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Sammanfattning 
Med ett alltmer miljömedvetet samhälle finner vi idag ett ökande intresse för tillämpningen av 
effektiva energiförsörjningssystem. Ett av tillvägagångssätten för detta är att utnyttja solenergi, vilket 
möjliggörs med solceller. Solceller kan kortfattat beskrivas som en komponent vilket syftar i att 
omvandla solenergi till elektricitet. Denna teknik har på senare år blivit ett incitament för byggherrar 
att uppnå kraven för diverse miljöcertifieringar, där solceller används som byggnadsmaterial vid 
nyproduktion och renoveringar. De konstruktioner där solceller har använts brukar gemensamt kallas 
för solcellsanläggningar, beroende på solcellstyp kan dessa delas in i byggnadsapplicerade (BAPV) 
och byggnadsintegrerade (BIPV).  

Med hjälp av litteraturstudier, fallstudier, intervjuer samt workshop och observationer har det utförts 
en undersökning med fokus på byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Undersökningen verkställdes 
med avsikten att granska den potentiella utsträckningen som byggnadsintegrerade solceller kan 
implementeras inom transportsektorns nyproduktion. Avhandlingens huvudsakliga mål är att förse 
uppdragsgivaren med förslag på tillämpningsområden för byggnadsintegrerade solceller till 
nyproduktion, där eventuella hänsyn har tagits till byggteknik och arkitektur. Dessutom menar 
rapporten att bidra till bildningen av en uppfattning kring solceller som byggnadsmaterial.  

Resultatet som påvisades från undersökningen är att det finns möjligheter för BIPV att implementeras 
i anläggningskonstruktioner inom transportsektorn. Bland dessa konstruktioner är bullerskärmar och 
teknikhus för järnvägar. Dessutom konstateras att de byggtekniska faktorer som bör beaktas vid 
nyproduktion med BIPV är orientering och lutning, likaså skuggning och ventilation. För 
arkitektoniska faktorer gäller att konstruktionen är estetiskt tilltalande, har en god komposition med 
färg och material, passar det synliga rutnätets motiv, den är kontextualiserad och väl projekterad samt 
att den har en innovativ design.  

I avhandlingen framkommer även möjligheter och hinder vid projektering med solceller. Resultaten 
visar att möjligheterna för BIPV är förutom att den utgör ett byggnadsskal, så har den även en 
energiavkastning till skillnad från traditionella byggnadsmaterial. Dessutom är BIPV ett ekonomiskt 
och ekologiskt hållbart alternativ. De identifierade hindren relaterar till aktörers brist på kunskap i 
solcellstekniken, vilket försvårar deras arbeten.  

Studiens slutsats är att det finns en potential att implementera solcellstekniken i Sverige, dock är den 
mer lönsam för större anläggningskonstruktioner. Då bullerskärmar och teknikhus förekommer 
kontinuerligt längs svenska motor-och järnvägar ses detta som ett incitament till att integrera dessa 
med solceller. Slutsatsen är även att vissa hinder som uppstår vid produktion och underhåll kan 
undvikas redan vid projekteringsskedet.   
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Abstract 

With a society that is becoming more environmentally conscious, we now find a growing interest in 
the application of efficient energy supply systems. One of the approaches for this is to utilize solar 
energy, which is possible with photovoltaics (PV) also known as solar cells. PV can briefly be 
described as a component which aims to convert solar energy into electricity. This technology has in 
recent years been an incentive for constructions companies and project owners to achieve the 
requirements for various environmental certifications. Photovoltaic technology can be used in building 
materials for new productions or renovations. Building structures where PV has been utilized are 
commonly referred to as solar systems. Depending on the solar cell type, these can be divided into 
building applied photovoltaics (BAPV) and building integrated photovoltaics (BIPV).   

With the help of literature research, interviews, case studies as well as workshop and observations, a 
study has been carried out which focuses on building integrated photovoltaic. The study was 
conducted with the intention to examine the potential extent that building integrated photovoltaics can 
be implemented in the transport sectors new production. The main aim of the dissertation is to provide 
with proposals for areas of application for BIPV, where construction technology and architecture is 
specifically taken into consideration. This dissertation also intends to contribute to the formation of an 
idea of photovoltaics as a building material.  

The result shown by the study is that there are opportunities for BIPV to be implemented in the 
transport sectors production of new constructions. Among these constructions are noise barriers and 
service houses for railways. In addition, it is noted that factors which regard PV building technology 
are orientation and tilt as well as shading and ventilation. The architectural factor that are considered 
when designing with BIPV is that the design of the construction needs to be aesthetically appealing, 
have a good composition with color and material, suitable with the visible grid's theme, it also needs to 
be contextualized and carefully planned. It is also required for BIPV constructions to have an 
innovative design. 

The dissertation also reveals possibilities and obstacles when designing with solar cells. The results 
show that the promises for BIPV come in the form of economic and ecological sustainability. The 
identified barriers relate to lack of knowledge in solar technology, which complicates the work of the 
involved operatives.  

The study's conclusion is that there is a potential for implementing PV technology in Sweden, but it is 
more profitable for larger constructions. However noise barriers and service houses for railways, occur 
continuously along Swedish roads and railways, therefore they are large in quantity. The large quantity 
of these constructions should be an incentive to implement BIPV in these constructions.  In addition, it 
is stated that certain obstacles arising from production and maintenance can be avoided as early as in 
the design stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: structures, energy supply systems, BIPV, noise barriers, service houses, highways and 
railroads, new construction, projecting, building technology, architecture  



 
  

Nomenklatur 
Solcell = halvledare som genererar elektricitet när det sker bestrålning av solljus 

PV = photovoltaics  

Solcellsmodul = kapslad enhet av sammankopplade solceller 

Solcellsanläggning = fullständiga systemet, inklusive material som krävs för att solceller skall 
producera el 

BIPV = building integrated photovoltaics  

BAPV = building applied photovoltaics  

PVNB = photovoltaic noise barriers 

AC = likström 

DC = växelström  

Växelriktare = omvandlar likström till växelström  

Off-grid = fristående solceller  

Grid-tie = nätanslutna solceller 

Verkningsgrad = produktionsförmåga  

Halvledarmaterial = leder ström genom termiskt exciterade elektroner 

Foton = Kraftförmedlande elementarpartikel  

Laddningsbärare = partikel som bär elektrisk laddning 

N-dopad = material dopad i ämnet fosfor - negativt laddad 

P-dopad = material dopad i ämnet bor - positivt laddad 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Med åren har intresset av att använda mer effektiva energiförsörjningssystem ökat, detta som ett 
resultat av ett mer miljömedvetet samhälle. Idag är solceller ett av energiförsörjningssystemen som 
förekommer inom byggbranschen, där avsikten är att producera el genom att placera solceller på 
byggnadskonstruktionen eller direkt i byggnadsmaterialet. Dessa konstruktioner är även kända som 
solcellsanläggningar.  

I en elproduktionsutvärdering sammanställd av Energiforsk år 2017 framgår det att mellan år 2010 och 
2015 har priserna för solcellssystem minskat med 65-75% i Sverige. Dessutom redogör rapporten att 
installationen av dessa system har drastiskt ökat, denna ökning illustreras i figur 1 (SolEl-programmet, 
2017).  

 
Figur 1 Diagram på installation av solcellssystem samt dess solcellseffekt (Energiforsk, 2017) 

Förekomsten av solcellsanläggningar har sakta men säkert blivit vanligare, engagemanget är högre 
bland byggherrar att uppnå kraven för diverse miljöprofilering av byggnader. Detta medför att 
marknaden för solcellssystem har växt och att det har utvecklats nya affärsmodeller. Samtidigt som 
efterfrågan att bygga med solceller växer, ökar även behovet av kunskap kring solcellsanläggningar 
samt de påverkande faktorer som bör tas hänsyn till vid produktion av dessa.  

Inom transportsektorn finns det ett betydande elbehov som behöver tillgodoses för att erhålla en 
fungerande infrastruktur, likaså finns det ett behov av att finna innovativa lösningar till att utnyttja 
förnybar energi. Tillämpningen av solcellstekniken i transportsektorns anläggningar anses därför vara 
en god metodik till att bemöta elbehovet, där solceller är både kostnadseffektiva och klimatvänliga.   

Trafikverket har som ansvar att arbeta med miljöfrågor i hela byggnadsprocessen, alltså från planering 
av ett projekt till driftunderhåll. Detta gör dem genom att genomföra utredningar i förstudien, där den 
miljöpåverkan som ett projekt kan medföra undersöks ingående. 

För järnvägsprojekt brukar Trafikverket utföra miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), som redogör 
järnvägens inverkan på miljön. Arbetet sker vanligtvis genom att Trafikverkets anlitade entreprenör 
framställer en miljöplan som Trafikverket godkänner innan påbörjad byggnation (Trafikverket, 2015).     

Detta examensarbete undersöker närmare i hur Trafikverket kan effektivisera 
energiförsörjningssystemen till deras anläggningar. Undersökningen omfattar mer specifikt 
bullerskärmar och teknikhus för järnvägar, där intresset ligger i integration av solceller. 
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1.2 Problemformulering 
Trafikverket har som uppgift att ligga i framkant vad beträffar användandet av förnyelsebar energi i 
transportsektorn. Som ett led i detta har Trafikverket ett pågående projekt med att integrera 
solcellsmoduler i nyproduktion. För att få ytterligare kunskap om vilka byggtekniska och 
arkitektoniska förhållanden som tas till hänsyn vid implementering av solcellstekniken, föreslår 
Trafikverket ett examensarbete som studerar närmare i ämnet.  
 
Denna avhandling menar att granska i byggnadsintegrerade solceller ur olika synpunkter. Som det 
tidigare nämndes är det de arkitektoniska och byggtekniska faktorerna som är av intresse där följande 
problemformuleringar skall undersökas: 

• I vilken utsträckning kan Trafikverket implementera byggnadsintegrerade solceller? 
• Vilka byggtekniska och arkitektoniska faktorer tar man hänsyn till vid nyproduktion? 
• Vad för möjligheter och hinder bör beaktas vid projekteringsskedet? 

1.3 Syfte 
Examensarbetet syftar i att främst belysa byggnadsintegrerade solceller som ett alternativ till 
traditionella byggnadsmaterial. Undersökningen avser att utmynna i förslag på hur Trafikverket kan 
implementera byggnadsintegrerade solcellssystem vid nyproduktion av anläggningar. Dessutom menar 
avhandlingen i att utreda eventuella lösningar till förekommande hinder vid projekteringsskedet, då 
denna fas är mest relevant till Trafikverkets arbete.  

Som ett led i denna undersökning syftar examensarbetet till att generellt öka kunskapen om 
solcellsanläggningar vad beträffar dess byggteknik och arkitektur.  

1.4 Målformulering 
Det huvudsakliga målet är att förse Trafikverket med förslag på tillämpningsområden för 
byggnadsintegrerade solceller till nyproduktion. Förslagen skall utmynna från ett byggtekniskt och 
arkitektoniskt perspektiv, där undersökningen kartlägger eventuella hinder och lösningar.  

Delmålet som anses vara mer abstrakt, är att arbetet skall bidra till en uppfattning kring 
byggnadsintegrerade solceller som ett alternativ till traditionella byggnadsmaterial.  

Examensarbetet utförs som en del av ett pågående projekt som Trafikverket driver. Trafikverket har 
allmänt som mål att energi och-kostnadseffektivisera infrastrukturen, samt minska på den fossila 
energianvändningen inom transportsektorn genom att använda förnybar energi. Detta som ett bidrag 
till att nå EU:s energieffektiviseringsdirektiv, där strävan är att energieffektivisering höjs från 27 till 
30 procent lägre energitillförsel år 2030.  

Ett av sätten att medverka till att nå målet i direktivet är att öka användningen förnybar energi. Genom 
att implementera solcellstekniken på transportsektorns nya anläggningar, kan Trafikverket därför bidra 
till att uppnå målet i tala.   
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1.5 Avgränsning  
Solcellstekniken är omfattande och förekommer i olika typer, därför avgränsas examensarbetet till 
byggnadsintegrerade solceller (BIPV) med hänsyn till byggteknik och arkitektur. Alltså betraktas inte 
byggnadsapplicerade solceller (BAPV), då denna typ inte är relevant till problemformuleringen.  

Eftersom arbetet utgår från nyproduktion, är de byggtekniska faktorer som behandlas främst 
orientering, lutning, skuggning samt ventilation. Diskussionen kring dessa faktorer avgränsas till de 
kartlagda anläggningskonstruktionerna.   

Arbetet avser även att granska arkitektoniska förutsättningar, mer specifikt vilka möjligheter som finns 
vid utformning av byggnadsintegrerade solcellsanläggningar. Likaså undersöks vilka hinder som 
arkitekter upplever med solcellstekniken.  
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2 Metod  
Syftet med nästkommande kapitel är att redogöra metodiken som har valts i syfte att bemöta 
problemformuleringen. 

