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Abstract

Byggnadsintegrerade solcellssystem

Building integrated photovoltaic systems

Viktor Bäck

This thesis aims to identify the building integrated 
photovoltaic solutions available in the market with 
respect to general pros and cons of different systems 
and a technical description of there attachment 
system. Investigate and provide examples of various 
building integrated photovoltaic solutions in Sweden 
and describe the experiences and results of these 
projects.

The methods used to obtain relevant information are 
interviews with individuals involved in significant 
projects and a thorough search of different solutions 
from solar suppliers.

The conclusion is that solar energy is needed for a 
sustainable society. There are endless opportunities 
regarding BIPV, with many companies with different 
products and individual solutions. But so far it’s not so 
customary in Sweden. Solar installations have until 
today not been able to be economically viable without 
subsidies from the state. But with declining prices for 
solar modules and rising energy price, a solar 
installation becomes more economically viable. 
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SAMMANFATTNING 

Ett nytt EU-direktiv med skärpta energikrav för byggnader trädde i kraft i maj 
2013. Från och med år 2020 ska alla nya byggnader vara nära på nollenergihus. 
För att uppnå målen behövs bland annat fler insatser i form av solenergi.  
 
Prisutvecklingen för solcellssystem har sjunkit markant de senaste åren. Det har 
medfört att allt fler bygg- och fastighetsbolag är intresserade av att installera 
solceller på byggnaders tak eller fasad. Idag finns många produkter på 
marknaden men för att kunna möjliggöra arkitektoniskt, tekniskt och 
energieffektivt integrerad solenergi krävs mer kunskap.  
 
Detta examensarbete syftar till att kartlägga vilka byggnadsintegrerade 
solcellslösningar som finns på marknaden med hänseende till generella för- och 
nackdelar med olika system samt en teknisk beskrivning av 
infästningssystemet. Undersöka och ge exempel på olika byggnadsintegrerade 
solcellslösningar i Sverige och beskriva erfarenheter och resultat av dessa 
projekt. 
 
De metoder som används för att få fram relevant information är intervjuer med 
personer som varit inblandade i väsentliga projekt. Även en noggrann 
genomsökning av olika lösningar hos solcellsleverantörerna. 
 
Slutsatsen är att solenergi behövs för ett hållbart samhälle. Det finns oändligt 
med möjligheter gällande BIPV, med mängder av företag med olika produkter 
och individuella lösningar. Men än så länge är det inte så vedertaget i Sverige. 
Solcellsanläggningar har fram tills idag inte kunnat vara ekonomiskt lönsamma 
utan bidrag från staten. Men med sjunkande priser på solcellsmodulerna och ett 
stigande energipriser börjar det nu bli ekonomiskt försvarbart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Solceller, BIPV. 



 
 
 

v 

FÖRORD 

Detta examensarbete utgör den sista delen av min högskoleingenjörsutbildning 
vid Uppsala Universitet och motsvarar 15 högskolepoäng. 
 
Jag hoppas denna rapport ska väcka intresse för byggnadsintegrerade solceller 
och vara till underlag för framtida metodval. 
 
Ett stort tack riktas till NCC där mitt arbete utförts. Jag vill också tacka min 
handledare Gustav Ahlford på NCC och David Börjesson på STUNS Energi för 
stöd och kontakter i branschen, samt min ämnesgranskare Uwe Zimmerman 
och examinator Kristofer Gamstedt. Jag vill även tacka alla som ställt upp på 
givande intervjuer. 
 
Uppsala i maj 2014 
 
Viktor Bäck 
 



 
 
 

vi 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INTRODUKTION ...................................................................................................... 1 

1.1. INLEDNING ............................................................................................................. 1 
1.2. BAKGRUNDSBESKRIVNING ........................................................................................ 1 
1.3. SYFTE OCH MÅL ...................................................................................................... 2 
1.4. METOD .................................................................................................................. 3 
1.4.1. LITTERATURSTUDIE .................................................................................................... 3 
1.4.2. INTERVJUER ............................................................................................................ 3 
1.4.3. STUDIEBESÖK .......................................................................................................... 3 

2. SOLCELLER ............................................................................................................. 5 

2.1. ALLMÄNT OM SOLCELLER .......................................................................................... 5 
2.2. SOLCELLSSYSTEM ..................................................................................................... 6 
2.2.1. FRISTÅENDE SOLCELLSSYSTEM (OFF-GRID) ................................................................ 6 
2.2.2. NÄTANSLUTNA SOLCELLSSYSTEM (GRID-TIE) .............................................................. 6 
2.3. MONTAGELÖSNINGAR ............................................................................................. 7 
2.3.1. BAPV ................................................................................................................... 7 
2.3.2. BIPV .................................................................................................................... 8 
2.4. OLIKA GENERATIONER SOLCELLER .............................................................................. 8 
2.4.1. FÖRSTA GENERATIONENS SOLCELLER ........................................................................ 8 
2.4.2. ANDRA GENERATIONENS SOLCELLER ........................................................................ 9 
2.4.3. TREDJE GENERATIONENS SOLCELLER ....................................................................... 12 
2.5. MARKNADSANDELAR ............................................................................................. 13 

3. BYGGNADSINTEGRERADE SOLCELLSSYSTEM ..................................................... 15 

3.1. PROJEKTERING ...................................................................................................... 15 
3.1.1. SOLCELLERNAS TEMPERATUR .................................................................................. 15 
3.1.2. ORIENTERING ....................................................................................................... 15 
3.1.3. SKUGGNING ........................................................................................................ 16 
3.2. TAKINTEGRERADE SOLCELLSSYSTEM .......................................................................... 17 
3.2.1. STANDARDMODULER ............................................................................................ 17 
3.2.2. GLASTAK ............................................................................................................. 18 
3.2.3. FLEXIBLA SOLCELLSMODULER ................................................................................. 19 
3.2.4. SOLCELLSTAKPANNA ............................................................................................ 19 
3.2.5. TAKPANNA I GLAS ................................................................................................ 20 
3.3. FASADINTEGRERADE SOLCELLSSYSTEM ...................................................................... 22 
3.3.1. MODULFASADER .................................................................................................. 22 
3.3.2. GLASFASADER ..................................................................................................... 22 
3.3.3. BALKONGRÄCKEN ............................................................................................... 23 
3.3.4. SOLAVSKÄRMNING I FORM AV LAMELLER ................................................................ 23 
3.4. EXEMPELPROJEKT .................................................................................................. 25 
3.4.1. FRODEPARKEN ..................................................................................................... 25 
3.4.2. VÄLA GÅRD ........................................................................................................ 27 
3.4.3. STATENS PROVNINGSANSTALT ................................................................................ 28 



 

 
 
 

vii 

4. NCC-PROJEKT ..................................................................................................... 31 

4.1. HUGO ALVÉNS FÖRSKOLA ...................................................................................... 31 
4.1.1. OM PROJEKTET .................................................................................................... 31 
4.1.2. FÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................................... 31 
4.1.3. POTENTIELLA LÖSNINGAR ...................................................................................... 32 
4.1.4. SLUTSATS ............................................................................................................. 33 
4.2. IFU-ARENA .......................................................................................................... 33 
4.2.1. OM PROJEKTET .................................................................................................... 33 
4.2.2. POTENTIELLA LÖSNINGAR ...................................................................................... 34 
4.2.3. SLUTSATS ............................................................................................................. 36 

5. DISKUSSION ......................................................................................................... 37 

5.1. EU-STANDARDER ................................................................................................... 37 
5.2. PRODUKTSTANDARDISERING ................................................................................... 38 
5.3. SPRIDNING AV BIPV-KUNSKAPER ............................................................................ 38 
5.4. SOLCELLSINTRESSE FRÅN BYGGBRANSCHEN .............................................................. 38 
5.5. SOLCELLER I VÄRLDEN ............................................................................................ 39 
5.6. MARKNADEN FÖR SOLCELLSTILLVERKARE .................................................................. 40 

6. SLUTSATSER ........................................................................................................... 41 

7. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER ....................................................................... 43 

8. REFERENSER .......................................................................................................... 45 

8.1. LITTERATUR OCH RAPPORTER ................................................................................... 45 
8.2. HEMSIDOR ........................................................................................................... 45 
8.3. BILDKÄLLOR .......................................................................................................... 46 
8.4. MUNTLIGA KÄLLOR ................................................................................................ 47 
 





 

 
 
 

1 

1. INTRODUKTION 

1.1. Inledning 

Bygg- och fastighetsbranschen efterfrågar integrerade solcellssystem som kan 
användas vid renoveringar och nyproduktion. Kunskapen om vilka lösningar 
som finns på marknaden, samt vilka fördelar och nackdelar olika system har är 
dock låg. Därför syftar detta examensarbete till att redovisa vilka 
byggnadsintegrerade solcellslösningar som finns på marknaden idag med 
hänseende till generella för- och nackdelar med systemen samt en teknisk 
beskrivning av de olika infästningssystemen. Även exempel på olika 
byggnadsintegrerade solsystemslösningar i Sverige tas upp och inblandade 
personer i projekten kommer dela med sig av erfarenheter och resultat från 
projekten. Med den kunskapen kommer sedan förslag på olika 
byggnadsintegrerade solcellssystem som kan användas på två kommande 
projekt hos NCC i Uppsala. Det första projektet är omvandlingen av Hugo 
Alvéns förskola till ett plusenergihus. Det andra är IFU-arena som är en 
multisportarena som förväntas stå klar till 2016. 
 
Då detta är ett examensarbete i byggteknik kommer endast de grundläggande 
kunskaperna om solcellstekniken tas upp, för att få en förståelse för de fördelar 
och nackdelar som tillkommer vid byggnadsintegration. Då priset på solceller 
har sjunkit och fortsätter att sjunka så pass mycket har även ekonomin i detta 
arbete fått stå åt sidan. 

