen ungefär det dubbla både för tak och vägg, en luftspalt är därför effektivare 
i ett varmare klimat.   
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