2.1 Val av metod 
Till detta arbete har det valts att besvara problemformuleringen med hjälp av interjuver, 
litteraturstudier, fallstudier samt studiebesök och workshop. Varje metod menar att ge inblick i ämnets 
olika områden. Därför påbörjas undersökningen till denna rapport med en litteraturstudie, följd av 
intervjuer, workshop och studiebesök. 

 
Figur 2 Beskrivning av valda metoder till avhandling (egen figur) 

2.1.1 Intervjuer 
Frågeställningarna bearbetas genom intervjuer med sakkunniga tjänstemän och yrkesverksverksamma.  

Person/Företag Aktör Intervjuform Plats Datum 
SolTech Energy  Solcellsgrossist Informell Stockholm 2018-04-12 
Bodetta El Montörer/installatörer Informell Uppsala 2018-04-27 
Mats Andersson, 
Trafikverket, Luelå  
 

Verksamhetsområde 
investering 

Informell Uppsala 2018-04-27 

Mats Andersson, 
Trafikverket, Luleå 

Verksamhetsområde 
investering (el)  

Informell  Enköping  2018-04-27 

Michiel van Noord, 
Esam AB 

Tidigare projektledare 
för solcellsanläggningar 

Telefon Stockholm 2018-05-03 

Jan Östlund, 
Trafikveket,  
Gävle 

Verksamhetsområde 
underhåll (teknikhus) 

Telefon Stockholm 2018-05-16 

Tabell 1- tabell över respondenter, intervjuform samt plats och datum.   

Metod 

Intervjuer 

Litteraturstudie 

Fallstudier 

Workshop 

Studiebesök 
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2.1.2 Litteraturstudie 
För att få kännedom kring ämnet samt skapa en förståelse för byggnadsintegrerade solcellssystem har 
det bedrivits en omfattande litteraturstudie. Mycket av de fakta som förekommer i detta arbete är 
baserad på rapporter och böcker skrivna av sakkunniga.  

Böcker 

Undersökningen inleds med att studera tryckta böcker. Denna studie grundlägger den fakta som är 
nödvändig för att besvara frågeställningen. Även rapporter utgivna av energimyndigheten som del av 
SolEl-programmet studeras, där det dessutom har gjorts kvantitativa undersökningar som optimerar 
möjligheterna till att besvara problemformuleringen i denna studie.   

Gamla examensarbeten 

Annan litteratur som har uppmärksammats är examensarbeten relevanta till frågeställningen, där en 
tidsbesparing görs genom att se på källorna till dessa. Även strukturen på gamla examensarbeten 
studeras för att erhålla en förståelse i hur ett examensarbete skall sammanställas.  

2.1.3 Fallstudier 
Med avsikt att kartlägga passande anläggningskonstruktioner för tillämpningen av BIPV, undersöks 
befintliga konstruktioner runtom i Europa. Denna undersökning görs i form av fallstudier där BIPV 
konstruktioner i diverse länder betraktas för att därefter föreslå den konstruktionstyp som anses vara 
lämplig för Trafikverket.  

2.1.4 Workshop 
Ytterligare kunskap kring ämnet har erhållits genom att närvara en workshop. 

Lärosäte/Företag Ämne  Plats Datum 

Uppsala Universitet i 
samarbete med ÅF 
infrastructure AB 

Solceller i 
transportsystem 

Göteborg 2018-04-25 

Tabell 2 – tabell över arrangörer av workshop, ämne samt plats och datum.  

2.1.5 Studiebesök 
Som en led i att öka förståelsen för solcellssystem har det även gjorts ett antal studiebesök till olika 
solcellsanläggningar, där dessa anläggningar har varit i både byggnadsapplicerade och 
byggnadsintegrerade solceller. Vi observerade följande konstruktioner: 

Konstruktionstyp Anläggning/Byggnad Plats Datum 

Teknikhus (tak) Järnväg Uppsala 2018-04-27 

Bostäder (fasad) Husbyggnad Uppsala 2018-04-27 

Uppställda paneler Tunnel Enköping 2018-04-27 

Solcellspark Motorväg Västerås 2018-04-27 

Tabell 3 – tabell över observationsobjekt, plats och datum.  
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2.2 Styrkor och svagheter med vald metod 
I litteraturstudien förväntas det att anträffas information om solceller i en allmän bemärkelse, såsom 
dess uppbyggnad och funktion. Med det kan en ansenlig bakgrund skrivas till rapporten. Dock befaras 
att det inte lär finnas tillräckligt mycket skrifter kring byggnadsintegrerade solcellssystem, då tekniken 
för denna är relativt nytt.  

Den intervjuundersökning som görs anses vara en god tillvägagångssätt till att besvara 
problemformuleringen mer specifikt. De diskussioner som förs under intervju med sakkunniga 
förväntas att ge en inblick i de möjligheter och svårigheter som möts under projektering med 
traditionella byggnadsmaterial, därmed kan dessa beaktas när man projekterar med 
byggnadsintegrerade solceller.  

Det som däremot kan anses vara en svaghet i denna metodval är att det är en brist på aktörer som är 
kunniga om byggnadsintegrerade solceller, mer specifikt för anläggningar i transportsektorn. 
Dessutom finns det en chans att respondenter ger svar som blir otillräckliga för att besvara 
problemformuleringen, där de inte kan besvara frågeställningarna alls. En annan ovisshet som kan 
förekomma från intervjuunderökningen är att respondenterna ger väsentlig information som förbises 
av mänskliga faktorn.   

Med hjälp av studiebesök fås en uppfattning om konstruktioner i solceller, de olika förekommande 
typerna samt hur dessa ser ut efter färdig projektering. Nackdelen med denna metod är att den inte ger 
mycket till rapporten utan är endast en observation.  

Workshopen anses vara betydelsefull i avseendet att diskussionsfrågor behandlas just för 
byggnadsintegrerade solceller i transportssektorn, vilket är relevant till frågeställningen i denna 
undersökning.   
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3 Nulägesbeskrivning  
I detta avsnitt följer en beskrivning på uppdragsgivaren, dess organisation samt uppdraget som de 
önskar att få utfört. 

3.1 Uppdragsgivare 
År 2010 ersattes Banverket och Vägverket av dagens Trafikverket. Bildningen av den nya 
myndigheten grundade främst i fyra faktorer, dels ska organisationen medverka i att strukturera 
transportsektorns samlade tillgång att uppnå målen för samhällsekonomisk effektivitet likaså för 
hållbarhet på lång sikt. Det finns även ett behov av att planera åtgärder för all typ av trafik i en och 
samma process, vilket Trafikverket menar att göra genom att ha en starkare förutsättning vad gäller 
politisk påverkan och bedömning. Andra drivkrafter till denna statsförvaltningsreform är regional 
influens och effektivisering av transportsektorn (Trafikverket, 2015).  

I dagsläget har Trafikverket drygt 6500 anställda och består av sju centrala funktioner och fem 
verksamhetsområden. De centrala funktionerna är ekonomi och styrning, inköp och logistik, strategisk 
utveckling, juridik och planprövning, HR samt IT och kommunikation. De fem verksamhetsområden 
som finns är planering, trafikledning, underhåll, investering och stora projekt. I figur 3 framgår en 
illustration på organisationen (Trafikverket, 2016).  

 
Figur 3 Strukturplan på Trafikverkets organisation (Trafikverket, 2016)  
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3.2 Uppdragsgivarens ansvar 
Trafikverket är den myndighet som ansvarar för långsiktig planering av all vägtrafik, järnvägstrafik 
samt sjö och-luftfart. Utöver det har de även åtagandet av att uppföra, driva och underhålla statliga 
vägar och järnvägar. 

Myndigheten har som vision att utveckla ett transportsystem som är tillgängligt och hållbart, en vision 
som de själva uttrycker; ”alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” (Trafikverket, 2018). Denna 
framtidsbild grundar i de politiska mål som har satts upp för transportsektorn samt hur den kan 
förbättras ur en hållbarhetsmässigt, vilket omfattar sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv.  

Visionen innefattar alla människor och företag i Sverige, där de utan svårigheter skall kunna 
mobilisera sig och likaså gods. Trafikverket har alltså ansvaret att öka framkomligheten och minska på 
eventuella störningar. De skall även främja miljön genom att minimera på klimatpåverkan och istället 
tillämpa klimateffektiva lösningar. Slutligen skall Trafikverket enligt visionen skapa trygga 
trafikmiljöer, där säkerhet prioriteras vid användning och vistelse av deras anläggningar (Trafikverket, 
2018) 

3.3 Avhandlingen  
Denna avhandling utförs på uppdrag av Trafikverket, på verksamhetsområde investering. Arbetet sker 
under handledning av Mats Andersson som för ett projekt i energi och-kostnadseffektivisering av 
nyproduktion. För att möjliggöra examensarbetet har Trafikverket försett med arbetsplats på kontoret i 
Solna Strand, likaså med nödvändiga resurser som datorer samt tillgång till intranät.  

Undersökningen till arbetet utgör en del av det pågående projekt som drivs av näringslivshandledare 
Mats Andersson, där resultatet i denna rapport är eventuellt av intresse för projektet.  
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4 Teoretisk referensram 
I följande avsnitt behandlas den teoretiska referensramen. Bland de frågeställningar som bearbetas är 
litteratur och rapporter betydelsefulla för utförandet. Därutöver utnyttjas viktiga elektroniska källor. 

4.1 Litteratur 
Den litteratur som är essentiell till denna rapport är Photovoltaics – Technology, Architecture, 
Installation skriven av Bernhard Weller, Prof. Dr.-Ing., Claudia Hemmerle, Dipl.-Ing., Sven Jakubetz, 
Dipl.-Ing., och Stefan Unnewehr, Dipl.-Ing Arkitekt. Boken är utgiven år 2010 av förlaget Birkhaüser 
och behandlar solceller ur många aspekter. Bland de punkter som är viktiga för detta arbete som boken 
tar upp solcellernas uppbyggnad, samt tekniken för att tillverka dem olika sorten. Den behandlar även 
hur energiproduktionen sker hos modulerna, vilka solcellsystem som förekommer och deras 
funktionalitet. Viktigast för detta arbete är att boken behandlar solceller ur ett byggtekniskt och 
arkitektoniskt avseende, vilket anses vara av betydelse för problemformuleringen.  

En annan litteratur som är viktig för denna rapport är Building Integrated Photovoltaics – A handbook, 
skriven av Simon Roberts och Nicoló Guariento. Boken är utgiven år 2009 av bokförlaget Birkhaüser 
och tar upp grundläggande information om solcellen, skillnaden i denna bok är att den avgränsas till 
byggnadsintegrerade solceller, likt denna rapport. Dessutom tar den upp en del fallstudier som baserar 
på tillämpningen av byggnadsintegrerade solceller, vilket anses utgöra en god referensram till 
rapporten.  

Rapporter 
Elforsk har tillsammans med Energimyndigheten grundat samverkansprogrammet SolEl-programmet. 
Initiativet menar att ta fram bland annat kunskap, varor och tjänster som skall stödja tillämpningen av 
solceller, i synnerhet för konstruktioner. Bland de rapporter som är relevanta till detta examensarbete 
är: 

• Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar av Michiel van Noord 
• Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer av Daniel Olsson, Catrin Heincke och Peter 

Wenerhag 
• Elproduktionsutvärdering från solcellsanläggningar av Bengt Stridh, Pietro Campana, Tomas 

Landelius, Sandra Andersson, Erik Holm och Mårten Lind.  
• IEA PVPS National Survery Report sammanställd av Johan Lindahl. 

 

4.2 Elektroniska källor 
Eftersom tekniken för byggnadsintegrerade solcellssystem är relativt nytt, innebär detta att utbudet 
av tryckta källor är bristfällig. Som en lösning till att finna relevant information om solceller, dess 
system och befintliga anläggningar i integrerade solceller används elektroniska källor. Bland dessa 
elektroniska källor är:  
• Trafikverket 
• Energimyndigheten 
• Energiforsk 
• International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme (IEA PVPS) 
• Boverket 
• Greenmatch 
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5 Teori 
I detta avsnitt följer faktainsamlingen som diskuterades i den teoretiska referensramen.  

5.1 Allmänt om solceller 
Redan under 1950-talet användes solceller som ett sätt att försörja satelliter med ström. Det var inte 
förens 60- och 70-talet som solcellssystem blev en valmöjlighet på jorden, där de under denna tid 
förekom främst i områden med långa distanser till elnät. Idag påträffas dessa system alltmer i 
samhället, i synnerhet inom den bebyggda miljön. Med en framgående solcellsbransch har nya 
tekniker utvecklats, vilket skapar möjligheter till att tillämpningen av solceller kan ske i en större 
utsträckning. 

Solcellstekniken är ett sätt att möjliggöra lokal produktion av el och har funnits i Sverige sedan 70-
talet. Under denna tid användes tekniken främst till fyrar och nödtelefoner i fjällen. Idag förekommer 
solceller främst på villa-eller kontorstak och utomlands är tillämpningen av solcellstekniken vanligare 
i elproduktionsanläggningar, vilket även kan beskrivas som en anläggning där en större mängd 
solcellsmoduler ställs upp på en yta (Energimyndigheten, 2013). 