1.2. Bakgrundsbeskrivning 

Ett nytt EU-direktiv med skärpta energikrav för byggnader trädde i kraft i maj 
2013. Från och med år 2020 ska alla nya byggnader vara nära på nollenergihus, 
det vill säga att byggnaderna ska producera lika mycket energi som de 
använder. Även befintliga byggnader ska bli mer energieffektiva. För att uppnå 
målen krävs eftertanke både vad gäller byggteknik och val av energikällor. 
Bland annat behövs fler insatser i form av solenergi. Solen kan utnyttjas både 
för produktion av värme och el i form av solfångare och solceller. Idag finns 
många produkter på marknaden men för att kunna möjliggöra arkitektoniskt, 
tekniskt och energieffektivt integrerad solenergi krävs mer kunskap.  
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Uppsala har även de satt egna mål gällande solenergi. Till år 2020 ska 30 MW 
solenergi installeras och till år 2030 ska hela 100 MW solenergi installeras. En 
installerad effekt på 30 MW ger cirka 30 GWh vilket kan jämföras med den 
totala energianvändningen i Uppsala som när detta program inleddes låg på 
cirka 1300 GWh. Det kan även jämföras med den totala installerade kapaciteten 
i Sverige som år 2012 var just 30 MW. För att uppnå dessa mål har en solkarta 
upprättats av Uppsala Kommun. Solkartan visar på de tak inom området där 
det går att installera en solenergianläggning. Kartan är framtagen med hjälp av 
högupplöst 3D-scanning och 10 års historik om solinstrålning från SMHI. Ett 
utdrag ur solkartan redovisas i bilaga 5. 
 
Genom åren har det största problemet för solceller varit det höga priset för 
solcellsmodulerna kontra det låga elpriset vi har i Sverige. Men de senaste åren 
har det skett stora förändringar på solcellsmarknaden. Det har det gått från att 
vara en förlustaffär som stödjs med bidrag och känslan av att göra något bra till 
en ekonomiskt bra affär.  
 
Det har medfört att allt fler bygg- och fastighetsbolag efterfrågar integrerade 
solcellssystem som kan användas vid renoveringar och vid nyproduktion. 
Kunskapen om vilka lösningar som finns på marknaden, samt vilka fördelar 
och nackdelar olika system har är dock låg. Genom att planera in solenergin 
redan vid projekteringen kan den bilda en naturlig del av byggnadens 
arkitektur. 

1.3. Syfte och mål 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att kartlägga vilka 
byggnadsintegrerade solcellslösningar som finns på marknaden idag med 
hänseende till generella för- och nackdelar med de olika systemen, samt en kort 
beskrivning av respektive metods infästningsystem. En undersökning av vilka 
byggnadsintegrerade lösningar som finns i Sverige idag kommer mynna ut i 
exempelprojekt där erfarenheter och resultat från tidigare projekt redovisas. 
Med den kunskapen kommer sedan förslag på olika byggnadsintegrerade 
solcellssystem som kan användas på två kommande projekt hos NCC i 
Uppsala. Det första projektet är omvandlingen av Hugo Alvéns förskola till ett 
plusenergihus. Det andra är IFU-arena som är en multisportarena som 
förväntas stå klar till 2016. 
 
Målet med denna rapport är att täppa igen det kunskapsglapp som finns 
mellan bygg- och solcellsbranschen idag.  
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1.4. Metod 

En litteraturstudie har inlett detta arbete, för att se vad som tidigare gjorts inom 
detta område.  Sedan har intervjuer och studiebesök med solcellsleverantörer, 
solcellstillverkare och fastighetsbolag genomförts för att bilda en uppfattning 
vad som finns på marknaden idag och känna av intresset för solceller från 
bygg- och fastighetsbranschen. 

1.4.1. Litteraturstudie 
Stigeborn, P. och Lantz, D. (2012). Byggnadsintegrerade solceller – 
Applicering på ett flerbostadshus, Kungliga tekniska högskolan, 
Byggnadsteknik, Stockholm. 
Rapporten utgår från ett referensprojekt där det undersöks vilka möjligheter 
det finns för byggnadsintegration av solceller. 
 
van Noord, M. (2010). Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar - Europeisk 
Best-Practice, Elforsk, Solelprogrammet. 
Rapporten redovisar vad som är viktigt att tänka på vid projektering och 
montering av byggnadsintegrerade solceller. Den beskriver och ger exempel på 
olika produkter och lösningar. 
 
Närkling, J och Turesson, J. (2012). Solceller i Kv. Frodeparken – Framtidens 
energifasad, Kungliga tekniska högskolan, Byggnadsteknik, Stockholm. 
Rapporten bygger på den kommande solcellsfasaden på kvarteret Frodeparken 
i centrala Uppsala. Målet med rapporten är att ta fram en lönsamhetskalkyl och 
en förenklad underhållsplan för solcellerna och dess komponenter 

1.4.2. Intervjuer 
Intervjuerna redovisas i bilagorna 1-4.  
 

1.4.3. Studiebesök 

Solibro Research 
Studiebesök hos Solibros forskningsenhet i Uppsala. Peter Neretnieks visade 
hur en solcellsmodul tillverkas och besvarade frågor gällande solceller.  

Frodeparken 
Studiebesök på Kv. Frodeparken, där en fasad klätts in med solceller. Alejandro 
Pallas som var biträdande projektledare under produktionen visade ett av 
installationsrummen med växelriktare och elmätare och besvarade frågor om 
anläggningen och hur monteringen gått tillväga. 
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2. SOLCELLER 

2.1. Allmänt om solceller 

En solcell omvandlar solljus till elektricitet. Processen sker utan rörliga delar 
och inget annat bränsle än solljus. Vilket är en av de stora fördelarna med 
solenergi, då det krävs minimalt med underhåll och solljus är än en nästintill 
obegränsad energikälla. En solcell består av en tunn skiva eller film av 
halvledarmaterial med kontakter på fram- och baksidan på solcellen. Som figur 
2.1. visar polariseras fram- och baksidan när solljuset infaller på solcellen och en 
spänning skapas mellan framsidan som laddas negativt och baksidan som 
laddas positivt. Det resulterar i en ström. (SolEl-Programmet. Beskrivning av hur 
solcellen fungerar). 
 

 
Figur 2.1. En solcells uppbyggnad och funktion. (SolEl-Programmet. 
Beskrivning av hur solcellen fungerar). 
 
Cellerna i sig är känsliga för fukt, därför kapslas de seriekopplade cellerna i ett 
laminat. Framsidan består oftast av glas, då det är viktigt att ljuset släpps 
igenom. Till materialet på baksidan finns det flera valmöjligheter, glas eller 
tedlar, som är en slags plastfolie, används för det mesta. En moduls toppeffekt 
ligger oftast mellan 170 och 210 watt, vilket ger en modulyta mellan 1,3 m2 och 
1,6 m2. (SolEl-Programmet. Ordlista). 
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2.2. Solcellssystem 

Det finns två slags solcellssystem, fristående solcellssystem och nätanslutna 
solcellssystem. Vedertagna begrepp för dessa är ”Off-grid” för fristående 
solcellssystem och ”Grid-tie” för nätanslutna solcellssystem. De nätanslutna 
solcellssystemen är de som är mest relevanta vid byggnadsintegrerade 
solcellsanläggningar, då de flesta byggnaderna är anslutna till elnätet och 
batterier som krävs vid ett fristående system är en onödigt dyr lösning då. 

2.2.1. Fristående Solcellssystem (Off-Grid) 
Fristående solcellssystem använder sig av batterier för att lagra 
överskottsenergin för att kunna spara den till senare användning. För att 
batteriets livslängd inte skall försämras på grund av överladdning eller 
djupurladdning kräver systemet en laddningsregulator. Detta system används 
om det är långt till närmsta elnät eller om användaren inte vill ansluta sig till 
elnätet. (Svensk Solenergi. Självförsörjande solcellssystem). 

2.2.2. Nätanslutna solcellssystem (Grid-Tie) 
Nätanslutna solcellssystem matar ut den el som solcellerna producerar på 
elnätet. Detta sker via en växelriktare för att omvandla likströmmen från 
solcellerna till växelström i elnätet. Växelriktaren anpassar även till att rätt 
nätspänning kommer från systemet. Solcellsmodulerna seriekopplas för att 
erhålla tillräcklig spänning för elnätet. De huvudsakliga komponenterna i ett 
nätanslutet solcellssystem redovisas i Figur 2.2.som även ger en schematisk bild 
över hur ett nätanslutet solcellssystem är uppbyggt. (SolEl-Programmet. 
Ordlista). 
 

 
Figur 2.2. Schematisk bild nätanslutet solcellssystem. (Urban Technology Inc. 
Photovoltaic system). 
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Solcellsmodulerna 
Solcellsmodulerna seriekopplas till s.k. strängar för att erhålla tillräcklig 
spänning för elnätet. Strängarna kopplas i sin tur tillsammans in i en 
kopplingslåda som innehåller säkringar, spärrdioder och överspänningsskydd. 

DC-brytare 
För att kunna bryta bort likströmmen från solcellsmodulerna vid underhåll av 
växelriktaren behövs en DC-brytare. DC-brytaren placeras i närheten av 
växelriktaren. 

Växelriktare 
För att kunna få ut elen som solcellerna producerar på elnätet behövs en 
växelriktare som omvandlar likströmmen ifrån solcellerna till den växelström 
som finns i elnätet. Den synkroniserar även med spänningen och frekvensen på 
elnätet. Växelriktaren har även skyddskretsar för att inte mata ut el på elnätet 
vid nätbortfall. 

AC-brytare 
För att kunna slå ifrån växelriktaren vid underhåll av elnätet behövs en AC-
brytare. AC-brytaren placeras på elnätsidan om växelriktaren. 

Elmätare 
En elmätare installeras för att kunna läsa av elproduktionen. Vid en större 
anläggning med flera växelriktare registrerar elmätaren elproduktionen för hela 
systemet. Elmätaren placeras mellan AC-brytaren och el-centralen. 

2.3. Montagelösningar 

Det finns två huvudsakliga montagelösningar för solceller på en byggnad. Det 
ena är byggnadsapplicerade lösningar (BAPV) och det andra är 
byggnadsintegrerade lösningar (BIPV). 
 