När solcellstekniken först kom till Sverige, var det fristående solcellssystem som användes. Dessa 
kallas även för off-grid eller stand alone, och trots att systemet saknar möjlighet till nätanslutning sker 
det fortfarande installationer, där marknaden för off-grid system har blivit alltmer stabil. Men med 
åren har intresset för nätanslutna solcellsanläggningar ökat, som även kallas för grid-tie eller grid 
connected (Greenmatch, Solceller i Sverige). Orsaken till att nätanslutna solceller används i en större 
utsträckning beror på att dessa har möjligheten till att sammankopplas parallellt med det befintliga 
elnätet, dessutom finns det en allmän medvetenhet i samhället för klimatkonsekvenser. Dessutom har 
den konkurrenskraftiga marknaden bidragit till minskade kostnader vid inköp av solceller.  

I följande avsnitt redogörs solcellens olika förekommande typer av solceller, dess uppbyggnad och 
funktion och dess potential i Sverige. Dessutom presenteras fallstudie på byggnadsintegrerade 
solceller.  
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5.2 Solcellens tre generationer 
Beroende på utvecklingstyp delas solcellerna in i tre generationer. Dessa kallas för första, andra och 
tredje generationens solceller. Där den första generationen är kristallina kiselsolceller, andra 
generationen är tunnfilmssolceller samt tredje generation som är nano solceller. Det som särskiljer alla 
tre generationer är dess framställningsprocess, då de består av olika ingående ämnen samt att de kräver 
olika hänsyn vid tillverkning.  

Som ett resultat av de olika teknikerna, medför det att solcellerna även skiljer sig i tillverkningstid-och 
kostnad samt verkningsgrad. Vissa tekniker är även mer skonsamma mot miljön än vad andra är då de 
flesta baseras på ämnet kisel.  I detta avsnitt följer en beskrivning av de tre generationerna.  

5.2.1 Första generationens solceller 
Kring 85 % av alla tillverkade solceller i världen är gjorda av kristallin kisel, dessa kategoriseras även 
som första generationens solceller.  

Kisel är ett material som framställs ur en kemisk sammansättning av kiseldioxid och kvartssand, vilket 
bildar råmaterialet för ren kisel. Denna sammansättning är kostsam och energikrävande i både 
tillverkning och sanering. Förr användes kisel avfall från tillverkning av halvledarmaterial för att 
tillverka solceller, men då intresset för solceller har ökat möter inte utbudet av kisel avfall den 
efterfrågan som finns för solceller. Som ett resultat av den växande solcellsbranschen, investeras det i 
egna produktioner av mindre kostsamma kiselsolceller, då solceller generellt inte kräver ren kisel i 
samma omfattning som andra mikroelektroniska produkter. Beroende på tillverkningsprocess finns det 
två grupper av kristallina kiselsolceller, även kallade monokristallina och polykristallina (Weller, 
Hemmerle, Jakubetz & Unnewehr, 2010). 

 
Figur 4 Illustration över monokristallina kiselsolcellen och de olika typerna (Photovoltaics, 2010) 
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a. Monokristallina solceller  
Den äldsta typen av solcell är monokristallina solcellen. Den traditionella tillverkningen för 
monokristallina solceller kan jämföras med hur vaxljus produceras. En cylindrisk kiselstång på flera 
meter fabriceras genom långsamma rotationer samtidigt som den dras ur kiselsmältningen. 
Monokristallina materialet har en homogen struktur och består av en kristall, dessutom har den en 
potentiell omvandlingseffektivitet på drygt 15-21%, vilket anses vara relativt hög.  

Kristallen avplanas med syfte att skapa kvadratiska enheter med sidolängderna 100, 125 och 150 mm 
för att därefter klyva de i block med tjocklek kring 0.2 mm. P-dopade block förses med en tunn n-
dopning på dess översta del, detta görs genom att diffundera blocken med en fosfor källa vid en hög 
temperatur. Med denna process bildas monokristallina solcellen och dess p-och n-dopade lager.  

Kristallina solcellernas omvandlingseffektivitet kan ökas med upp till 25 %. Många tillverkare i 
solcellsbranschen använder sig av prisvärda och speciella metoder för att framställa högeffektiva 
celler. Ett exempel på en högeffektiv cell är en vid namnet ”the Saturn cell”, som har en texturerad yta 
och underliggande kontakter på framsidan. Dess pyramidformade ytstruktur reducerar potentiell 
reflektion och bevarar infallande ljus i cellen under en längre (Weller et al. 2010).   

b. Polykristallina solceller 
I dagsläget är det polykristallina solceller som är den mest förekommande solcellstypen, detta då de 
har enklare och billigare tillverkningsprocess. Produktionen innefattar att flytande kisel gjuts till block 
som stelnar under reglerad temperatur, för att därefter bli till en mängd kristaller med olika 
orienteringar. Kristallernas korngränser agerar som kristall defekter, vilket innebär avvikelser i 
kristallina materialets struktur som då ger en någorlunda lägre omvandlingseffektivitet gentemot 
monokristallina solcellen (Weller et al. 2010). 

Polykristallina solcellen kännetecknas vid en mörkblå färg. Verkningsgraden är vanligtvis mellan 12-
14 % för de äldre modellerna. På senare tid har ny teknik påvisat att verkningsgraden kan optimeras 
upp till 19 %. Med hjälp av effektoptimerare kan elproduktionen ytterligare höjas någorlunda.   

  



13 
 

5.2.2 Andra generationens solceller 
Tunnfilmssolceller klassificeras som andra generationens solceller. Solcellerna och dess kontakter 
appliceras som en tunn lager på ett förmånligt material, exempelvis en glasruta. Kisel tunnfilmen eller 
sammansatta halvledare fungerar som fotoaktiva halvledare, vilket är det material som absorberar 
solljus. 

 
Figur 5 Illustration över monokristallina kiselsolcellen och de olika typerna (Photovoltaics, 2010) 

Bland de tunnfilmstekniker som förekommer är CIGS, CdTe samt a-SI amorf. Tillverkningen av 
amorf eller mikroamorf kiselsolcell är den mest utvecklade i solcellsbranschen, dock är 
kadmiumtellurid (CdTe) den typ som ger lägst produktionskostnader och CIGS-solceller når högst 
omvandlingseffektivitet. Då dessa material har egenskapen av att absorbera direkt solljus räcker det 
endast ett par mikrometer av dem. De elektriska kontakterna är en del av lagerstrukturen som består av 
en opak lager av metall, exempelvis det metalliska grundämnet molybden, vilket utgör 
baksidokontakterna. Ett annat lager är ett transparent och konduktiv TCO (Transparent Conductive 
Oxide), denna grundar på olika metalloxider och utgör framsidokontakten.  

Tunnfilmstekniken är fördelaktig vad beträffar design, där tunnfilmssolceller till skillnad från 
kristallina kiselsolceller har en större potential till en varierad utformning. Denna teknik har även lägre 
förbrukning av energi och material vid tillverkningsprocessen. Det förbrukas alltså mindre 
halvledarmaterial då tunnfilmssolceller är drygt hundra gånger tunnare, detta innebär alltså att 
tekniken har en mindre miljöpåverkan (Weller et al. 2010).  
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a. CIGS-solceller 
De ingående materialen för CIGS-solceller är koppar, indium, gallium och antingen selen eller sulfat. 
CIGS-solceller har den starka egenskapen av att absorbera solljus samt att den har en spektral 
känslighet. Kommersiella solceller tillverkas oftast i koppar-indium-gallium-diselenid eller koppar-
indium-disulfat som absorbent. Det positivt ledande CIS-lagret är bundet vid det ämnet kadmiumsulfat 
(CdS) buffertlager samt det negativt ledande och transparenta kontaktlagret. Alltså kombineras CIGS-
solcellen med andra material, mer specifikt skikt för att skapa en positiv-negativ övergång, detta för att 
generera passiva ytor och skapa kontakt med solcellsmodulen i materialet (Weller et al. 2010).     

b. Kadmiumtellurid solceller (CdTe) 
För CdTe-solcellen är det den naturligt positivt ledande halvledarmaterialet kadmiumtellurid (CdTe) 
som utgör absorbent av solljus för solcellen. En väldigt tunn lager av negativt ledande kadmiumsulfat 
(CdS), detta skapar den positivt-och negativt ledande övergången mellan halvledarmaterialen. CdTe 
solceller har en verkningsgrad på drygt 10-12 % och förekommer oftast i en svart färg med inslag av 
grönt sken (Weller et al. 2010).  

c. Amorf kiselsolcell (a-Si) 
Teknologin för amorf kiselsolcell är den vanligaste typen av tunnfilmteknik som tillämpas idag. 
Tekniken grundar i att en typ av tunnfilmsteknik som innefattar att ett tunt skikt av kisel placeras på 
material som metall eller glas. Kiseln bildar inte kristaller under den kemiska avsättningen från gas 
form, utan den skapar istället ett slumpartat amorft rutmönster.  

Mängden av elektroniska defekter som förekommer under amorf kiselns energiomvandling medför en 
lägre potentiell omvandlingseffektivit. Vid användning av nytillverkade mikrokristallina 
solcellsmoduler, tenderar solcellernas verkningsgrad att sjunk med cirka 5-8% under de första 
veckorna. Den högsta verkningsgraden som amorf kiselsolcellen kan nå är ungefär 10 % (Weller et al. 
2010).  
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5.2.3 Tredje generationens solceller  
Nanosolceller är den tredje generationen av solceller. Denna teknik kommer närmast naturens 
tillvägagångssätt av att erhålla solenergi, alltså fotosyntesprocessen. De ljusabsorberande 
nanopartiklarna i titandioxiden tillsätts i ett färgämne, där syftet är att öka arean hos dessa. Ytökningen 
medför att nanopartiklarna blir mer porösa, denna process ger en ljusabsorberande yta som är drygt tio 
gånger större än den ursprungliga. Denna nya teknik kallas även för Grätzelceller, vilket menar att 
förverkliga ambitionen av att tillverka en solcellstyp som förekommer i färgmaterial. 

 
Figur 5 Illustration över tredje generationens solceller, även kända som nanoceller (Photovoltaics, 
2010) 

a. Grätzelceller 
Forskningen i Grätzelceller har pågått sedan 1990-talet och innefattar att nanokristaller från titandioxid 
används istället för kisel vid tillverkning, dessa täcks med ett tunt lager av färgämne som även är 
ljuskänsligt. Tillverkningskostnaderna för Grätzelsolceller är lägre än kiselbaserade solceller, och 
verkningsgraden på denna uppgår mot 10 %.  Grätzelcellernas karaktärsdrag av att framställas 
genomskinligt samt i flera färger, skapar möjligheter till en varierad utformning för de konstruktioner 
som de implementeras på. Dessutom har denna solcellsteknik en god prestationsförmåga vid dåliga 
ljusförhållanden.  

Utöver Grätzelcellerna finns det en ny teknik som baserar på organiska celler och framställs från 
syntetiska halvledarmaterial (polymerer). Dock har denna teknik inte gett någon framgång vad gäller 
stabilitet och energiomvandling.  

Den första kommersiella nanosolcellen baserade på bläck med CIS nanopartiklar, där dessa trycks på 
högkonduktiva aluminium folie. Dock används denna typ av nanosolceller i kraftverk och inte inom 
den bebyggda miljön (Weller et al. 2010).  
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5.3 Solcellsmodulens uppbyggnad  
De ingående komponenterna till en solcellsmodul är cellen, modulen och en PV Array, vilket är den 
enhet som genererar energi. Sammanställningen bygger på att en mängd kiselskivor som seriekopplas. 
Den enskilda solcellen är otillräcklig till att producera spänning och kraft som försörjer ett helt system, 
därför krävs det en seriekoppling av dessa för att erhålla en hög effekt på solcellsanläggningen. På 
grund av elisoleringsskäl är det viktigt att cellerna placeras med ett avstånd på minst 2 mm mellan 
varandra (Weller et al. 2010).  

 
Figur 6 Solcellssystemets uppbyggnad (Samlex solar, 2017) 

5.4 Solcellens effektivitet 
Energimyndigheten har utfört en undersökning där de har testat nya solcellers effekt och jämfört dessa 
med dem effekter som anges av tillverkarna. I undersökning skiljer sig det med 1-2 procent för 6 av de 
9 testade solcellerna. Resultatet i undersökningen indikerar på att solcellernas uppmätta effekt är 
någorlunda lägre än det som uppges av producenten. Solcellsmodulerna som testades visade även att 
deras prestanda avtar vid drastiska ändringar i temperaturen samt luftens fuktighet. Hur mycket 
effektskillnaderna i modulerna varierar beror på tillverkningstyp och modell. Orsaken till att 
tillverkare anger en högre effekt än det modulerna generar är att de enskilda solcellernas effekt är olika 
och därmed kan tillverkarna ange den högsta effekten som anträffa, något som kallas för plustolerans.   

Vid angivning av modulstorlekar, brukar producenter även göra det med plustolerans. Genom att ange 
plustoleransen kan användare då på samma sätt läsa av effekten till modulerna. Energimyndigheten 
rapporterar även att solcellsmodulernas hållbarhet påverkas vid temperaturförändringar, där det sker 
en minskning av effekt. Dessutom orsakar temperaturförändringar att modulernas yttre påverkas i ett 
ogynnsamt avseende.  

Energimyndigheten påstår även att Sverige har ett passande klimat för installation av solceller. Detta 
visar de i den utförda undersökningen, där de har granskat hur vinterförhållanden påverkar solcellerna 
genom att testa modulerna vid uppträdande av snö och is. Syftet med att genomföra detta test är se om 
snö och is genomtränger i solcellsmodulens ram. Resultatet i denna undersökning antyder på att 
modulerna är anpassade för vinterförhållanden och att dess funktionella och estetiska egenskaper inte 
berörs. Dock skall en snö-och is undersökning inte blandas ihop med ett snölasttest 
(Energimyndigheten, 2015).  
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5.5 Solcellens elproduktion 
De kommersiella solceller som finns tillgängliga idag skiljer i struktur och ingående material. Båda 
aspekterna påverkar energiproduktionens effektivitet, likaså solcellens utseende. Celltyperna 
kategoriseras i två principiella grupper som är den traditionella kristallina solcellen, den äldsta typen 
av solcell samt tunnfilmssolcellen, som är en nyare teknik. 

Faktumet att energiproduktionen hos solcellerna sker under osynliga och tysta förhållanden beror på 
solcellens material, mer specifikt halvledarmaterialet som brukas. Halvledarmaterialet tenderar att 
uppföra sig som en isolator vid låga temperaturer, vilket innebär att den inte är elektriskt ledande om 
inte ljus eller värme tillförs. Solcellen kan beskrivas som en sammanställning av två lager som har 
olika värmekonduktivitet (Weller et al. 2010).  

Teknologin för energiproduktion av solceller allmänt innefattar att solinstrålningsdistribution, som är 
mängden solljus slår mot en yta vid en viss tidpunkt. Den globala solinstrålningen delas in i direkt 
eller diffus solinstrålning, direkt solinstrålning är alltså det ljus som slår rakt från solen på 
solcellsmodulerna, och diffus solinstrålning är ljus som har spridits i atmosfären (Roberts & 
Guariento, 2009).  

Direkt och diffus solinstrålning utgör tillsammans den globala solinstrålningen som beskrivs av 
följande samband (SMHI, 2015): 

 
𝐺𝐺 = 𝐼𝐼 ∗ sin(h) + D 

 

G = Globalstrålning, I = direktstrålning, D = diffusstrålning, h = solhöjden  

Solljuset som slår mot solcellen omvandlas till likström, även kallad för DC-ström. Likströmmen i sin 
tur transporteras till en växelriktare som omvandlar det till växelström, som kallas för AC-ström.  

Dem vanligaste modulerna på dagens solcellsmarknad brukar ha en verkningsgrad på drygt 15 
procent, vilket betyder att 15 procent av den solenergi som slår mot solcellsmodulen blir till el. Den 
resterande solenergin går förlorad då det antingen blir till värme eller reflekteras, samt att mer går till 
spillo som ett resultat av att energin förloras i solcellssystemet innan elen blir brukbar. Detta medför 
att ungefär 14 procent av den solenergi som träffar solcellssystemet blir till brukbar el. 
Solcellsmodulernas verkningsgrad ger alltså en kvadratmeter av solceller drygt 150 watt, förutsatt att 
det är soligt väderförhållanden.  

Principen för solceller är väldigt enkel, skiner solen producerar solcellerna elenergi och skiner den inte 
köps det fjärrenergi från elbolag. Den el som produceras med solcellerna men som inte förbrukas kan 
transporteras in på elnätet. Skulle det önskas att mata in el på elnätet samt erhålla en ersättning för det 
måste en mätare som tar fram timvärden på överlämnad el installeras (Energimyndigheten, 2015). 

Utöver den allmänna och kortfattade beskrivningen för solcellens energiproduktion, finns det en mer 
specifik beskrivning för de olika solcellstyperna. I kristallina solcellen är det lager som är vänd mot 
solen, negativt dopad (n-dopad) med fosfor som ger upphov till ett överskott av negativa 
laddningsbärare. Konträrt är det understa lagret i kristallina solcellen positivt dopad (p-dopad) med 
bor, som ger ett överskott av positiva laddningsbärare.  
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Skillnaden för tunnfilmssolcellen är att de n-dopade och p-dopade lagren består av annorlunda 
råmaterial. För båda solcellstyperna är det föreningen mellan n-dopad och överskott av positiva 
laddningsbärare som skapar ett elektriskt fält, vilket är ett resultat av diffusion mellan överskotten av 
laddningsbärare i respektive lager (Weller et al. 2010)   

När solljus slår mot solcellen, absorberas det av halvledarmaterialet, där fotonernas energi släpper par 
av elektriska laddningsbärare. Negativa laddningsbärare påverkas av det elektriska fälts som skapas i 
lagret som är n-dopad samt har ett överskott av positiva laddningsbärare, vilket förorsakar att dessa 
vandrar till den översta sidan av lagret. Samtidigt ackumulerar dem positiva laddningsbärarna i det 
som kallas för p-zonen.  

Separationen av laddningsbärare ger upphov till spänning mellan framsidokontakt och baksidokontakt, 
vid sammanslutning av dessa två kontakter sker det ett flöde av elektroner som då skapar elektrisk 
ström.  

I ljusets spektrum har fotonerna olika energi nivåer. Enligt den konventionella uppfattningen kan varje 
foton enbart skapa en elektron vid absorption, dessutom kräver detta en viss mängd energi som beror 
på halvledarmaterialet. Långvågiga fotoner har alltför liten energi för processen till att skapa 
elektroner vid absorption och går därmed förlorade, på samma sätt gäller detta för ljus med hög energi 
och korta våglängder. Därmed fastställs det att solceller endast kan använda en viss del av ljusets 
spektrum, något som begränsar den teoretiska effektiviteten hos halvledarmaterial som gallium 
arsenide (GaAs) och indium fosfor (InP) med cirka 30 %. Andra celltyper som kristallina 
kiselsolceller har en teoretisk potentiell effektivitet på drygt 28.5%, dock kan högre potentiell 
effektivitet nås om cellerna har flera lager som är p-dopade och har negativa laddningsbärare (Weller 
et al. 2010).  
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5.6 Solcellens potential i Sverige 
Solcellens effektiva användning beror på vart i Sverige installationen sker. Den globala 
solinstrålningen är den mängd solstrålning som slår mot en horisontell markyta, som det tidigare 
nämndes består det av summan direkt solljus och diffus solljus. De faktorer som påverkar den globala 
solinstrålningen är två, solens höjd samt hur molnigt det är. Den största symmetriska variationen under 
förloppet av ett år förekommer vid förändring i solhöjd, medan molnighet ger en variation i års- och 
månadsvärden mellan diverse år.  

I Europa är det Tyskland som ligger i framkant i produktion av elenergi med solceller, där norra 
Tyskland beräknas att ha en enhetlig global solinstrålning som södra Sverige. Med Tyskland som 
utgångspunkt anses Sverige även ha goda möjligheter i att tillämpa solceller i samma omfattning 
(Greenmatch, Solceller i Sverige).  

I figur 10 illustreras en karta för den globala solinstrålningen i Europa, kartan är framställd av EU som 
ett sätt att belysa solcellspotentialen för olika europeiska länder. Utöver den globala solinstrålningen, 
redogörs solinstrålningens motsvarande effekt vid installation av solceller.  

Som kartan påvisar är den globala solinstrålning som störst i södra Europa och som minst i norra 
Europa. Detta styrks i kartan på figur 10, där syns det att mängden solinstrålning för norra och södra 
Sverige inte skiljer sig avsevärt. På samma sätt framgår det att mellan Sverige har en högre global 
solinstrålning enligt färgspektrumet.  

 
Figur 7 Karta över globala solinstrålningen i Europa (EU, 2012)  
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5.7 Installerad effekt i Svergie  
Jämför man med övriga Europa, har installationen av solceller i Sverige varit blygsam, men trots det 
varit framgående vad berör forskning kring solceller och dess teknik (Greenmatch, solceller i Svergie). 
I figur 11 syns det att under år 2016 installerades nästan en effekt på 80 MWp i Sverige, vilket är den 
dubbla mängden som installerades år 2014 (National survey report of PV power application in Sweden 
2016, IEA PVPS). 

Undersökningen som är utförd av IEA PVPS visar även att den vanligaste installationen är nätanslutna 
solcellssystem och att fristående system installeras i en mindre mängd. I samma undersökning 
tydliggörs att uppsättningen av solcellssystem sker främst för kommersiellt bruk. 

 
Figur 8 Årlig installation av solceller i Sverige (IEA PVPS, 2017) 

Energimyndigheten har utarbetat statistik för godkända system i grönt elcertifikat system och dessa 
betraktas i normala fall för varje kommun. Den befintliga data som finns för installerad effekt menar 
att visa helhelten kring den geografiska installationen för solcellssystem, dock har data inte kunnat 
sammanställas för vissa kommuner och detta uppges vara på grund av sekretss skäl (IEA PVPS, 
2017). 

Figur 12 visar den geografiska distributionen av solcellsystem i Sverige vid år 2012, 2014 och 2016. 
Som det syns har distributionen skett i olika takter inom de olika kommunerna. Linköping är den 
kommun som har installerat flest solcellssystem i Sverige, följd Stockholm och därefter Varberg, där 
respektive kommun hade en installerad effekt på 4.5, 4.2 och 3.9 MWp. IEA PVPS nämner i den årliga 
rapportern att händelsen av att just dessa kommuner står i framkant vad gäller installation av solceller 
är befogat, då den lokala incitamentet har visat spela en stor roll i spridningen av solcellssystem i 
Sverige (IEA PVPS, 2017).  
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Figur 9 Solcellernas geografiska utsträckning i Sverige (IEA PVPS, 2017) 

November 2011 tog Svensk Kraftnät beslutet att fördela den svenska elektrictetsmarknaden i fyra 
budgivningsområden (S1, S2, S3 och S4). Orsaken till detta är att det finns ett överskott av 
elproduktion i norra Sverige då det förkommer mest vindkraft och vattenkraft i den delen av landet 
och att efterfrågan är större i södra Sverige.  

 
Figur 10 Kartläggning på installerad effekt i Sverige (IEA PVPS, 2017) 
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5.8 Solcellssystemens olika typer 
Solcellssystem brukar allmänt klassificeras efter dess funktionella och operativa krav, 
komponentkonfigurationer samt utrustningens anslutning till andra strömkällor och elektriska 
belastningar. Två principiella klassificeringar för solcellssystem är nätanslutna system, dessa kan även 
beskrivas som interaktiva system och den andra klassificeringen är fristående system. 
Solcellssystemen kan utformas med syftet att de skall generera likström (DC) och/eller växelström 
(AC), dessa kan även fungera sammankopplade med eller oberoende av verktygsnätet samt kopplas till 
andra energiförsörjning. I följande avsnitt beskrivs de två huvudsakliga systemen för solceller (FSEC, 
2014).   

5.8.1 Nätanslutna system (Grid connected/Grid-tie) 
Nätanslutna solcellssystem är utformade för att fungera parallellt och sammankopplade med det 
befintliga elnätet. Den primära komponenten i ett nätanslutet solcellssystem är växelriktaren. 
Likströmmen genereras av solcellsmodulens PV Array, växelriktaren har då som uppgift att omvandla 
likström till växelström samt att justera det till korrekt nätspänning.  Systemet slutar automatiskt att 
mata ström till nätet när verktygsnätet inte tillhandahåller energi.  

Mellan systemets utgångsströmkrets (AC-output) och elnät görs det ett dubbelriktat gränssnitt, detta 
brukar vanligtvis utföras vid en distributionspanel på plats eller vid en ingång. Detta medför att den 
växelström som produceras kan försörja energi till elektriska belastningar på plats eller mata tillbaka 
energi till nätet vid överskott av elproduktion. Under natten och vid andra perioder då det elektriska 
behovet är större än vad det nätanslutna systemet produceras, så kompletteras det energibehovet 
genom att köpa el från ett energiföretag. Alla nätanslutna solcellssystem skall ha säkerhetsfunktionen 
av att kunna kompletteras med fjärrenergi, då detta säkerställer energiförsörjning om solcellssystemet 
skulle sluta fungera (FSEC, 2014).  

 
Figur 11 Energiproduktionen i ett nätanslutet solcellssytem, (FSEC, 2014) 

  

PV Array 
(skapar likström) 

Växelriktare 
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(Förser elektriska laster 
med energi) 
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5.8.2 Fristående solcellssystem (Stand alone/Off-grid) 
Fristående solcellssystem är konstruerade för att fungera oberoende av ett elnät, alltså är de autonoma 
system. Dessa tillhandahåller en eller flera energiberoende laster med elektricitet helt oberoende av ett 
elnät. Därför är det viktigt med fristående system att energiavkastningen möter det energibehov som 
finns. I de flesta fristående system, är det laddbara batterier som absorberar temporära överskott av 
energi samt lagrar det för perioder där det är mindre solinstrålning. Vid behov kan en diesel driven 
generator, vindkraft eller annan energiförsörjningskälla användas för att komplettera det fristående 
systemet (Weller et al, 2010). 