2.3.1. BAPV 
BAPV står för Building-Applied Photovoltaics, vilket översatt till svenska blir 
byggnadsapplicerade solceller. BAPV är en metod för att tillämpa solceller på 
befintliga byggnader eller vid nyproduktion. BAPV är idag den vanligaste 
metoden att använda vid installation av solceller. Det är en vedertagen metod 
som både är enkel och effektiv. I princip räcker det att köpa ett par moduler och 
fästa dem på taket och be en elektriker koppla in dem på elnätet via en 
växelriktare. (van Noord, 2012). 
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2.3.2. BIPV 
BIPV står för Building-Integrated Photovoltaics, vilket översatt till svenska blir 
byggnadsintegrerade solceller. Det är en metod för att tillämpa solceller på en 
byggnad vid nyproduktion eller renovering. Det innebär att de traditionella 
byggnadsmaterialen ersätts med solceller, vilket innebär att solcellerna lika 
mycket ska agera klimatskal som elproducerande enhet. Det räknas även som 
BIPV om solcellerna utför en annan funktion som t.ex. solavskärmning eller om 
de tillför byggnaden estetiska värden genom god arkitektur. Den självklara 
fördelen att använda sig av BIPV framför BAPV är kostnaden för de 
traditionella byggnadsmaterialen och tiden det skulle ha tagit att montera dem. 
Det ger även helt andra möjligheter arkitektoniskt, solcellsanläggningen kan 
lyftas fram och ställas i centrum eller gömmas undan. (van Noord, 2012). 

2.4. Olika generationer solceller 

De olika solcellstekniker som finns idag beskrivs ofta i generationer. Än så 
länge finns det tre stycken generationer. Den första generationens solceller är 
uppbyggda av kristallint kisel. Den andra generationens solceller representeras 
av så kallade tunnfilmssolceller följt av den tredje generationens solceller som i 
detta examensarbete representeras av grätzelceller.  

2.4.1. Första generationens solceller 
Första generationens solceller i form av kristallina kiselsolceller kan delas in i 
två kategorier, polykristallina kiselsolceller och monokristallina kiselsolceller.  

Polykristallina solceller 
De polykristallina solcellerna är uppbyggda av block som består av flera 
kristaller. Som figur 2.3. visar har de en skimrande blå färg. De polykristallina 
solcellerna har normalt en verkningsgrad på runt 15 %. Den största fördelen 
med polykristallina solceller är att de har lägst pris per watt, vilket har gjort att 
de slagit igenom störst på marknaden. (SkaffaSolcell.se. Olika typer av solceller). 
 

 
Figur 2.3. Polykristallin kiselsolcell. (Norden Solar. Monokristallina vs. 
Polykristallina Solceller). 
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Monokristallina solceller 
Monokristallina solceller består av enkristallblock. Som figur 2.4. visar ger det 
dem en jämn blå-svart färg. De har något högre verkningsgrad än de 
polykristallina solceller, men tillverkningsprocessen är mer komplicerad vilket 
resulterar i ett högre pris. Monokristallina solceller är även bättre på att alstra 
energi vid sämre ljusförhållanden t.ex. vid molniga dagar. (SkaffaSolcell.se. 
Olika typer av solceller). 
 

 
Figur 2.4. Monokristallin kiselsolcell. (Norden Solar. Monokristallina vs. 
Polykristallina Solceller).  
 

 
Figur 2.5. Halvtransparant monokristallin kiselsolcellsmodul. (Wholesale-
solarenergy.com. Transparant panels). 

2.4.2. Andra generationens solceller 
Den andra generationens solceller är uppbyggda av tunna lager fotosensitivt 
material och kallas därför tunnfilmssolceller. Tunnfilmssolcellerna är som 
namnet påkallar tunna, det aktiva materialet är endast 3 µm tjockt, cirka en 
tjugondel av ett hårstrå, vilket kan jämföras med det aktiva materialet i de 
kristallina kiselsolcellerna som är 300 µm. Det är effektiviteten i 
halvledarmaterialen i tunnfilmssolcellerna som gör det möjligt att göra dem så 
pass tunna. De kan absorbera solljuset på kortare sträcka än kiselsolcellerna. 
(SolEl-Programmet. Moduler och cellteknologi). 
  



Examensarbete: BYGGNADSINTEGRERADE SOLCELLSSYSTEM 
 

 
 
 

10 

Nackdelen med tunnfilmssolcellerna är att de i dagsläget har lägre 
verkningsgrad än de kristallina kiselsolcellerna. Kommersiellt ligger 
verkningsgraden på tunnfilmssolceller på 5-12 %, jämfört med kristallina 
kiselsolceller som har en verkningsgrad som ligger mellan 13-17 %. Materialen 
som används till tunnfilmssolceller varierar, men de tre största på marknaden 
idag är CIGS (Koppar, Indium, Gallium och Selen), CdTe (Kadmium och 
Tellurium) och a-Si (Amorft Kisel). (SolEl-Programmet. Moduler och 
cellteknologi). 

Amorft Kisel, (A-Si) 
Denna typ av tunnfilmsteknik bygger på användandet av amorft kisel som 
aktivt halvledarmaterial. Amorft innebär att kiseln inte är ordnad i kristaller 
som den är i kristallina kiselsolceller. Amorft kisel kan även appliceras på plast 
på grund av dess låga framställningstemperatur, vilket gör den flexibel. Figur 
2.6. och 2.7. visar hur mångsidig denna solcellsteknik är för 
byggnadsintegrering. Läs mer om dessa produkter i kapitel 3.2. (SolEl-
Programmet. Beskrivning av hur solcellen fungerar). 
 

 
Figur 2.6. SRS Energy solcellstakpanna är täckt med tunnfilmstekniken amorft 
kisel. (Bresslergroup Inc. SRS Energy Solar Roofing System). 
 

 
Figur 2.7. Derbisolars utrullningsbara solcellsmoduler är tillverkade med 
tunnfilmstekniken amorft kisel. (Archiproducts.com. Derbisolar). 
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CIGS-solceller 
CIGS-solceller är uppbyggda av materialen koppar, indium, gallium och selen 
(Cu (In, Ga)Se2) och har därifrån fått sitt namn. Denna teknik forskas det om i 
Uppsala, vid Ångströms Solar Center. Från denna forskningsenhet har företaget 
Solibro bildats. Solibro har nu utländska ägare och har flyttat sin tillverkning 
till Tyskland. Men de har fortfarande kvar sin forsknings- och utvecklingsenhet 
i Uppsala. Figur 2.8. visar en testanläggning bestående av CIGS-moduler hos 
Solibro i Ulltuna, Uppsala. (Energimyndigheten. Ångströms Solar Center). 
 

 
Figur 2.8. Solibros testanläggning i Ulltuna. 

CdTe-solceller 
CdTe-solceller består av halvledarmaterialet Kadmiumtellurid. CdTe-solceller 
har i dagsläget flest marknadsandelar av tunnfilmsteknikerna och har endast 
något lägre verkningsgrad än de kristallina kiselsolcellerna. En nackdel med 
denna solcellsteknik är att kadmium är ett giftigt ämne och tellur är ett ovanligt 
ämne i vår jordskorpa. Tunnfilmssolceller tillverkade med denna teknik är 
mindre känsliga för höga temperatur och bättre på att ta upp diffust ljus, vilket 
gör att de lämpas väldigt bra till SolTech Energys solcellssystem bestående av 
underliggande solceller och takpannor av glas, se figur 2.9. Läs mer om denna 
produkt i kapitel 3.2.5. (SolEl-Programmet. Beskrivning av hur solcellen fungerar). 
 

 
Figur 2.9. CdTe-solceller används i SolTechs Energys solcellssystem med 
glaspannor. (Designboom. SolTech Energy). 
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2.4.3. Tredje generationens solceller 
Den tredje generationens solceller är idag under utveckling. De är framtagna 
för att till en lägre kostnad än de två tidigare generationerna leverera likvärdig 
eller högre verkningsgrad, men de är inte riktigt där än. De har än så länge 
lägre verkningsgrad än de tidigare generationerna och även en kortare 
livslängd. Livslängden för den tredje generationens solceller förväntas inte 
överstiga 5-10 år i dagsläget. Jämfört med de tidigare generationernas solceller 
som har en effektgaranti på 20-25 år. Till den tredje generationens solceller 
räknas bland annat grätzelceller. (Vinnova, 2009). 

Grätzelceller (Färgsensiterade solceller) 
Grätzelcellen har fått sitt namn efter den tyska kemisten Michael Grätzel, som 
skapade den första grätzelcellen år 1991. Denna färgsensiterade solcell 
kännetecknas av att ljuset inte absorberas av halvledarmaterial som de tidigare 
generationerna. Istället används ett ljuskänsligt färgämne som fästs på ett 
halvledarmaterial i form av nanokristaller (titanoxid). Detta kan likställas med 
växternas fotosyntes, färgämnet på nanokristaller ersätter växternas klorofyll. 
Det gör att dessa solceller fungerar även fast de inte utsätts för direkt solljus. 
Grätzelcellerna har en verkningsgrad på 5-12 % i dagsläget. Figur 2.10. visar 
vilka estetiska möjligheter som en grätzelcell innebär.  
 

 
Figur 2.10. Grätzelcell hos Fasadglas.  
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2.5. Marknadsandelar 

Än så länge är det den första generationens solceller med kristallint kisel som 
dominerar marknaden med 91 % av alla marknadsandelar under 2013. Figur 
2.11. visar att de kristallina kiselsolcellerna gick från att ha 89 % av marknaden 
år 2012 till 91 % år 2013. På samma gång tappade tunnfilmssolcellerna 2 % av 
marknaden. Men på det stora hela har den totala produktionen av solceller ökat 
från 26 GWp år 2012 till 33,8 GWp år 2013, vilket betyder att även 
tunnfilmssolcellerna har ökat i produktionen trots att de tappat 
marknadsandelar. (Bengt Stridh, 2014). 
 
Toppeffekten (Wp) är ett mått på eleffekt som ofta används i samband med 
solceller. Det är ett mått på vad en solcell maximalt kan generera under 
optimala förhållanden.  
 

 
Figur 2.11. Marknadsandelar under 2012 respektive 2013.  
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3. BYGGNADSINTEGRERADE SOLCELLSSYSTEM 

3.1. Projektering 

BIPV har en lovande framtid framför sig och teoretiskt lönsamt till utseende, 
materialkostnader och installationstid. Men samtidigt kommer den inte till sin 
fulla rätt på grund av olika faktorer som beror på inte helt utvecklade 
produkter och byggbranschens utveckling. Alla solcellsanläggningar är 
känsliga för temperatur, orientering och skuggning. Själva integreringen av 
solcellerna i byggnaden medför ingen större känslighet mot detta men troligen 
behöver dessa faktorer extra uppmärksamhet vid utformningen och 
placeringen av både byggnaden och själva solcellsanläggningen. (van Noord, 
2012). 