Den enklaste typen av ett fristående solcellssystem är ett direktkopplat system där DC-utgången 
(utgång för likström) i solcellsmodulens PV-array är direkt ansluten till en DC-last. Eftersom 
direktkopplade system saknas energilagring (batterier), är lasterna endast funktionella under solljus 
timmar.  

 
Figur 12 Direktkopplat fristående solcellssystem (FSEC, 2014) 

Med detta som anledning anses detta system vara mest lämpade för konstruktioner som 
ventilationsfläktar, vattenpumpar, mindre cirkulationspumpar för solvärmesystem. Dessa system är 
även som det tidigare nämndes passande för platser där det inte finns ett befintligt elnät. En av de 
viktigare aspekterna att tänka på vid utformningen av ett fungerande fristående solcellssystem är att 
matcha impedansen, alltså det elektriska motståndet för växelström till den maximala effekten för 
solcellsmodulen (FSEC, 2014).  

 
Figur 13 Energikretsen för ett fristående solcellssytem med batteri (FSEC, 2014) 
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5.9 Solceller som byggnadsmaterial   
Solceller implementeras alltmer som byggnadsmaterial, de montagesystem som förekommer delas in i 
två grupper som är byggnadsapplicerade solceller (BAPV) och byggnadsintegrerade solceller (BIPV). 
Byggnadsapplicerade solceller är den typ som förekommer mest idag i Sverige, där dessa oftast 
monteras på taken till småhus och kontorslokaler. Det har även förekommit att systemet har 
applicerats på tak för flerbostadshus vid renovering. På senare tid har det skett implementering av 
byggnadsintegrerade solceller, vilket är det system som denna rapport avgränsas till. För att erhålla en 
förståelse i skillnaden mellan dessa solcellssystem, beskrivs BIPV och BAPV närmare i detta avsnitt.   

5.9.1 Byggnadsapplicerade solceller (BAPV) 
Building Applied Photovoltaics som även förkortas till BAPV, översätts till svenskan som 
byggnadsapplicerade solceller. Precis som benämningen föreslår innefattar det att solcellssystemet 
appliceras på ett byggnadsskal endast för att producera el (van Noord, 2010).  Monteringsmetoden har 
ingen direkt påverkan på byggnadens struktur eller funktion. Förutom att denna metod är både enkel 
och effektiv så är den även mindre skadlig för miljön, samt att den möjliggör energiproduktion till en 
lägre kostnad än de konventionella energikällorna (Research and markets, 2015).  

De råmaterial som krävs för att tillverka BAPV-system är amorf kisel (a-Si), kadmiumtellurid (CdTe), 
kopparindium gallium selenid (CIGS). Solcellen kan betraktas som en mellanprodukt, där den är 
inbäddad i glasskivor för att fabricera BAPV-panelen (Research and markets, 2015).  

 

 
Figur 14 Illustration på ett byggnadsapplicerat solcellssystem (WSP, 2014) 

Building Applied Photovoltaics (BAPV) 
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5.9.2 Byggnadsintegrerade solceller (BIPV)  
Building Integrated Photovoltaics som abbrevieras till BIPV, översätts till byggnadsintegrerade 
solceller. Systemet anses vara ett multifunktionellt material, då det går ut på att solcellsmodulen är 
integrerad i byggnadsmaterialet, vilket är kravet för att en solcell skall definieras som BIPV produkt. 
Alltså skall modulen inte endast vara en solcell, utan den skall även uppfylla en byggnadsfunktion. 
Den funktion som utförs kan då vara en del av ett byggnadskal eller solskydd (Solar Design 
Associates, 2016).  

BIPV-system kan användas som fristående eller nätanslutna system. Systemets effektivitet skall anges 
av tillverkaren och kan variera från låga värden som 5 % upp till 15 %. Ett komplett BIPV-system har 
solcellen som standardelement, och kan antingen bestå av tunnfilm eller kristallina solceller. Det bör 
uppmärksammas att system gjorda av tunnfilmsolceller kräver mindre halvledarmaterial vid 
tillverkning och därmed reduceras tillverkningskostnaderna, men i samma veva har system gjorda på 
tunnfilmsolceller lägre verkningsgrad än kristallina solceller. Sammansättningen av BIPV-moduler 
sker genom att enskilda solceller sammankopplas, inkapslas, lamineras i glas samt ramas in för att 
sedan forma en modul (Eiffert & Kiss 1999).  

 

 

 

 

 

 
Figur 15 Illustration på ett byggnadsapplicerat solcellssystem (WSP, 2014) 

 

Building Integrated Photovoltaics (BIPV) 
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6 Fallstudier  
Användningen av BIPV-produkter som byggnadsmaterial varierar runtom i Europa. I kommande 
avsnitt följer sammanfattande beskrivningar av fall som utgör en referens för potentiella BIPV-
konstruktioner. Förutom att ge exempel på BIPV-konstruktioner syftar fallstudien på att en tydligare 
uppfattning för vad byggnadsintegrerade solceller är för något, hur dessa ser ut och vilka 
tillämpningsområden som finns. Redovisningen av fallen har främst ett fokus på konstruktionens 
omfattning i yta och energiprestation, dessutom framförs även illustrationer för dessa.  

6.1 Fallstudie 1 – München, Tyskland  
Ett annat exempel i Tyskland är en bullerskärm med integrerade solceller som är byggd år 2013 i 
nordvästra München. Ambitionen var att kombinera effektiv bulleravskärmning med hållbar 
energiproduktion och en tilltalande design. De enskilda solcellerna är byggda på sådan sätt att 
bullerskärmen är halvtransparent med ett ljust yttre. Det genomskinliga materialet bidrar till 
upplysning av omgivande gatumiljö, vilket innefattaren ökad säkerhet för fotgängare.  

 
Figur 16 Bullerskärm i byggnadsintegrerade solceller (Kohlhauer, 2013) 
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6.2 Fallstudie 5 – Berlin, Tyskland 
Tyskland är det land som står mest i framkant vad gäller att upprätta konstruktioner i 
byggnadsintegrerade solceller. År 2002 projekterades Berlins centralstation i byggnadsintegrerade 
solceller. Solcellerna ersatte en del av det laminerade säkerhetsglaset och har monterats linjärt över ett 
stålnät.  

Då konstruktionen måste följa banans kurva, har varje solcellsmodul anpassats vad gäller 
dimensionering och vinkel. Varje modul är mellan 1,5 m2 och 2,5 m2, och den totala ytan med 
byggnadsintegrerade solceller är 1700 m2. (Solarfassade, 2011).  

 
Figur 17 Berlin centralstation med inglasning i byggnadsintegrerade solceller (Solarfassade, 2011) 

 
Figur 18 Berlin centralstation i byggnadsintegrerade solceller (Constructalia, okänt datum) 
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6.3 Fallstudie 2 – Linköping, Sverige  
En omtalad konstruktion i BIPV är ett parkeringshus i Vallastaden, väster om centrala Linköping. 
Parkeringshuset har en fasadbeklädnad i transparenta solceller, där solcellerna släpper in solljus till 
anläggningen under laddningstid, och tillför belysning till fasaden och kringliggande gator under 
natten (Kesselfors, 2017).  

Då solcellerna som är LED-bestyckade drar mindre energi under kvällstid än vad den dagligen 
genererar, innebär detta att parkeringshuset har ett energiöverskott. Utöver fasadkonstruktionens och 
solcellernas huvudsakliga funktioner, som skydd mot väder, energiproduktion, insläpp av ljus samt 
belysning för gator i närområdet, har huset även ett större värde vad gäller estetik (Röklander, 2017). I 
figur 17 visas parkeringshuset, där solcellerna är i ett tunnfilmsmaterial som är semitransparent. Hela 
anläggningen som är kring 25 kW, består av 533 solcellspaneler och dessa förekommer i fyra olika 
färger som syns närmare i figur 18 (Soltech Energy AB, 2017). 

 
Figur 19 Parkeringshus i byggnadsintegrerade solceller (SolTech Energi AB, 2017) 

 
Figur 20 Parkeringshus i Vallastaden, Linköping (SolTech Energy AB, 2017) 
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6.4 Fallstudie 3 – Uppsala, Stockholm 
En annan större solcellskonstruktion uppförd i Sverige är flerbostadshuset Frodeparken som finns 
precis vid järnvägsstationen i centrala Uppsala, där huset som byggdes år 2014 har en 
fasadkonstruktion i byggnadsintegrerade solceller.  

Solcellernas årliga energiproduktion är drygt 700 kWh/år, vilket innebär att de byggnadsintegrerade 
solcellerna står för ungefär 28 % av den totala elektricitetskonsumtionen (inkluderar inte hushållens 
energiförbrukning).   

Till en början hade arkitekten till denna konstruktion föreslått en fasad i poly kristallina kiselsolceller, 
komplexiteten av fasadens design skulle kräva specialtillverkade solcellsmoduler. En studie utförd av 
Uppsala universitet påvisade att tunnfilmssolceller skulle vara bättre lämpade som fasadmaterial. Den 
kurvade fasaden består alltså av standard tunnfilmssolceller (CIGS), där arkiteken har anpassat 
fasadens mått efter solcellernas standardmått. Genom denna lösningsmetod undveks 
specialtillverkning av moduler som i tur gav en billigare solcellsinstallation (IEA PVPS, 2018). 

 
Figur 21 Fasadkonstruktion bestående av byggnadsintegrerade solceller i centrala Uppsala, Svergie 
(IEA PVPS, 2018) 
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6.5 Fallstudie 4 – Münsingen, Schweiz 
År 2008 konstruerades världens första bullerskyddssystem i byggnadsintegrerade solceller. Detta 
system byggdes längs ett järnvägsspår i Münsingen, Schweiz och har en area på drygt 115 m2. 
Bullerskyddsystemet har dessutom en nominell effekt på kring 7,25 kWp på dess framsida och 5,6 kWp 
på dess baksida. Anläggningen beräknas att ha en elproduktion på kring 6750 kWh per år, där 
bullskyddssystemets prestationsförmåga kan likställas med ett söderorienterad och konventionellt 
solcellssystem av samma storlek. Dock är inte solcellerna konstruerade för maximal prestanda, då 
ambitionen var att projektera ett genomskinligt bullerskyddssystem med integrerade solcellsmoduler 
(Solarfassade, 2010).  

 
Figur 22 Bullerskydd längs järnvägslinje i Münsingen, Schweiz (Solarfassade, 2010) 

  

Figur 23 Bullerskydd längs järnvägslinje i Münsingen, Schweiz (Solarfassade, 2010) 
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6.6 Fallstudie 6 – Innsbruck, Österrike  
I Innsbruck, Österrike finns det ett privatägt flerbostadshus med en takkonstruktion i 
byggnadsintegrerade solceller. Huset uppfördes i början av 2000-talet och med ambitionen att 
producera grön elektricitet för självkonsumtion samt minska elektricitetskostnaderna, renoverades 
taket år 2013 där det istället installerades byggnadsintegrerade solceller.  

Solcellsmodulerna täcker en yta på 33 m2 och har en installerad effekt på 5 kWp. Illustrationen nedan 
visar att denna installation är äldre, då det är svårt att avgöra om installationen är i 
byggnadsapplicerade eller byggnadsintegrerade solceller.  

Dagens installationer av byggnadsintegrerade solceller ser betydligt mer annorlunda ut då man nästa 
inte kan avgöra om konstruktionen är i traditionella byggnadsmaterial eller solcellsmoduler, detta 
beror på att de estetiska kraven för BIPV betydligt högre idag (IEA PVPS, 2018). 

 
Figur 24 Takkonstruktion i byggnadsintegrerade solceller (IEA PVPS, 2018) 
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7 Anläggningskonstruktioner 

Till de anläggningskonstruktioner som har identifierats till att vara passande för tillämpning av 
byggnadsintegrerade solceller är bullerskärmar samt teknikhus för järnvägstrafik. Som det 
framkommer i fallstudien har det projekterats bullerskärmar i BIPV-produkter i länder som Tyskland 
och Schweiz, där dessa referensprojekt kan betraktas vid nyproduktion av bullerskärmar längs svenska 
motor-och järnvägar.  

Inom den bebyggda miljön förekommer BIPV-produkter främst i huskonstruktioner, principen för 
dessa gäller även teknikhus som avses för drift av järnvägstrafik. Tillämpningen av solceller för 
teknikhusen är alltså tak och fasad.  

I följande avsnitt beskrivs dessa anläggningskonstruktioner närmare samt de principer som gäller för 
att de skall integreras med solceller som byggnadsmaterial.  

7.1 Bullerskärm 
I Sverige anses buller vara det mest genomgripande miljöproblemet som påverkar flest människor. I 
Trafikverkets arbete ingår att gynna den bebodda miljön omkring vägar och järnvägar (Trafikverket, 
2009), därför är det viktigt att tänka på placering, utformning samt landskapsbilden och natur- och 
kulturvärden vid upprättning av bullerskydd (Vägverket, 2006).  