3.1.1. Solcellernas temperatur 
Vid integrering av solcellerna är det oftast svårare att få till en bra ventilation 
av solcellerna. Solcellerna tappar i verkningsgrad vid stigande 
celltemperaturer. De tappar cirka 0,4 % i verkningsgrad per grad över 25°C. 
(SolEl-Programmet. Ordlista). Om celltemperaturen stiger till 450C varje gång 
solen lyser på solcellerna, tappar den alltså 8 % i verkningsgrad. På lång sikt 
blir det en hel del energi som bara försvinner. Detta kan även ha negativa 
effekter på inomhusmiljön, när t.ex. glasfasader används är ventilationen 
bakom solcellerna inomhusluften. (van Noord, 2012). 

3.1.2. Orientering 
För att uppnå högsta årsproduktion med ett icke-följande och skuggningsfritt 
solcellssystem i Sverige, ska solcellsmodulerna placeras rakt mot söder med en 
vinkel mot horisonten på 40 grader. Figur 3.1. visar relativ solelproduktion i 
förhållande till den optimerade som är satt till 100 % vid placering mot söder 
med 40 graders vinkel. (Bengt Stridh. Fakta Solceller). 
 
Vid integrering av solcellssystem på befintligt byggnader kan varken lutning 
eller orientering väljas fritt utan måste anpassas efter den befintliga byggnaden. 
Men som figur 3.1. påvisar minskar årsproduktionen med endast 5 % om 
orientering hålls mellan sydöst och sydväst eller lutningen mellan 20 grader 
och 60 grader.  
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Figur 3.1. Relativ solelproduktion i förhållande till den optimerade som är satt 
till 100 %, vid modulmontage med olika lutningar och väderstreck. Beräknat 
med PVGIS. (Bengt Stridh. Fakta Solceller). 

3.1.3. Skuggning 
Skuggning är den faktorn som påverkar elproduktionen från solcellerna allra 
mest. Det räcker att en liten del på en modul blir skuggad för att sätta en hel 
slinga med moduler ur spel. Skuggning av solcellerna är alltså en aspekt som 
ska undvikas i allra möjligaste mån. Saker som kan skugga är ventilationsdon 
eller andra objekt på söderlutande tak, stuprör på solcellsfasader samt objekt 
runtomkring byggnaden som kan skugga, såsom träd, lyktstolpar och andra 
byggnader. Om vissa delar på en solcellsanläggningen skuggas kan de förses 
med blindglas (ej aktiva solcellsmoduler) för att skapa ett homogent utseende 
utan störa elproduktionen. Att använda sig av tunnfilmssolceller kan också 
vara en idé då de är mindre känsliga för skuggning än de kristallina 
kiselsolcellerna. (van Noord, 2012) 
 

 
Figur 3.2. Två typer av skuggningar som kan uppstå på tunnfilmsmoduler 
respektive kiselcellsmoduler. 
 
Figur 3.2. visar i den vänstra bilden en skugga som påverkar tunnfilmsmodulen 
med en minskad uteffekt på cirka 10 % medan kiselmodulens uteffekt minskar 
med nästan 100 %. I den högra bilden minskar uteffekten för tunnfilmsmodulen 
med nästan 100 % medan kiselmodulens uteffekt minskar med cirka 50 %. 
(SolEl-Programmet. Moduler och cellteknologi). 
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3.2. Takintegrerade solcellssystem 

Takintegrerade solceller innebär att det yttersta takmaterialet ersätts med 
solceller. Det finns flertalet metoder där ändamålspecifika moduler och 
standardmoduler används för att göra det möjligt. För att använda sig av 
takintegrerade solceller behöver takets placering och lutning projekteras för 
maximalt med soltimmar. Även skuggning från omgivningen behöver tas med i 
analysen. För att solcellerna ska generera maximalt med el behöver även 
baksidan ventileras så att celltemperaturen hålls nere. 

3.2.1. Standardmoduler 
Företagens standardmoduler kan användas för integrering på tak. En metod är 
att fästa varje modul i läkten, vilket lämpas sig för mindre moduler och mindre 
takytor. Vid större anläggningar och större moduler används med fördel ett 
individuellt framtaget infästningsystem bestående av t.ex. aluminiumskenor 
som modulerna fästs i. 
 
Solcellsmodulerna i sig är 100 % vattentäta men mellanrummet som skapas 
mellan panelerna släpper igenom vatten, vilket medför att det behövs 
underliggande takpapp och en spalt mellan täckning och solcellsmodulerna så 
att vattnet kan rinna undan. Figur 3.3. visar ett system framtaget av Solibro där 
standardmoduler monteras med skenor. (Neretnieks, 2014) 
 

 
Figur 3.3. En takintegrerad lösning framtagen av Solibro, där deras 
standardmoduler används. 
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3.2.2. Glastak 
För att hålla glaset på plats i ett glastak behövs en stomme. Till det används ofta 
aluminium- eller stålprofiler. Vilket glas som används beror på vilken funktion 
rummet därunder har. De vanligaste glasen som används är härdat glas, 
laminerat glas, enkelglas, isolerglas och även säkerhetsglas. Hur glasen fäst till 
stommen beror på vilka krav som ställs på säkerhet, isolering och fönstrens 
tjocklek.  
 
För att använda solceller i glaspartier behöver de ha en viss genomsiktlighet. 
Solcellerna i sig går inte att se igenom, därför placeras de med ett visst avstånd 
mellan varandra när de lamineras mellan två härdade glasskivor, för att skapa 
en semitransparant känsla, som även ger en solskyddande effekt. Den 
cellteknik som är vanligast till detta är kristallina kiselsolceller, men det finns 
även ett utbud med A-Si och CIS-tekniken. (Abaji, 2014) 
 
Figur 3.4. Visar ett system framtaget av Sapa med solcellsmoduler som kan 
integreras i byggnaden vertikalt, horisontellt och i vinkel. Här finns det 
möjlighet att skräddarsy modulerna efter krav och önskemål. Det ger en t.ex. 
möjligheten att positionera solcellerna för att justera ljusinsläppet. (SAPA 
Group. BIPV - Building Integrated Photovoltaic Systems). 
 

 
Figur 3.4. SAPA:s system bestående av halvtransparanta solcellsmoduler. 
(SAPA Group. BIPV - Building Integrated Photovoltaic Systems). 
  



Kap. 3 Byggnadsintegrerade solcellssystem  

 
 
 

19 

3.2.3. Flexibla solcellsmoduler 
Derbigum har utvecklat ett system som kombinerar taktäckning med 
energieffektivitet, systemet kallas Derbisolar. Derbisolar kombinerar en vit 
membrantäckning med flexibla tunnfilmssolceller av amorft kisel. De är lätta att 
installera med en enkel självhäftande process. Därefter sker installationen med 
vattentäta utanpåliggande dragningar, vilket underlättar underhåll och 
montering. Figur 3.5. visar Marmocchi Angiolino, som har utrustat sin 
anläggning i provinsen Ferrera, Italien med 4000 m2 solceller på sitt välvda tak. 
 

 
Figur 3.5. 4000 m2 solceller på välvda tak. (Fresh Plaza. Un tetto solare per 
l’azienda Marmocchi Angiolino). 

3.2.4. Solcellstakpanna 
Solcellstakpannan är en produkt framtagen av SRS Energy som lanserade 
under 2010. Utseendemässigt liknar den en vanlig takpanna och det som 
skvallrar att det är en solcell är dess typiska blåskimrande utseende. Plattorna 
består av ett polymermaterial, som även används som grundmaterial i 
stötfångare på bilar. Detta gör dem lätta och hållbara. De är formade för att 
efterlikna traditionella takpannor och på dem har det fästs flexibla 
tunnfilmssolceller av amorft kisel från Uni-Solar. Figur 3.6. visar hur dessa 
solcellstakpannor kan integreras och användas tillsammans med traditionella 
takpannor. (Bresslergroup Inc. SRS Energy Solar Roofing System). 
 

 
Figur 3.6. Solcellstakpanna från SRS Energy. (American Chemical Society. 
Sneaky Solar). 
  



Examensarbete: BYGGNADSINTEGRERADE SOLCELLSSYSTEM 
 

 
 
 

20 

Monteringen skiljer sig på två sätt från traditionell montering av takpannor. Det 
ena är att varje platta skall skruvas fast i läkten som figur 3.7. visar. Det andra 
är att modulerna behöver kopplas ihop med varandra. (Bresslergroup Inc. SRS 
Energy Solar Roofing System). 
 

 
Figur 3.7. Montering av SRS Energys solcellstakpanna. (Beachside Solar 
Technologies. Photovoltaic System Capabilities). 

3.2.5. Takpanna i glas 
SolTech Power är ett system framtaget av SolTech Energy där takpannor i glas 
med underliggande solcellspaneler används. Solcellspanelerna placeras mellan 
bärläkten och under glastakpannorna. Figur 3.8. visar ett exempel på hur 
SolTechs solcellssystem kan integreras med traditionella takpannor. 
 

 
Figur 3.8. SolTech Power på Malmsjö grundskola. (Designboom. SolTech 
Energy).  
 
Solcellspanelerna är av typen CdTe (tunnfilmsolcell) och speciellt framtagna för 
detta system. Valet av just CdTe tunnfilmssolceller beror på dess effektivitet vid 
höga temperaturer, jämfört med kristallina kiselsolceller. De har även bättre 
effektivitet vid diffust ljus. Med hänsyn till båda dessa faktorer beräknas 
energiutbytet bli 5–10 % högre än för kristallina kiselsolceller. Figur 3.9. visar en 
genomskärning av systemet SolTech Power. (SolTech Energy. SolTech Power). 
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Figur 3.9. Genomskärning av systemet SolTech Power. (SolTech Energy. 
SolTech Power). 
 
Monteringen av detta system kan ske nästintill som vid traditionell takläggning 
med takpannor. Det som tillkommer är installationen av solcellerna mellan 
bärläkten. Figur 3.10. visar monteringen av en solcellsanläggningen bestående 
av SolTechs glaspannor och att de liksom traditionella takpannor går att stå och 
gå på.  
 

 
Figur 3.10. Montering av SolTechs glaspannor. (Buildaroo. SolTech Energy Glas 
Roof Tiles Installation). 
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3.3. Fasadintegrerade solcellssystem 

Fasadintegrerade solceller innebär att det yttersta fasadmaterialet ersätts med 
solceller. För att använda sig av fasadintegrerade solceller spelar byggnadens 
form och placering stor roll för att undvika skuggning och på samma gång få 
maximal solinstrålning. 

3.3.1. Modulfasader 
Modulfasader fästs utanpå den bärande fasaden. För att få till en bra kylning av 
solpanelerna behövs en luftspalt mellan solcellspanelerna och den bärande 
ytterväggen. Detta liknar montage med traditionella fasadskivor. Till denna 
lösning används ofta standardmoduler och en individuell monteringslösning 
projekteras fram. Solcellerna behöver en luftspalt på cirka 10 centimeter för att 
få till en effektiv kylning. Skuggade partier förses med blindglas för att inte 
störa resten av systemet. Figur 3.11. visar ett exempel på en fasad där 
standardmoduler har använts. 
 

 
Figur 3.11. Solcellsfasad bestående av standardmoduler i Hangzhou, Kina. 
(Astronergy. BIPV.) 

3.3.2. Glasfasader 
Glasytorna på byggnaderna har varit en växande trend och det är mest i 
fasaderna de används. Speciellt på kontorsbyggnader har stora glasfasader 
valts. Glaset kan monteras i metall- eller kompositprofiler och även i träramar. 
Detta för att bra isoleringsvärden ska uppnås. Vanliga fönster kan även de ses 
som en del av fasaderna och även där finns det möjlighet för 
byggnadsintegrerade solceller. Figur 3.12. visar ett exempel på hur en 
halvtransparant solcellsfasad ser ut inifrån. 
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Figur 3.12. Oskomera Solar Power Solutions system på en halvtransparant 
solcellsfasad. (Oskomera Group. Semi.transparant Solar Panel). 

3.3.3. Balkongräcken 
Ett balkongräckes huvudsaklige uppgift är att agera fallhinder. De kan även 
skapa ett visst insynsskydd till balkongerna eller vara helt i glas för att inte 
skymma utsikten. Balkonger placeras ofta på husets solsida och därför lämpar 
sig balkongräckena utmärkt för solcellsintegrering. Figur 3.13. visar ett exempel 
på hur solceller kan integreras i balkongräcken. Där de båda agerar som 
solavskärmning och insynsskydd. 
 

 
Figur 3.13. Ett system av balkongfronter framtaget av Green Coast Solar. 
(Green Coast Solar Systems. Solar Shading). 
 

3.3.4. Solavskärmning i form av lameller 
Att använda sig av lameller som solskydd har den positiva effekten av att 
direkt solinstrålning blockeras medan diffust dagsljus som reflekteras från 
omgivningen släpps in. Detta passar solceller bra då de har svårt att ta tillvara 
på diffust solstrålning, utan det är av den direkta solinstrålningen som 
solcellerna genererar den stora delen av elen.  
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Det finns olika slags lameller, både de som sitter fast och de som vinklas 
beroende på solinstrålningen. Vändbara lameller kan förbättra den 
solskyddande funktionen, på samma gång som solcellerna kan generera mera 
el. En nackdel med ett sådant system är att det ingår fler komponenter vilket 
adderar till komponenter som behöver underhållas och repareras. 
 
Lamellerna kan antingen vara standardmoduler eller halvtransparanta 
moduler. Vid halvtransparanta moduler kommer en del av det direkta solljuset 
tränga igenom lamellerna och skapa en ljusare miljö inomhus. Figur 3.14 är ett 
exempel på hur halvtransparanta moduler kan användas som solskydd.  
 
 

 
Figur 3.14. Halvtransparanta solcellslameller. (SolarPV. Solar PV Louvres, Solar 
PV Sun Shades). 
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3.4. Exempelprojekt 

3.4.1. Frodeparken 

Allmänt 
Kvarteret Frodeparken är ett beläget i centrala Uppsala. Hela byggnadens 
bågformade söderfasad pryds av byggnadsintegrerade solcellsmoduler, se figur 
3.15. Söderfasadytan är på 900 m2 och solcellerna täcker 675 m2 av den.  
 

 
Figur 3.15. Frodeparkens bågformade söderfasad täckt med CIGS-solceller. 

Solcellssystem 
Solcellsmodulerna som täcker Frodeparkens söderfasad är av typen CIGS- 
tunnfilmssolceller. Just dessa forskas det mycket om i Uppsala (Ångströms 
Solar Center) vilket var en stor orsak till att just den solcellstekniken utsågs. En 
annan viktig orsak till att de utsågs var att de förväntades generera störst effekt, 
vilket är 64 000 kWh per år med en toppeffekt på 86 kWp. Detta täcker ungefär 
15 % av byggnadens energiförbrukning.  

Montering 
Skanska anlitade Direct Energy att leverera ett nyckelfärdigt solcellssystem, 
vilket innebar att Direct Energy stod för projektering, montering och 
installation. Solcellsmodulerna monterades med ett specialdesignat 
infästningsystem framtaget för detta projekt.  
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Infästningssystemet kommer från U-kon och heter LT-Sun. Hela 
monteringssystemet är uppbyggt av aluminium och rostfritt stål. De vertikala 
infästningsskenorna är fastskruvade i väggkonstruktionen som består av 
betongelement. Solcellsmodulerna är sedan upphängda på skenorna med hjälp 
av krokar se figur 3.16. Modulerna kräver en viss kylning för att kunna arbete 
optimalt, vilket gjorde att de monterades med ett mellanrum på 7-14 centimeter 
från fasaden. 
 

 
Figur 3.16. Produktblad på monteringssystemet som användes till Frodeparken. 
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3.4.2. Väla Gård 

Allmänt 
Väla Gård är en miljösatsning av Skanska med en ambition att 
kontorsbyggnaden ska bli ett noll- eller plusenergihus. Byggnaden ska alltså 
producera minst lika mycket energi som den förbrukar för värme, kyla och 
fastighetsel. Kontoret består av två stycken tvåvåningsbyggnader med sadeltak. 
De är sammanbundna med en mindre byggnad med platt sedumtak, se figur 
3.17.  
 

 
Figur 3.17. Kontoret Väla Gård. (Per Kempe. Uppföljning Väla Gård). 

Solcellssystem 
Väla Gårds solcellsanläggning har erhållit Solenergipriset 2013 för årets 
anläggning 2012 samt Skåne Solar Award 2013. Anläggningen består av 288 
stycken monokristallina solcellsmoduler av typen Naps Saana 245 W och 5 
stycken växelriktare, 2 till södra huset, 3 till norra huset. 
 
450 m2 solcellspaneler har integrerats på de båda södersidorna på sadeltaken, 
med en lutning på 45 grader. Den totala energianvändningen för kontoret Väla 
Gård beräknas till 41 kWh/m2,år, solcellerna har en toppeffekt på 70 kWp och 
beräknas årligen generera 64 000 kWh, vilket motsvarar 37 kWh/m2,år.  

Montering 
Skanska anlitade Exotech att leverera en nyckelfärdig solcellsanläggning. 
Solcellerna monterades på aluminiumprofiler med ett underliggande tätskikt 
av underlagspapp, se figur 3.18. Därför ställdes inga krav på täthet på 
solcellssystemet.  
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Figur 3.18. Montage av solcellsmodulerna på Hus B (norra huset). (Per Kempe. 
Uppföljning Väla Gård). 

3.4.3. Statens Provningsanstalt 

Allmänt 
Statens provningsanstalt i Borås driftsatte denna solcellsanläggning 2013, se 
figur 3.19. Solcellsanläggning två funktioner, den agerar både som 
solavskärmning samtidigt som den producerar el på solljuset den fångar upp. 
 

 
Figur 3.19. Solavskärmning på Statens Provningsanstalt.  

Solcellssystem 
Solcellssystemet består av 26st 250W monokristallina kiselsolcellspaneler och en 
växelriktare. Solcellsmodulerna är standardpaneler med ett transparant 
bakstycke i stället för heltäckande vitt tedlar. Detta ger en semitransparant 
panel som släpper igenom lite solljus men fungerar även som ett solskydd. 
 
Tillsammans utger de 26 stycken panelerna en toppeffekt på 6,5 kWp och 
årsproduktionen beräknas till 6000 – 6500 kWh.  

Montering 
Installatören tog fram specialkonsoler som han fäste mot befintliga bärande 
stolpar (se figur 3.20.). 
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Figur 3.20. Solcellsmodulerna fästs i befintliga stålpelare.  
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4. NCC-PROJEKT 

4.1. Hugo Alvéns förskola 

4.1.1. Om projektet 
Hugo Alfvéns förskola som byggdes 1979 står inför en renovering och 
kommunen tittar på att i samband med renoveringen förädla byggnaden till ett 
plusenergihus. Plusenergihus innebär att det producerar mer energi än det 
använder, i detta fall på årsbasis. Förskolan består av två enplans huskroppar 
med sadeltak om 22° lutning, den ena huskroppen azimut 55° och den andra -
35°. Azimut är vinkeln i horisontalplan räknad medsols från söder. Söder = 0°, 
väster = 90°, öster = -90° osv.  
 
Det värme och ventilationssystem som byggnaden har idag behöver bytas ut. 
Idén är att bättra på isoleringen av väggar och tak, byta fönster och dörrar samt 
byta värme och ventilationssystem för att nå ner till en specifik 
energianvändning om ca 40 kWh/m2. Tidigare låg energianvändningen på 128 
kWh/m2. BOA är ungefär 790 m2 vilket skulle ge att det krävs ett tillskott från 
solceller på ungefär 35 000 kWh/år. Figur 4.1. visar hur huset ser ut och 
omgivningen runtomkring.  
 

 
Figur 4.1. Hugo Alvéns förskola. (Google streetview). 