Buller beskrivs enligt definition som oönskat ljud vars händelse upplevs som en störning. Hur den 
enskilde uppfattar buller anses dock vara relativt. Enligt en rapport utgiven av Vägverket framgår det 
att människor i genomsnitt utsätts för högre vägtrafikbuller än de riktvärden som Riksdagen har 
beslutat. Utöver vägtrafiken som är den primära källan till buller, är även den omgivande miljöns 
känslighet, distans till vägen samt höjden väsentlig för bullerstörning. Bullerproblemet kan förhindras 
genom att välja en lämplig plats vid upprättning av anläggningar. Vid lägen där godtyckliga distanser 
inte nås finns det alternativa lösningar som förutsätter god projektering, bland dessa lösningar är vallar 
samt skärmar, men även fasad-och fönsteråtgärder (Vägverket, 2006).  

7.2 Teknikhus för järnvägstrafik  
Längs järnvägarna finns det teknikhus som är försedda med den teknisk utrustning som behövs för att 
hålla järnvägstrafiken i drift, bland annat för signal, el och tele. Den signalutrustning som finns i 
teknikhusen ser till att tågen befinner sig korrekt längs järnvägen, så att dessa inte kommer varandra 
alltför nära. Eltekniken förser järnvägens kontaktledningar med ström och teletekniken tillhandahåller 
informationsöverföring för tågen sinsemellan (Trafikverket, 2015).  

Teknikhusen utgör en väsentlig roll för järnvägarna, där dessa behövs för att hålla järnvägstrafiken i 
drift. Ett sätt att energieffektivisera Sveriges järnvägar är att integrera byggnadsintegrerade solceller 
vid nyproduktion eller renovering av teknikhusen. De traditionella byggnadsskalen med BPIV-
moduler är tak-och fasadmaterial.  

Både bullerskärmar och teknikhus är två anläggningskonstruktioner som är lämpliga för integration av 
solceller. I följande avsnitt presenteras förutsättningarna som krävs för att utföra detta.   
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8 Byggtekniska förutsättningar  
Vid nyproduktion kan arkitekter påverka utformningen av solcellsanläggningar, där hänsyn tas till de 
faktorer som berör elproduktionen. Två byggtekniska förutsättningar som beaktas vid nyproduktion är 
lutning och orientering. För att avgöra vilken lutning eller orientering en anläggning skall ha är det 
viktigt att studera hur solljuset möter konstruktionsytan (Roberts & Guariento, 2009). I följande 
avsnitt behandlas konceptet för integration med en byggteknisk hänsyn.  

8.1 Faktorer att beakta vid projektering med BIPV  
För erhålla en godtycklig energiproduktion från BIPV konstruktioner gäller att man beaktar följande 
vid planeringsskedet är orientering och lutning, skuggning och ventilation.  

 Orientering och lutning  
Enligt en rapport utgiven av Elforsk, uppnås den högsta elproduktionen av ett skuggningsfritt 
solcellssystem i Sverige genom att modulen riktas rakt mot söder samtidigt som den lutar drygt 40˚ 
från horisonten. Att man bygger med en optimal orientering är en förutsättning som kan tas tillvara 
redan vid nyproduktion när man bygger med byggnadsintegrerade produkter. Däremot är det till 
nackdel när man implementerar byggnadsapplicerade solcellsmoduler, då möjligheten att påverka 
konstruktionens orientering och lutning inte finns vid befintliga byggnader (van Noord, Michiel, 
2010).  

Vid fall där orientering inte kan väljas fritt finns det en tumregel att följa som riktlinje. Tumregeln 
antyder att årsproduktionen av el inte minskar med mer än 5 % om orienteringen för konstruktionen är 
mellan sydväst och sydöst. Med hänsyn till ekonomiska faktorer som berör solcellssystem föredras det 
att välja en enkel systemutformning (van Noord, 2010).  

 Skuggning 
Skuggning är en av de viktigare faktorerna som bör beaktas under designskedet. Principen innefattar 
att konstruktioner med solceller inte bör placeras i ytor där omgivningen skuggar instrålning av sol då 
detta påverkar energiproduktionen hos solcellsmodulerna (Malmsten, 2015).  

 Ventilation 
God ventilation är en faktor som måste tas hänsyn till vid projektering med solceller, i synnerhet för 
tak-och fasadkonstruktioner. Vid temperaturökning avtar solcellsmodulernas energiproduktion. 
Ungefär 10-15% av solenergin som slår mot solcellsmodulerna omvandlas till elektricitet, resten av 
energin omvandlas då till värme. För monokristallina kiselsolceller minskar energiavkastningen linjärt 
med drygt -0,4 % för varje grad temperaturen ökar och för amorfa kiselsolcell minskas 
energiproduktionen med kring -0,2 % per ökad grad. Beroende på solcellens tolerans för värme samt 
syftet med energiproduktionen kan faktorer beaktas för att skapa ett godtyckligt ventilationssystem 
utformas för avsedda struktur. Den ökade temperaturen kan leda till värmeöverföring mellan 
byggnadsskal, vilket i sin tur är ett problematiskt fenomen i många miljöer av uppenbarliga skäl 
(Roberts et al, 2009).  

I följande avsnitt behandlas inte ventilation för bullerskärmar då det inte finns en värmeövergång 
mellan byggnadsskal. Alltså anses ventilationssystem för bullerskärm i BIPV vara irrelevant i denna 
kontext.  

  



34 
 

8.2 Orientering och lutning för bullerskärm i BIPV 
Principen för den optimala orienteringen för bullerskärmar i byggnadsintegrerade solceller skiljer sig 
från standard orienteringen för andra konstruktionstyper. Normalt sätt brukar solcellsanläggningar har 
en söderorientering, men för bullerskärmar avgörs denna av angränsande vägar. Däremot behöver inte 
vägens förutsättning påverka bullerskärmarnas energiproduktion om systemet utformas lämpligt. De 
typer av bullerskärmar i solcellssystem som förekommer idag är:  

• Enkelsidiga solcellssystem  
• Dubbelsidiga solcellssystem 

Bullerskärmar i ensidiga solcellssystem består i normala fall av en tunn kiselplatta med en PN-
korsning som endast kan utnyttja solljuset när den träffar direkt mot framsida av systemet, där 
energiproduktionen sker. Dubbelsidiga solcellssystem är en ny teknik som insinuerar samma princip 
som det enkelsidiga solcellssystemet, dock har den egenskapen av att producera energi när solljuset 
träffar systemets baksida (SEAC, 2016).   

 
Figur 25 Illustration på ett ensidigt solcellssystem (nedersta delen) och ett dubbelsidigt solcellssystem 
(översta delen) (Researchgate, 2017) 

För vägar som går från norr till söder är det mer optimalt att använda dubbelsidiga solcellsmoduler, 
detta ger en större elproduktion. Ett enkelsidigt solcellssystem som är orienterad mot öst eller väst 
kommer att påvisa minimal elproduktion eftersom solljuset inte slår direkt mot modulens framsida. 
Samtidigt som det inte når något solljus på modulens elgenererande sida skuggar den bärande 
strukturen solcellssystemet, vilket kallas för självskuggning. För bullerskärmar orienterade mot öst 
eller väst rekommenderas därför solcellssystem som är dubbelsidig för att erhålla en effektiv 
energiproduktion, då solljuset slår mot båda sidorna av konstruktionen (SEAC, 2016).  
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8.3 Skuggning för bullerskärm i BIPV 
Self-shading är ett begrepp som kommer på tal när det gäller skuggning för bullerskärmar i solceller. 
Begreppet innebär att bullerskärmen utsätts för självskuggning av andra komponenter i 
konstruktionen.  

De negativa effekterna som medförs av självskuggning är den självklara minskningen av 
energiproduktion hos solcellerna. Dessa effekter kan minskas genom att använda smarta lösningar för 
utformningen av solcellsmodulerna. Bland dessa lösningar är att ha en optimal placering för 
solcellerna i bullerskärmen där den inte utsätts för självskuggning, dessutom kan en stödjande struktur 
användas för att blockera eventuella hinder för solinstrålningen (SEAC, 2016).   

8.4 Orientering och lutning för tak-och fasadkonstruktioner i BIPV 

8.4.1 Fasadkonstruktioner 
Ur en energieffektivitetssynpunkt har fasadkonstruktioner tidigare betraktats som en passiv 
byggnadskomponent, där maximal värmeisolering utnyttjas för att minska på energiflöden mellan 
ytter-och innerväggar samt att transparenta komponenter används för att bevara solljusets utvinningar. 

För fasadkonstruktioner föredras att de byggnadsintegrerade solcellerna integreras i den 
söderorienterade fasadytan för att erhålla en effektiv energiproduktion. Med byggnadsintegrerade 
solceller finns det möjligheter att gå från ett passivt tillvägagångssätt till ett aktivt, detta genom att 
exploatera energipotentialen på fasadytor. Trots att vertikala ytor inte anses vara ideala i relation till 
orientering och förknippas med låg energiutvinning, bedöms dessa vara utlöpta när de 
byggnadsintegrerade solcellerna förser med andra fasadfunktioner (Weller et al. 2010).  

8.4.2 Takkonstruktioner  
Takkonstruktioner i solcellsmoduler kan byggas med en riktning rakt mot öst till väst. Ur en 
lönsamhetssynpunkt är det dock mest optimalt att bygga södervända tak, där högsta elproduktionen 
uppnås med en takvinkel kring 40˚. En ökad takvinkel innebär dock att installationen är mer invecklad 
att genomföra, detta är en orsak till att solcellssystem oftast förekommer på låglutande tak (Malmsten, 
2015).  

För lutande tak innefattar detta att låta solcellerna följa lutningen på taket, som till skillnad från platta 
tak beror på lutningen och orienteringen för självaste solcellerna. Dem söderorienterade ytorna för 
konstruktioner med lutande tak utgör det byggnadsskal som genererar högst energi hos ett 
solcellssystem, vilket är det faktum som har bringat framställningen av en mängd olika 
installationssystem för nya och befintliga konstruktioner.  

Takytor som är sydöst-eller sydvästorienterade anses vara mindre optimala för energiproduktion, trots 
detta är dessa taktyper godtyckliga för solcellsintegration (Weller et al. 2010). För solcellsintegration 
föredras att takkonstruktioner är av följande typer: 

• Lutande tak 
• Platta tak  
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8.4.3 Lutande tak 
För lutande tak föredras en lutning kring 40˚ för att erhålla en god energiavkastning från solcellerna. 
Orienteringen bestäms av självaste takytan, där söderorienterade ytor på lutande tak representerar de 
byggnadsskal på konstruktionen med högst energiavkastning för solcellssystem. Med detta faktum 
som grund har det lett till uppkomsten av en mängd olika fixeringssystem för nya och befintliga 
konstruktioner.  

Takytor som är sydöst-eller sydvästorienterade anses trots den icke-optimala orienteringen vara 
lämpade för att installeras med solcellssystem. Strukturer som genomtränger och stiger över det 
lutande taket minskar på energiavkastningen förutsatt att de orsakar skugga solcellsinstallationen.  

För sadeltak gäller det att söderorientera en av taksidorna. Vid fall där takytan inte producerar önskad 
el mängd, föreslås att kortsidan orienteras mot en söderriktning. Detta ger möjligheten att 
solcellsmodulerna kan placeras på taken med öst och-västriktning. 

I figur 26 illustreras i vänster bild en byggnadskonstruktion med söderorienterad kortsida, detta 
innebär att den rymmer dubbla mängden solcellsmoduler gentemot konstruktionen till höger, trots det 
producerar byggnaden på höger sida drygt 15 % mer el.  

 
Figur 26 Byggnadskonstruktion med söderorienterad kortsida (Malmsten, 2015) 

För att optimera solelproduktionen för pulpettak gäller det att söderorientera taket, i figur 27 framgår 
illustration på orienteringen.   

 
Figur 27 Söderorienterad pulpettak (Malmsten, 2015) 
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8.4.4 Platta tak 
För platta tak är det av fördel att låta solcellerna luta mellan 10˚ och 20˚ längs södervänd sida 
(Malmsten, Jon 2015). 

 
Figur 28 Solcellssystem riktad mot söder (vänster bild) och solcellssystem som följer takets riktning 
(Malmsten, Jon 2015) 

Ett annat alternativ till orientering är att låta solcellerna luta 10˚ växelvis mot öst och väst. Fördelen 
med denna orientering är att fler solcellsmoduler får plats på samma yta, dock kan elproduktionen 
sjunka för varje solcellsmodul. Denna typ av orientering är av nytta när man önskar maximal 
elproduktion ur en specifik takyta. I figur 29 framgår det en illustration på hur en sådan 
sammansättning kan se ut.  

 
Figur 29 Växelvis monterade solcellsmoduler, med orientering mot öst och väst. (Malmsten, 2015) 

Vid optimering av solcellernas elproduktion på platta tak, bör ena sidan av konstruktionen rikta mot 
söder. I figur 30 framgår det hur en sådan orientering ser ut. 