4.1.2. Förutsättningar 
Förutsättningarna för takintegrerade solceller tas fram genom PVGIS, se bilaga 
6 och 7 PVGIS är en nätverksbaserad hemsida som gör att man snabbt kan ta 
fram sina förutsättningar för solceller. Enligt PVGIS har taket på 250 m2 ett 
energiutbyte på 731 kWh/installerad kW och taket på 280 m2 ett energiutbyte 
på 821 kWh/installerad kW.  
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Beräkningarna visar årsproduktionen från solcellerna om taken beläggs med 75 
% solceller, beräkningarna förenklas till att 1 kW = 4 stycken paneler = 6 m2. 
Taken i fråga är de blåmarkerade i figur 4.2. 
 

280 ∗ 0,75 = 210  𝑚! →
210
6 = 35  𝑘𝑊 → 35 ∗ 821 = 28  735  𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

 

250 ∗ 0,75 = 187,5  𝑚! →
187,5
6 = 31  𝑘𝑊 → 31 ∗ 731 = 22  661  𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

 
𝑆𝑈𝑀𝑀𝐴: 28  735+ 22  661 = 51  396  𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

𝑃𝐿𝑈𝑆𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼: 51  396− 35  000 = 16  396  𝑘𝑊ℎ/å𝑟 
 
Om taket beläggs till 75 % med solceller kommer årsproduktionen från 
solcellerna överstiga förbrukningen med16 396 kWh/år. Vilket skulle göra 
Hugo Alvéns förskola till ett plusenergihus. 
 

 
Figur 4.2. Ej skalenlig modell av hur Hugo Alvéns förskola. Pil pekar mot norr. 

4.1.3. Potentiella lösningar 
I detta fall är endast takintegrerade lösningar intressant då fasaderna inte har 
tillräcklig yta och förutsättningar för solceller. T.ex. är det träd runtomkring 
som skulle skugga fasaden under delar av dagarna. 

Solcellstakpanna 
SRS Energys solcellstakpanna lämpar sig bra för detta ändamål, de kan lätt 
integreras med traditionella takpannor, se kapitel 3.2.4.  

Takpannor i glas 
Ett annat alternativ är SolTechs system med takpannor av glas och 
underliggande solceller, se kapitel 3.2.5.  
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Standardmoduler 
Standardmoduler med skenor som infästningsystem kan tillämpas på de taken 
som vetter mot öster och väster, se kapitel 3.2.1. för Solibros infästningsystem 
och kapitel 3.4.2. för exempelprojektet Väla gård som använde sig av kristallina 
kiselsolceller som taktäckning. 
 

4.1.4. Slutsats 
Solceller behövs för att klara kravet som plusenergihus och att placera dem på 
taken fungerar bra. Det som talar emot att använda solceller på förskolan är att 
de rent teoretiskt gör av med lika mycket energi som de förbrukar, men på 
sommaren då solcellerna producerar som mest är lastningsprofilen minimal, då 
barnen är lediga. Vilket betyder att det inte blir lika lönsamt ekonomiskt.  
 

4.2. IFU-arena 

4.2.1. Om projektet 
Innebandy och Friidrott i Uppsala (IFU) Arena är en hallbyggnad med ett 
fotavtryck om cirka 21 000 m2 som kommer börja byggas i oktober 2014 och 
vara färdigställd till juni 2016. Byggnaden består av två sammanlänkade 
huskroppar där båda delarna har sadeltak, den ena med 9◦ lutning och den 
andra med 5◦ lutning. Husen ligger med en 90,-90◦ azimut. Arenans stomme är 
limträ med väggar av plåtsandwichelement, takets beläggning är takduk. 
 
Arenan kommer ha en specifik energianvändning om 70 kWh/m2 och år vilket 
ger en total energianvändning om 1 676 985 kWh. Av detta är elenergin 
beräknad till 374 036 kWh och en fiktiv solcellsanläggning skulle kunna 
dimensioneras efter detta.  
 

 
Figur 4.3. IFU-arena med placering av potentiella solceller. Pil pekar mot norr. 
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4.2.2. Potentiella lösningar 
För att göra det enkelt väljs ungefärliga värden på kristallina solceller där 1 kW 
motsvarar ca 6 m2 i toppeffekt kWp. Beräkningar för att se hur stor yta som 
måste beläggas med respektive metod för att täcka behovet av elenergi. 
Beräkningarna görs även i detta fall med PVGIS. 

1. Utanpåstående taklösning 
Då inget av taken är direkt vända mot söder, kan BIPV inte användas för 
maximal solinstrålning. Denna lösning är en BAPV-metod som endast lämpar 
sig på platta eller låglutande tak. Solcellerna kopplas i skenor, där vinkeln på 
solcellerna blir 20 grader mot solen. Dessa skenor kan placeras så att solcellerna 
vänds mot söder. Skenorna går att skruva fast i taket, men för att undvika 
penetration av tätskikt går det även bra att hålla nere dem med ballast. I figur 
4.4. har ballast-metoden använts.  
 

 
Figur 4.4. Solceller på taket i Stockholms hamnar. 
 
Enligt PVGIS, se bilaga 8 beräknas 835 kWh/installerad kW för fristående 
solceller med 20 grader lutning mot söder. 
 

374  036
835 = 448  𝑘𝑊 → 448 ∗ 6 = 2688  𝑚! 

2688 m2 av taken behöver totalt beläggas för att täcka arenans elförbrukning. 

2. Utrullningsbara solcellsmoduler 
Taken som är riktade mot öster respektive väster kan förses med flexibla 
solcellsmoduler som har ett självhäftande infästningsystem, se kapitel 3.2.3. 
Välvda tak (flexibla solcellsmoduler). 
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Enligt PVGIS beräknas 686 kWh/installerad kW för byggnadsintegrerade 
solceller. Det västra respektive östra taket har 686 kWh/installerad kW och 688 
kWh/installerad kW, se bilaga 9 och 10. I nedanstående beräkningar antar jag 
att de har samma och sätter den till det lägsta 686 kWh/installerad kW. 
 

  
374  036
686 = 545  𝑘𝑊 → 545 ∗ 6 = 3270  𝑚! 

 
3270 m2 av taken behöver totalt beläggas för att täcka arenans elförbrukning. 
 

3. Standardmoduler på taket 
Standardmoduler med skenor som infästningsystem kan tillämpas på de taken 
som vetter mot öster och väster, se kapitel 3.2.1. för Solibros infästningssystem 
och kapitel 3.4.2. för exempelprojektet Väla gård som använde sig av kristallina 
kiselsolceller som taktäckning. 
 

374  036
686 = 545  𝑘𝑊 → 545 ∗ 6 = 3270  𝑚! 

 
3270 m2 av taken behöver totalt beläggas för att täcka arenans elförbrukning. 

4. Solavskärmning. 
Kontorsfönster mot söder och öster kan förses med solavskärmning, se 
exempelprojektet Statens Provningsanstalt i kapitel 3.4.3. En fördel med denna 
lösning är att den även skapar ett behagligare inomhusklimat och 
solavskärmningen ger även ett lägre kylbehov på sommaren. 
 
Enligt PVGIS beräknas 834 kWh/installerad kW för byggnadsintegrerade 
solceller med 40 graders lutning mot söder, se bilaga 11 och 692 
kWh/installerad kW för byggnadsintegrerade solceller med 40 graders lutning 
mot öster, se bilaga 12. 
 

𝑆Ö𝐷𝐸𝑅:  
374  036 2

834 = 224  𝑘𝑊 → 224 ∗ 6 = 1344  𝑚! 

 

Ö𝑆𝑇𝐸𝑅:  
374  036 2

692 = 270  𝑘𝑊 → 270 ∗ 6 = 1620  𝑚! 

 
Om fasaden mot söder täcks med 1344 m2 för solavskärmning och fasaden mot 
öster täcks med 1620 m2 solceller täcker det arenans elförbrukning. 
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5. Standardmoduler på fasaden 
Standardmoduler kan täcka söderfasaden. Modulerna kan fästas utanpå den 
färdiga fasaden för att skapa en arkitektonisk effekt. Se exempelprojektet 
Frodeparken i kapitel 3.4.1. 
 
Enligt PVGIS, se bilaga 13 beräknas 631 kWh/installerad kW för 
byggnadsintegrerade solceller med 90 graders lutning mot söder. 
 

374  036
631 = 593  𝑘𝑊 → 593 ∗ 6 = 3558  𝑚! 

 
Om fasaden mot söder täcks med 3558 m2 solceller täcker det arenans 
elförbrukning. 
 

4.2.3. Slutsats 
Med stora tomma ytor på både tak och fasad lämpar det att använda sig av 
solceller på detta projekt och integreringsmöjligheterna är många. Då taken inte 
vetter mot söder, kan BAPV-lösningar användas för största möjliga effektivitet 
från solcellerna. Lastningsprofilen kan även här diskuteras då den kanske inte 
är helt lämplig, då hallen antagligen inte används lika flitigt på sommaren som 
på vintern.  
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5. DISKUSSION 

5.1. EU-standarder 

För att kunna ersätta traditionella byggnadsmaterialen krävs att samma krav 
ställs på solcellerna som på de byggnadsmaterialen de ersätter. Till exempel ska 
en solcellstakpanna uppfylla de krav på vattentäthet som en vanlig takpanna 
uppfyller. De ska även kunna beträdas för service och underhåll av taket. 
(van Noord, 2012) 

5.1.1. Glapp mellan byggnads- och solcellsstandarder 
Det finns i dagsläget två befintliga branschstandarder gällande solceller: 

• SS-EN (IEC) 61215 - Kristallint kisel 
• SS-EN (IEC) 61646 – Tunnfilmsteknik 

 
De tidigare standarderna är främst framtagna mot prestandan, den elektriska 
säkerheten och motståndskraften i utemiljön. Dessa standarder var tillräckliga 
när solcellerna endast agerade som en elproducerande enhet. När de numera 
ska integreras i våra byggnader och ersätta andra byggnadsmaterial räcker de 
inte till. De garanterar inte hur tät solcellsanläggningen är mot regn, vilka 
snölaster den klarar osv. Standarderna garanterar endast att solcellen kommer 
att generera el på ett säkert sätt i 30-40 år. Detta problem har uppmärksammats 
och en ny europastandard är snart framtagen. Den är på remiss i branschen och 
har namnet prEN 50583. Den nya standarden tar hänsyn till mekaniskt 
motståndskraft, brandtålighet, värmeisolering, storm- och snölaster samt 
vattentäthet. (van Noord, 2012) 
 
Enligt Peter Neretnieks (Solibro Hanergy) är bristen på standarder en tröskel att 
komma över för att fullt komma igång med BIPV. 
(Studiebesök Solibro med Peter N) 
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5.2. Produktstandardisering 

För att kunna komma fram till standardlösningar byggnadsintegrerade 
solcellssystem, måste måtten på modulerna standardiseras. I dagsläget finns det 
inga standardmått hos leverantörerna av solceller, tillverkarna skiljer sig åt med 
några millimeter hit eller dit på antingen längden eller bredden. Det är inget 
större problem vid BAPV då solcellerna appliceras utanpå taket eller fasaden, 
men för att utveckla en lösning med solcellsmoduler som klimatskal där det 
tillkommer krav som vattentäthet. Då måste infästningssystemet antingen 
anpassas efter solcellsmodulen eller vice versa. I dagsläget erbjuder 
solcellsleverantörerna endast specifika monteringssystem för deras egna 
solcellsmoduler. Detta gynnar inte utvecklingen av BIPV, då det inte ger 
köparen möjlighet att välja leverantör utifrån kvalitet på produkterna utan 
snarare den lösningen med rätt mått.  

5.3. Spridning av BIPV-kunskaper  

För att optimera solcellernas effektivitet behöver de tidigt finnas med i 
projektering då de inverkar på byggandens form, placering och utseende. I 
dagsläget är byggföretagens kunskaper att använda solceller som ett 
byggnadsmaterial begränsade. Vilket leder till att rädslan för att misslyckas är 
större än glädjen att lyckas. 

5.3.1. Glapp mellan byggföretag och solcellstillverkare 
Den sammanlagda kunskapen hos byggföretagen och solcellstillverkarna 
behöver slås ihop för att optimera tillverkningen av produkter som verkligen 
passar och håller måttet för BIPV. Därför behövs mer samarbeten mellan dessa 
två parter. Ett alternativ och ett steg på vägen vore att ha med någon från 
solcellssidan tidigt i projekteringsfasen, som kan dela med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter för att uppnå ett bra resultat i slutändan. Vilket 
leder till att alla inblandade har ökat sin kunskap om solceller i slutändan. 

5.4. Solcellsintresse från byggbranschen 

Tidigare har det varit symbolvärden som varit huvudanledningen till att 
använda solceller, exempelvis för att uppnå miljö- och energimål. Nu har 
priserna för solcellerna kommit ner på en nivå att det även ekonomiskt börjar 
bli en bra affär att installera solceller.  
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Det vore intressant att undersöka vad priset blir per kvadratmeter för solceller 
och jämföra det med traditionella byggmaterial. Solceller behövs ses som en 
investering och inte enbart som en kostnad, då solceller är det enda 
byggnadsmaterial som betalar tillbaks sig själv. Priset för energi i framtiden 
kommer även det styra hur marknaden för solceller utvecklas. Ju högre elpris, 
ju snabbare avkastning på investeringen. 

5.5. Solceller i världen 

För att vi inte ska fortsätta leva på naturens bekostnad behöver vi se oss om 
efter alternativa energikällor. Solceller är ett bra alternativ på en förnybar 
energikälla. Solceller används redan överallt i hela världen i större eller mindre 
skala. Det finns platser som är mer eller mindre lämpliga och därför är de olika 
effektiva. Det som talar emot solceller i länder som Sverige är det låga elpriset 
från kärnkraft och vattenkraft och det nordiska klimatet med långa vintrar och 
en missgynnande lastprofil. 
 
I Sverige har vi även ett problem med lagstiftningen för att marknaden fullt ska 
blomma ut. Den el som tillverkas men inte förbrukas säljs till elbolaget, men det 
priset elbolagen köper tillbaks elen för är mycket lägre än vad det kostar att 
köpa av dem. Det optimala vore om det kunde kvittas eller köpas tillbaks för 
samma pris. 
 
Det råder delade meningar om solenergi är något att satsa på men idag är det så 
pass lönsamt att vem som helst kan köpa en solcellsanläggning och göra en 
ekonomisk vinst av det. Men det är fortfarande en stor investeringskostnad som 
det dröjer länge innan investeringen är återbetald, då solceller har en livslängd 
upp mot 50 år. Till exempel vid flytt fem år efter installation, blir det en 
förlustaffär om inte värdet på huset höjs. 
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5.6. Marknaden för solcellstillverkare 

I dagsläget dominerar kiselsolcellerna marknaden och ser ut att göra det ett tag 
framöver, då den nuvarande trenden är att de tar marknadsandelar av 
tunnfilmsteknikerna. De har fortfarande högst verkningsgrad och idag det 
lägsta priset per installerad watt. En parameter som båda den första och andra 
generationens solceller behöver se över är miljöaspekten. En del av de ämnen 
som solcellerna består av är både sällsynta och giftiga.   
 
Den tredje generationens solceller har en möjlighet att bli främst, men då krävs 
en högre verkningsgrad och ännu viktigare en längre livslängd. De tillverkas av 
delvis organiska ämnen vilket ger en mindre påverkan på miljön. Men det 
dröjer många år innan vi ser grätzelceller som någon större aktör på 
solcellsmarknaden, då den redan vuxit sig stor krävs det en stor tillverkning 
bara för att ta några procent av marknaden 
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6. SLUTSATSER 

Byggbranschen står idag inför en stor förändring gällande energismarta 
byggnader. Syftet med denna studie är att undersöka hur byggnadsintegrerade 
solcellssystem kan integreras i byggnaden och agera klimatskal och samtidigt 
generera energi i form av elektricitet. Marknaden för byggnadsintegrerade 
solceller är på uppgång men det är fortfarande några aspekter som gör att den 
inte riktigt blommat ut ännu. Än så länge är det brist på 
produktstandardisering, brist på gällande EU-standarder och ett glapp mellan 
våra byggföretag och solcellstillverkarna gällande den kunskap som behövs för 
att kunna integrera solceller i våra byggnader på ett effektivt sätt.  
 
En av de främsta fördelarna med solceller är att en solcellsanläggning kräver 
minimalt med underhåll och alla komponenterna har lång livslängd. 
Växelriktaren behöver bytas cirka vad tjugonde år. Medan solcellsmodulerna 
har en effektgaranti på 25 år, men har potential att fungera upp till 50 år. 
 
De byggdelar som lämpar sig för integrering är tak, fasad, fönster, 
balkongräcken och solavskärmning. Till dessa finns det redan en mängd olika 
produkter ute på världsmarknaden. Men än så länge är solceller inte så 
vedertaget i Sverige. I dagsläget är det endast installerat 3 W/personen vilket 
kan jämföras med Kina där det är 6 W/person installerat. Det är svårt att 
spekulera om solceller kommer bli en ledande energikälla i framtiden. Dess 
framfart kommer styras politisk på både lokal och internationell nivå. I teorin 
kan jordens energibehov täckas flera gånger om med tillräckligt många 
solceller. 
 
I framtiden kommer BIPV fortsätta att utvecklas och lösningarna kommer bli 
snyggare, effektivare och billigare. Om grätzelceller utvecklas i rätt riktning 
kommer det finnas oändligt med integreringsmöjligheter i våra byggnader. En 
viktig del i utvecklingen är att lösningarna liknar redan vedertagna 
byggmetoder för taktäckning och fasadbeklädnad, för att underlätta 
övergången och monteringen.  
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7. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Förhoppningsvis har denna rapport väckt intresset för solceller och de 
möjligheter som finns att använda solceller på byggnader, både vid 
nyproduktion och vid renovering. Solcellsbranschen är under stora 
förändringar och forskningen leder hela tiden framåt till effektivare och 
billigare lösningar.  
 
Detta kan även vara intressant att bygga vidare på: 

• Kostnad för traditionella byggmaterial respektive solceller över dess 
livslängd (LCC). 

• EU-standarder. 
• Projekteringsverktyg. 
• Miljöperspektiv. 
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BILAGA 1. INTERVJU MED MIKAEL ABAJI 
Sales Manager, Solar Supply.  
 
Datum: 2014-04-11 
Plats: Mail. 
Intervjuare: Viktor Bäck 
 
Jag har arbetat med solceller i snart sju år, både i Tyskland, Italien, 
Frankrike, Spanien, Belgien, Danmark, Finland och Sverige och stöter 
inte så ofta på just BIPV-system då dessa oftast är mycket dyrare och 
svåra att räkna hem rent ekonomiskt, möjligtvis ur 
marknadsvärdessynpunkt.  
 
Q1. Vad det finns för olika BIPV-system? 
 Byggnadsintegrerade solceller, eller BIPV som det förkortas 
(building integrated photovoltaic) täcker upp många varianter av 
installationer. Fasadintegrering, takintegrering där solcellsmodulerna 
fyller funktion som tätskikt, dvs. byggelement. 
 
Även glastak, balkongglas m.m. kan delvis eller helt täckas med 
solceller för att generera ström, samtidigt som modulerna fyller en 
funktion som tak eller balkongglas. 
 
I dessa fall så tillverkas panelerna med dubbelt glas oftast 4 + 4mm 
eller 3,2 + 3,2mm och monoceller (monoceller har en avklippt hörna 
vilket ger lite ljusgenomsläpp). Det dubbla glaset är en säkerhetsfråga 
för stabilitet. Dock så lamineras modulerna med glas som är härdat 
så om ngn skiva går sönder så är det ingen fara att ngn får glasskivor 
på sig. Det blir ungefär som en bilruta. 
 
Men i många fall så placerar man solceller som fasta markiser utanför 
kommersiella fastigheters fönster för att även där fylla två funktioner. 
Solskydd och elproduktion. Denna lösning hamnar också under 
benämningen BIPV. 
 
Q2. Tekniska lösningar för t.ex. infästningen? 
 Olika system har olika infästningsmetoder. Det vill säga att 
varje installation kräver en anpassad lösning. Om det är en 
fasadintegrering så tillverkar man solcellsmodulerna för att passa i 
samma ramverk som de övriga elementen. Kopplingsboxen sätts då på 
kanten (sidan) på solcellsmodulen för att hamna i en fals. Även 
kanaliseringen döljs då i samma fals. 
 