 
Figur 30 Konstruktion med sida riktad mot söder (Malmsten, 2015) 
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8.5 Skuggning för tak-och fasadkonstruktioner i BIPV 
Den solcellstyp som bör tänkas på varsamt är kristallina kiselsolceller, då dessa tenderar att vara mer 
känsliga för skuggning än andra solceller. Vid minsta skuggning av kristallina kiselsolcellen påverkas 
dess effektivitet till att generera energi.  

Objekt som orsakar skuggning blockar direkt solljus och medför att diffust solljus träffar 
konstruktionen. Ju närmare det skuggande objektet är desto större mörkläggningseffekt den skapar, 
och vid fall där det är total skuggning innebär det att objektet hindrar kring 60-80% av energin från att 
träffa konstruktionsytan. Sedan förekommer det fall där det är delvis skuggning, då är det ungefär 30-
40% av energin som obstruerar solcellernas potential.  

Skuggning hos tak-och fasadkonstruktioner kan orsakas av följande; närliggande konstruktioner och 
vegetation, andra delar av samma konstruktion, exempelvis ventilation eller ljusinstallationer och 
tillfälligheter som snö och löv. 

Vid nyproduktion finns möjligheten att uppmärksamma skuggning orsakad av del på samma 
konstruktion vid utformningsfasen. Det rekommenderas därför att vid planering av ett projekt att ta 
hänsyn till de årliga och säsongsbetonade variationerna i skuggning. När skuggning är låg i horisonten, 
då är längden på skuggningen flera gånger större än höjden på självaste objektet som orsakar 
skuggningen.  

En solvägsdiagram kan även vara av hjälp när man utvärderar omgivningen, där diagrammet beskriver 
solens dagliga bana månadsvis i form av en kurva som består av en azimut vinkel (vinkel mellan solen 
och horisonten). Det går även att kartlägga vilken objekt som kan skapa en störning i banan samt hur 
länge, genom att observera söder om solcellsinstallationsytan. Horisonten bör vara fri vid en höjd 
kring 15˚ så att solcellerna kan exploatera solinstrålningen.  

Skuggning som uppstår tidigt på morgonen eller sent på kvällen samt under vintertider anses inte 
utgöra ett större problem, då de energiförluster som orsakas anses vara minimala. Enkla siluetter kan 
även geometriskt beräknas med avstånd och skillnader i höjder, dock är analyser baserade på digitala 
foton, grafer och mjukvara utvärderingar mer resultatrika i det här fallet (Weller et al, 2010).  

 
Figur 31 Orientering och avstånd från skuggande objekt (Malmsten, 2015) 
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I figur 31 visas optimal placering av konstruktion som har skuggande objekt i omgivningen. Som ett 
sätt att undvika skuggningsproblem hos solcellsmodulerna samt öka deras elproduktion bör solcellerna 
placeras på ett avstånd minst tre gånger större än det objektets höjd, samt att detta skall ske på en 
nordriktad yta med en vinkel på +/- 30 grader från objektet. Väsentligt att undvika är att placera de 
byggnadsintegrerade solcellerna på längst ner på fasaden beaktas, då energiproduktionen inte är 
effektiv när de placeras där (Malmsten, 2015).  

De resulterande energiförlusterna som sker under förloppet av ett år kan bäst uppskattas med hjälp av 
simulationsprogram, där dessa program kan återskapa komplexa skuggningsmoment tredimensionellt 
(Weller et al, 2010). 

8.6 Ventilation för tak-och fasadkonstruktioner i BIPV 
De temperaturer som byggnadsintegrerade solcellerna når beror på hur väl solcellerna skingrar värme, 
då modulerna minskar i produktion om de utsätts för alldeles höga temperaturer. Om möjligt bör en 
luftspalt placeras mellan solcellsmodulen och byggnadskonstruktionen, detta medför att kylning av 
solcellsmodulerna sker med naturlig konvektion.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Effektreduktionsvärden  

Följande vägledande effektreduktionsvärden har erhållits från olika takmonteringar i 
byggnadsintegrerade kristallina kiselsolceller. Dessa värden jämförs med ett fristående system. En god 
modulventilation medför att de kan hålla temperaturerna nere. När solcellsmodulens temperatur ökar, 
sker det en ökning i temperatur hos cellen också. Detta påverkar då den genererade spänningen och 
strömmen som skall levereras till systemet, då dessa minskar. För mono-och poly kristallina 
solcellsmoduler har temperaturökningen en negativ påverkan för den levererade effekten då 
temperaturkoefficienterna varierar från -0,4 % per grad till -0,5 % per grad (Weller et al. 2010)  

Med större luftspalt – 1.8%  28˚C varmare 
Med god ventilation – 2.1% 29˚C varmare 
Med dålig ventilation – 2.6%   32˚C varmare 
Utan ventilation – 5.4%  43˚C varmare 
 

Vertikala fasader tenderar att ha en sämre nedkylning än takinstallationer. Följande 
effektreduktionsvärden för vertikala väggar har framtagits genom att jämföra de med fristående 
system.  

Med god ventilation – 3.9% 35˚C varmare 
Med dålig ventilation – 4.8% 39 ˚C varmare 
Utan ventilation – 8.9% 55˚C varmare  
 

  



40 
 

9 Arkitektoniska förutsättningar 
Boverket utgav år 2015 en årsrapport om myndigheters arbete med hållbar stadsutveckling. I denna 
rapport framgår att Trafikverket skall ha sammanställt en anvisning för utformningsprogram och 
utformningsarbete. I anvisningen ingår dessutom en handbok som gäller arkitektur. I boverkets rapport 
nämns även att Trafikverket skall ha tagit fram ett handlingsprogram med intentionen att skapa en 
strategisk och behaglig arkitektur för vägar likaså järnvägar.  

Utöver att utveckla en infrastruktur med god arkitektur, inkluderar Trafikverkets arbete att ta fram 
färdplan för klimat- och energikrav som främjar stadsutvecklingen. Deras arbete med forskning och 
innovation (FOI) innefattar även att skapa ett energieffektivt transportsystem (Boverket 2015).  

Arkitektur består av en sammanslagning av mekaniska, funktionsdugliga och artistiska faktorer. Vad 
anbelangar väg- och järnvägsarkitekturen, så optimeras utformningen genom ett gott samspel mellan 
samtliga aktörer, alltså de som projekterar, bygger samt underhåller. Däremot krävs det även vissa 
förutsättningar för att erhålla en god arkitektur inom transportssektorn. Bland dessa förutsättningar är 
en ömsesidig framtidsbild om kvalitet, även god uppfattning och kännedom för området som det skall 
projekteras på. En annan förutsättning som är avgörande för god arkitektur är kunskap för de 
funktionsdugliga hänseendena som eventuellt kan ha en verkan på gestaltningen. 

Som en statlig myndighet har Trafikverket ansvar för utformningen av det allmänna rummet. 
Anläggningskonstruktioner anses ha en större inverkan på omgivningen. Som ett resultat av detta blir 
även behovet av en god gestaltning betydligare. Till myndighetens förpliktelse hör till lösningar som 
främjar tillgängligheten, att ge stöd till resande inom kollektiv trafiken samt skapa trygga och 
trivsamma miljöer. Genom att tillämpa en god gestaltning, kan Trafikverket fullgöra dessa 
förpliktelser (Trafikverket 2014).  

I följande avsnitt beskrivs de riktlinjer som finns vid utformning med byggnadsintegrerade solceller 
samt de möjligheter och svårigheter som uppträder vid gestaltningsarbetet.  

9.1 Faktorer att beakta vid utformning med BIPV 
Van Noord nämner i sin rapport byggnadsintegrerade solcellsanläggningar om en undersökning som 
IEA PVPS har utfört, där ett antal arkitekter tillsammans har skapat grundprinciper att förhålla sig till i 
syfte att skapa en god solcellsarkitektur. Dessa grundprinciper ska hjälpa i att forma 
byggnadsintegrerade anläggningar som sammanhänger med omgivningens arkitektur samt är estetiskt 
tilltalande. Resultatet som IEA har kommit fram till innefattar sju arkitektoniska kriterier som menar 
att vägleda arkitekter vid utformningsprocessen (van Noord, 2010).     
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9.1.1 Kriterier för utformning  
För god solcellsarkitektur gäller att det byggnadsintegrerade solcellssystemet uppnår följande kriterier:   

1. Systemet skall ha en naturlig integration i konstruktionen.  
2. Vara tilltalande ur ett arkitektoniskt perspektiv 
3. Ha en god komposition med färg och material 
4. Skall passa det synliga rutnätets motiv  
5. Skall vara kontextualiserat   
6. Det skall vara väl projekterat  
7. Solcellssystemets design skall vara innovativ 

Att det skall ske en naturlig integration innebär att konstruktionen är ofullkomlig om solcellssystemet 
saknas. Alltså är det solcellsintegrerade byggnadskomponenten en del av självaste konstruktionen och 
inte ett tillägg. Riktlinjen om att solcellssystemet skall vara arkitektoniskt tilltalande åsyftar att en god 
utformning skall ge ett estetiskt värde till konstruktionen.  

Det tredje kriteriet menar att valen av färg och material skall vara i samstämmighet med resten av 
konstruktionen. Orsaken till detta är att undvika en klyvning i helhetsbilden med andra ingående 
material samt närliggande konstruktioner. Solcellssystemet skall dessutom vara i enlighet med 
konstruktionens kontext, vilket det femte kriteriet åsyftar till.  

Den sjätte riktlinjen som betonas i undersökningen är att integrationen av solceller skall projekteras 
noggrant, ett exempel på detta är att det inte skall förekomma överflödig brukning av material. 
Slutligen menar det sjunde kriteriet att det skall finnas ett innovativt tänk för integreringen (IEA 
PVPS, 2000).  
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9.2 Hinder med utformning i BIPV 
Enligt en undersökning utförd av IEA SHC Task 41har eventuella möjligheter och svårigheter 
identifierats för att tillämpa byggnadsintegrerade solceller med hänsyn till arkitektur. Den 
enkätundersökning som gjordes hade följande fokusfrågor: Vad är svårigheterna i att använda 
solcellssystem inom arkitektur och vad är arkitekten i behov av (IEA SHC Task 41, 2012).  

För den svenska marknaden rapporterar den internationella undersökningen följande svårigheter och 
procentuella mängd av respondenter:  

Svårighet Respondenter 
Brist på intresse hos 
arkitekter  

9 % 

Brist på intresse hos 
köpare 

64 % 

Inte ekonomiskt 
lönsamt 

85 % 

Brist på statligt 
incitament 

49 % 

Brist på information för 
incitament 

38 % 

Lågt förtroende till 
tekniken 

36 % 

Brist på kunskap hos 
arkitekten 

43 % 

Brist på kunskap hos 
köpare/tillverkare 

55 % 

Brist på kunskap hos 
konsulter 

36 % 

Brist på litteratur för 
arkitekter 

23 % 

Brist på användbar data 
för arkitekter 

32 % 

Brist på lämpliga 
produkter 

30 % 

Brist på standard 
komponenter 

11 % 

Högteknologisk 
utseende för produkter  

13 % 

Brist på verktyg för att 
stötta utformning 

34 % 

Teknologin anses vara 
försent att tillämpa 

17 % 

Otillräcklig tid eller 
resurser 

40 % 

Otillräcklig global 
solinstrålning  

11 %  
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10 Resultat 

10.1 Intervjuer  
Intervjuer har utförts i syfte att kartlägga konstruktioner inom transportsektorn som är lämpliga för 
integration av solceller. Dessutom har det även undersökts i de olika svårigheterna som förekommer 
under projekteringsskedet samt under installation som möjligtvis kan undvikas med god projektering.  

10.1.1 Intervju med installatörer 
Den första intervjun var tillsammans med Bodetta El, ett elinstallationsföretag. Trafikverket anlitade 
Bodetta El till att installera solcellsmoduler på taket för ett teknikhus vid järnvägsspåret i Uppsala. 
Modulerna som var i kiselsolceller installerades på ett platt tak, där dessa ställdes i en lutning på 10˚.  

Intervjun inleddes med att fråga installatörerna om de hade stött på ovanliga hinder vad gäller 
installationen av solcellsmodulerna. Inga hinder förekom under arbetet eftersom modulerna bestod av 
standard kiselsolceller, vilket de var bekanta att arbeta med. För installatörerna låg den största 
utmaningen i materialen som användes för att utföra arbetet, som de upplevde främmande. Även 
förutsättningarna till att utföra arbetet ansåg de vara någorlunda omständlig, eftersom styrande 
regelverk inte tillät en konventionell arbetsmetodik.  

Installatörerna frågades även om de upplevde monteringsskillnader mellan byggnadsintegrerade 
solceller och traditionella byggnadsmaterial, vilket de medgav att de gjorde. Skillnaderna de såg 
förekom främst i den större hänsyn som måste tas till vind, väder och kyla för solcellssystem som 
påverkas mer när det exponeras för dessa faktorer.  