För solskydd så brukar installatören anpassa dessa konsoler 
beroende på hur fastigheten är utformad. 
 



 

B1.2. 

Q3. Berätta lite om ett projekt du varit inblandad i?  
 Gällande SP i Borås så tog jag fram en standardpanel och fick 
tillverkaren att använda sig av ett transparant bakstycke i stället för 
heltäckande vitt tedlar. Detta ger då en semitransparant panel som 
släpper igenom lite solljus men även fungerar som ett solskydd.  
 
Systemet består av 26st 250W paneler som tillsammans utger en 
toppeffekt på 6500W. Årsutbytet bör ligga på runt 6000 - 6500kWh. 
Installatören tog fram specialkonsoler som han fäste mot befintliga 
bärande stolpar. 

 
Q4. Är det något av de länder där du arbetat som känts att de 
ligger i framkant gällande BIPV?  
 Tyskland, Italien och England har legat i framkanten med BIPV, 
men främst för att FIT (Feed In Tarifs) har gjort det mera lönsamt. 
 
Q5. Vad är det som gör att BIPV är svårare att räkna hem? Vad är 
det som gör att kostnaderna drar iväg? Borde det inte rent 
tekniskt bli billigare då man spar in pengar på annat material? 
 Problemet är att det sällan går att använda en "standard" 
solcellspanel för dessa lösningar. Så fort du bryter en tillverkning för 
att tillverka fram ett mindre antal kundanpassade moduler så 
springer kostnaden iväg. Dessutom så är det oftast en del handarbete 
med glas/glasmoduler. 
 
Vissa tillverkare har tagit fram glas/glaspaneler med t.ex. 1 x 1 m som 
standard. Dessa blir något billigare om man kan acceptera måtten. 
 
 Q6. Vad tror du behövs här i Sverige för att BIPV skall bli 
vanligare? Är det bidrag och liknande som kan få igång 
marknaden?            
 Troligtvis så kommer byggnadsintegrerade moduler alltid att 
användas i många framtida projekt. I 9 av 10 fall i Sverige så är det 
kommuner eller andra statligt ägda fastigheter som förses med denna 
lösning för ren image. 
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Det jag tror blir en alltmer vanligare lösning i Sverige är 
takintegrerade moduler. T.ex. vid en nybyggnation så kan man 
anpassa takets lutning och väderstreck för optimala förhållanden för 
solenergi och använda solcellspaneler med specialramar för att helt 
fylla funktion som tätskikt.  
 
Detta är inte så kostsam lösning om man jämför med en 
standardpanel. Dock så får du inte samma kylning på panelerna 
vilket ger ett lite sämre årsutbyte i energi. Men du kapar kostnaden av 
takpannorna och får en estetiskt snyggare installation. 
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BILAGA 2. INTERVJU MED ANDERS CARLSSON 
Teknisk chef, A-hus. Frågor angående A-hus koncept ”Bright 
Living” 
 
Datum: 2014-05-09 
Plats: Mail. 
Intervjuare: Viktor Bäck 
 
Q1. Vilken solcellsteknik använder ni er av? 
På OTL/Bright Living var det tunnfilm men det vi säljer idag är Kisel. 
 
Q2. Hur sker monteringen av solcellsmodulerna? 
Modulerna fäst in med metalbeslag i takläkten. 
 
Q3. Använder ni era v tätskikt under solcellerna? 
På Bright Living var det integrerade celler och dessa ersatte 
fasad/takbeklädnaden och var ett skydd mot väder och vind. De celler 
vi säljer idag sitter utanpå takbeklädnaden. 
 
Q4. Vilka leverantörer använder ni er av? 
Vi har arbetat med Direct Eenrgy tidigare men framåt kommer vi 
prova NIBEs solceller som passar väl ihop med deras värmepump. Jag 
hoppas och tror en hel del på NIBEs produkter då de har en human 
prissättning där det finns en rimlighet att räkna hem detta. 
 
Q5. Hur stora ytor med solceller? 
På BL var det var det totalt ca 100m². I det paket vi tillhandahåller 
från NIBE är det 12 moduler av 991x1650 mm = ca 20 m² och på ca 3 
kW. 
 
Q6. Så om jag förstått det rätt så i dagsläget har ni frångått 
konceptet med byggnadsintegrerade solceller och applicerar det 
på färdigt hus istället? Varför har ni gjort det valet? 
Integrerade finns knappt att få tag på och de som har tillverkat har 
gått omkull - det är för dyrt med profiler och systemet för att få det 
vädertätt som gör att dessa system blir tokdyra och ingen köper = 
finns inga att köpa idag mer eller mindre. 
 
Q7. Hur motiverar ni valet att gå från tunnfilm till kisel? 
Jag trodde själv att tunnfilm skulle dominera mer framöver men Kisel 
står sig starka och har en hög verkningsgrad - vi har gjort valet att 
köpa effektiva celler till bra pris dvs hitta mixen där man får ut mest 
för insatt kapital.Dock är ju tunnfilm något mer miljövänliga om de 
tillverkas på en el som är producerad på rätt sätt. 
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Q8. Har ni sett någon förändring i intresse från era kunder 
gällande solceller? 
Något mer frågor och köpare som vill ha, men ingen jätte stor jakt på 
celler från husköpare - vet ej om de orkar i alla andra beslut och 
utgifter utan detta appliceras nog senare...i steg II.... 
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BILAGA 3. INTERVJU MED ANDREAS ANDERSSON 
Projektchef för Väla Gård, Skanska. 
 
Datum: 2014-04-11 
Plats: Mail. 
Intervjuare: Viktor Bäck 
 
Q1. Vad för slags solceller har ni använt er av? 
 288 stycken monokristallina solcellsmoduler av typen ”Naps 
Saana 245 W”. 

 
Q2. Hur är solcellsanläggningen upphandlad? 
 Skanska har beställt en nyckelfärdig av ExoTech på 450 m2. 
 
Q3. Vad för slag infästningssystem? 
 Solcellerna har monterats på aluminiumprofiler. 
 
Q4. Har ni tätskiktet under solcellerna? 
 Underlagspapp har använts som tätskikt, så inga sådana krav 
har ställs på solcellerna. 
 
Q5. Har ni någon underhållsplan för solcellerna? 
 Nej. 
 
Q6. Kan man komma upp och gå på taket vid behov? 
 Nej inte direkt på solcellerna. 
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Bilaga 4. Intervju med Alejandro Pallas 
Biträdande projektledare för Kv. Frodeparken, Uppsalahem. 
 
Datum: 2014-05-12 
Plats: Mail 
Intervjuare: Viktor Bäck 
 
Q1. Vad använde ni av er för infästningsystem? 
 Infästningssystemet kommer från U-kon och heter LT-Sun. Hela 
monteringssystemet är uppbyggt av aluminium och rostfritt stål. (se 
produktblad nedan) De vertikala infästningsskenorna är fastskruvade 
i väggkonstruktionen (betongelement), solcellsmodulerna är sedan 
upphängda på skenorna med hjälp av krokar enligt bifogat 
produktblad. 
 

 
 
Q2. Hur upphandlade ni solcellsanläggningen? 
 Vid upphandlingen efterfrågade vi företag som kunde leverera 
ett nyckelfärdigt solcellssystem, vilket innebar projektering, 
installation och nätanslutning. Stor vikt lades också på hur stor effekt 
solcellerna genererar. Valet av leverantör gjordes till stor del med 
hänsyn till ovannämnda krav samt att de kunde leverera 
solcellsmoduler i storlekar som överensstämde med arkitektförslaget. 
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Det vinnande företaget, Direct Energy, avtalades som 
underentreprenörer till Skanska som var totalentreprenör för 
projektet. Min uppfattning angående samarbetet mellan Skanska och 
Direct Energy är att det fungerade bra. Trots en något optimistisk 
tidsplanering från Direct Energy och den begränsade framkomligheten 
på arbetsplatsen lyckades man till slut leverera en fullt godkänd 
solcellsanläggning.  
 
Q3. Hur motiverar ni ert val av solcellsteknik? Tunnfilm framför 
kisel? 
 Solcellerna på Frodeparken är av typen tunnfilmsolceller. Som 
jag nämnde i ovanstående fråga så gjordes valet av solceller till stor 
del på hur pass stor effekt solcellerna kunde generera. Den valda 
solcellsmodellen var inte billigast men genererade den högsta effekten 
bland de olika solcellsalternativen som offererades i anbuden.  
 
 
Q4. Hur ställer ni er till att använda solceller i något kommande 
projekt? Vad för erfarenheter skull ni ta med er från detta projekt 
och vad skulle ni ändra på till nästa projekt? 
 Vi på Uppsalahem ser mycket positivt på användandet av 
solceller. Med våra högt satta energimål där all nyproduktion skall 
projekteras för en specifikenergianvändning på max 60 kWh/m2/år 
måste vi beakta möjligheten att använda solen som energikälla. Att 
använda solceller som fasadmaterial för en hel byggnad är nog inte 
aktuellt i närmast kommande projekt, däremot kan solceller på taken 
absolut kan vara ett alternativ. I mitt kommande projekt kommer allt 
att förberedas och projekteras för framtida installation av solceller på 
taket. 
 
Q5. Hur mycket tid beräknar ni behövs för drift och underhåll? 
 I dagsläget är det svårt att svara på hur pass mycket tid som 
kommer att behöva läggas på drift och underhåll då 
solcellsanläggningen är så pass ny. Uppsalahems driftpersonal har fått 
ansvaret att underhålla solcellsanläggningen efter leverantörens 
anvisningar. I huvudsak innebär det rengöring av smutsiga moduler för 
att garantera optimal elproduktion samt att årligen kontrollera 
elektriska delar. 
 
Q6. Blir det någonsin överskott på elen solcellerna genererar? Vad gör 
ni med den i sådana fall? 
 Tanken är att i framtiden kunna sälja all elöverskott till elnätet. 
Tyvärr är integrationen av styr- och reglerutrustningen för anläggningen 
inte full färdigställd vilket innebär att vi i dagsläget skickar ut 
elöverskottet till elnätet men får inte någon ersättning för det. 
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