Bodetta El förklarar även att installationen av solceller består av att gömma all elektronisk anslutning 
bakom panelerna. Detta är en monteringsskillnad som är avsevärd enligt installatörerna, som påstår att 
mindre elektronik innebär bättre hållfastighet för konstruktionen. Den sista monteringsskillnaden som 
nämndes är tätningen av solcellsmoduler, vilket är en aspekt som måste beaktas mer noggrant vid både 
projektering och produktion. 

Avslutningsvis frågades installatörerna om övriga synpunkter som de ansåg vara viktiga att tänka på 
vid projektering med solcellsmoduler. Relevanta ståndpunkter de nämnde var osäkerheten av att 
projektera med elprodukter samt att beakta alla möjliga risker som medföljer denna osäkerhet. Sedan 
ansåg de även att felsökningen i en solcellsanläggning vara invecklad, då det är komplext att finna en 
panel som är ur funktion i ett helt system. En annan synvinkel som Bodetta El anser skall tänkas på vid 
projekteringsfasen är vart man placeras växelriktaren, att det bör vara strategiskt uttänkt för att inte 
skapa störningsmoment.  
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10.1.2 Intervju med projektledare och leverantör 
Rapporten ”Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar” skrevs år 2010 av projektledaren Michiel van 
Noord i samverkan med SolEl-programmet. Van Noord intervjuades till denna studie i syfte att få en 
uppfattning av byggnadsintegrerade solceller vid projekteringsskedet.  

Författaren till rapporten frågades om vilka sätt byggnadsintegrerade solceller kunde tillämpas inom 
transportsektorn. De konstruktionstyper som nämndes rent spontant var bullerskärmar och teknikhus, 
vilket grundade i observationer från andra länder i Europa. Dessutom fann respondenten att 
tillämpningen vara passande där det finns mer omfattande elledningar, som järnvägar. En annan aspekt 
som diskuterades var det estetiska kravet på anläggningskonstruktioner, att det inte fanns lika stor 
begäran som för husbyggnader. Detta ansågs minska på incitamentet att använda just BIPV-material.  

Projekteringsskillnaderna mellan BIPV och traditionella byggnadsmaterial sades uppträda vid tätning, 
att beakta fukt och kondens är även något som måste uppmärksammas mer för BIPV-material. Det är 
även angeläget att hänsyn till samspelet med andra material och BIÅV vid projektering, likaså är 
ventilation en väsentlig aspekt. 

Möjligheter och hinder diskuterades även, mer specifikt vad en projektledare måste tänka på och vilka 
eventuella lösningar som finns för dem att använda utav. Van Noord nämner då att om det skulle 
föreligga ett intresse för solceller till ett projekt, så är det viktigt att ha med det tidigt i byggprocessen. 
Dessutom behövs rätt kompentens för att erhålla en effektivsolcellsanläggning. Respondenten nämner 
även att finns en större fördel med byggnadsintegrerade solceller vid projektering av storskaliga 
projekt, då solceller kan implementeras i flera användningsområden. Dessutom finns möjligheten att 
använda en standardiserad solcellsprodukt, vilket gör en ekonomisk skillnad.  

De hinder som arkitekter möter i deras arbete med solceller förklarades vara relaterade till mått. I 
många byggprodukter finns det ett annorlunda tänk för utformning av moduler samt dess standardmått. 
Dock är det inte detsamma med solcellsmoduler, vilket blir en svårighet för arkitekterna vid 
anpassning till byggnaden. Van Noord nämnde även flerbostadshuset Frodeparken i Uppsala som ett 
exempel, där betongstommen till huset hade anpassats till solcellsmodulernas mått. Under produktinen 
av flerbostadshuset hade tillverkaren för solcellsmodulerna gått i konskurs innan beställning av 
moduler hann göras. Därför anses en god framförhållning till att säkra tillgång av material vara viktigt 
att tänka på vid projekteringsskedet.  

Efter att ha frågats om tips eller råd till Trafikverket om byggnadsintegrerade solceller, betonar Van 
Noord fördelen av att använda låg effektiva moduler vid integration av solceller. Med denna lösning 
erhålls en billigare kvadratmeter pris, som då lämpas för större anläggningskonstruktioner, i synnerhet 
fasadytor som anses vara mindre optimala för energiavkastning till skillnad från takytor.  

SolTech Energyställdes samma fråga om lönsamheten i kvadratmeterpris, dock med syftet att jämföra 
priset mellan traditionella takpannor och solcellsmoduler. SolTech Energy förklarade att 
kvadratmeterpriset för ett traditionellt tak vara någorlunda billigare men att solcellsmodulerna 
kompenserar för prisskillnaden efter en viss tid.   
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10.2 Workshop 
En grupp forskare vid Uppsala universitet leder i samarbete med ÅF Infrastructure ett 
forskningsprojekt om solceller i transportsystem. Projektet presenterades i form av en workshop för 
flera aktörer, bland dessa Trafikverket. Frågorna som överlades hade en koncentrerad fokus på 
solceller i transportsystem. I följande avsnitt presenteras workshopens diskussionspunkter. 

10.2.1 Möjligheter och hinder för solcellskonstruktioner vid järnväg 
Den första diskussionsfrågan relaterade till elektriska konstruktioner som är belägna vid 
järnvägstrafik, de sakkunniga frågades vilka möjligheter och utmaningar de såg kopplade till en 
elektrisk storskalig lösning av bullerskärm eller tak över kontaktledning för järnvägar. 

De medverkande identifierade utmaningar som att konvertera omformarsationer från 
likspänningsmellanled till högspänning. Eftersom järnvägen har ett komplext elförsörjningssystem 
anser aktörerna att omformarstationerna bör beaktas vid konstruktion av bullerskärmar och tak i 
solceller. För Trafikverket ansågs utmaningen ligga i inmatningen till omformarstationerna, som syftar 
till att omforma den köpta elkraften.  

En annan utmaning som diskuterades var att järnvägens orena miljö kan eventuellt orsaka problematik 
för solcellernas energiproduktion, då bromsdamm kan sätta sig på modulerna och därmed minska 
modulernas effektivitet. Dock ser de sakkunniga att solceller utgör ett ansenligt komplement till ett 
vanligt energiförsörjningssystem.  

10.2.2 Möjligheter och hinder som är konstruktionsrelaterade  
En annan diskussionspunkt behandlade byggtekniken för bland annat solcellskonstruktioner, alltså 
vilka möjligheter och hinder som ansågs beröra konstruktionen av en bullerskärm eller tak över 
kontaktledning med solenergiproduktion 

De faktorer som ansågs vara problematiska för takkonstruktioner i solceller var snötyngd, att dessa 
minskar på solcellssystemets energiproduktion. Det fanns även enighet i att vindlaster måste noggrant 
beaktas vad gäller solceller. De möjligheter som diskuterades för takkonstruktioner innefattade att det 
förmodligen är en koncessionsfri nätöverföring.  

För bullerplank var bland de hinder som identifierades ljus-och ljudreflektion, där dessa tros studsa 
från konstruktionen och potentiellt bli ett störningsmoment. Dock ansågs behovet av underhållning för 
bullerskärmarna vara minimala, där det endast bör krävas tvättning och gräsklippning för dessa.  

10.2.3 Möjligheter och risker som påverkar akustiken för bullerskärm  
Faktorer som påverkar bullerskärmarnas akustik överlades även. Här samstämdes samtliga aktörer att 
det räcker med en tät yta där materialet är 10-15 kg/m2 för att det skall ha en bulleravskärmande 
egenskap. Dock betvivlades integrationen för ljudabsorption när bullerskärmen är nära 
elkontaktledning samt att den ljudavskärmande egenskapen försvinner om materialet inte är tät nog.  
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10.2.4 Möjligheter och hinder kopplade till projektform  
Aktörerna ställdes även en diskussionsfråga som berör de möjligheter och utmaningar som ses 
kopplade till ett solcellsprojekt. Här ansågs möjligheterna vara uppenbara, där olika kompentenser 
sammanförs för att genomföra projektet från idé fas till avslut. Dock behöver målkonflikter och 
barriärer belysas vid projektform, då olika syften kan skapa komplexitet. På samma gång behöver 
utbyggnaden av solenergi åskådliggöras parallellt med samhällsutvecklingen, de sakkunniga tycker att 
det är lämpligt med ett demonstrationsprojekt för att testa idén. En utmaning som tycks vara kopplad 
till projektering är att det är ny teknik, då frågan är hur inkoppling av systemet sker.  

10.2.5 Uppbyggnad av en samverkansgrupp för projekt 
Gruppdiskussionen fortsatte med att de medverkande frågades om uppbyggnaden av en passande 
samverkansgrupp för att driva ett solcellsanläggningsprojekt. Här ansågs kunniga inom teknik, 
gestaltning, drift och underhåll samt målkonfliktsbelysning vara nyttiga kompetenser. Likaså behövs 
det sådana med kvalifikationer i att skapa affärsmodeller, samt insatta inom el och buller.   

10.2.6 Övriga idéer och tankar från aktörerna  
Avslutningsvis frågades aktörerna om övriga uppfattningar relaterade till solceller inom 
transportsystem. De eftertankar som kom på tal var:  

• Vad säger lagstiftningen om solceller? 
• Arbetas det aktivt för framtida lagstiftningar? 
• Hur kan solcellernas samhällsekonomiska nytta, reducerad ljudnivå samt elproduktion 

belysas?  
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10.3 Studiebesök 
Ett antal observationer till olika solcellsanläggningar har utförts med syftet att erhålla en tydligare 
uppfattning på hur solcellsinstallationer ser ut. I detta avsnitt följer en kortare beskrivning på 
observationsobjekten. 

10.3.1 Frodeparken, centrala Uppsala 
I kapitel 5 redovisades det en fallstudie för flerbostadshuset Frodeparken i centrala Uppsala. Denna 
byggnad besöktes där fasadkonstruktionen observerades. Som det tidigare nämndes har husets 
utformning anpassats efter dem integrerade solcellsmodulerna, som för övrigt 

 
Figur 32 Flerbostadshus med fasadkonstruktion i BIPV (egen bild, 2018)  

    
Figur 33 Flerbostadshuset Frodeparken i centrala Uppsala (egen bild, 2018) 
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10.3.2 Solcellsanläggning, Enköping        
I Enköping observerades det en solcellsanläggning som förser elenergi till en närliggande tunnel. 
Modulerna består av standardkiselsolceller, dock bör det belysas vad gäller att konstruktionen inte är 
byggnadsintegrerad då solcellerna inte utför någon annan funktion än att generera el.  

 
Figur 34 Solcellsanläggning längs motorväg i Enköping (egen bild, 2018) 

 
Figur 35 Vy över tunnel och solcellskonstruktion längs motorväg i Enköping (egen bild, 2018) 
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10.3.3 Solcellspark, Västerås 
Utmed E18 i Västerås finns nordens största solcellspark som har byggts av solgrossist företaget 
Kraftpojkarna. Denna anläggning har observerats, där solcellssystemen består av 36 standard 
kiselsolceller per system och uppgår totalt mot hundra system i hela solcellsparken. Återigen 
tydliggörs att dessa solceller inte är byggnadsintegrerade.    

  
Figur 36 Solcellspark utmed E18 i Västerås (egen bild, 2018) 

 
Figur 37 Ett av solcellssystemen i solcellsparken i Västerås. Här syns standard kiselsolcellerna 
närmare (egen bild, 2018) 
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11 Analys av resultat 
Ur teoretiska studien på avsnitt 5 klargjordes solcellernas olika generationer, de förekommande 
systemen, solceller som byggnadsmaterial samt dess potential i Sverige. Den äldsta typen av solcell 
som även är den mest förekommande är kristallina kiselsolcellen, dessa brukar vanligast användas vid 
byggnadsapplicering. Däremot har tunnfilmstekniken brukats mer på senare år, där tekniken har 
tillämpats vid integrationsprojekt, exempel på detta är flerbostadshuset Frodeparken, där fasaden är i 
tunnfilmssolceller.  

Ur befintliga rapporter från IEA PVPS framkommer solcellens potential i Sverige, där den direkta 
solljusinstrålningen i norra Tyskland kan jämställas med instrålningen i södra Sverige. Orsaken till att 
denna potential refereras till norra Tyskland, beror på att de är ett av de mest framgående länderna 
inom tillämpningen av solcellstekniken i Europa.  

Fallstudien till avhandlingen utfördes med syftet att granska utsträckningen som BIPV-produkter kan 
implementeras i anläggningskonstruktioner. Framgångsrika byggnadsintegrerade solcellsprojekt har 
därför presenterats i avsnitt 6. Bland annat redovisas BIPV-konstruktioner uppförda i Sverige, som 
parkeringshuset i Vallastaden, Linköping samt bostadshuset Frodeparken i Uppsala. Efter att ha 
undersökt i befintliga BIPV-konstruktioner i Sverige, uppenbaras det att de tillämpningar som finns 
idag är ytterst få samt begränsade till huskonstruktioner.  

De solcellsinstallationer som påträffas mest idag visar sig vara byggnadsapplicerade solceller (BAPV) 
där dessa vanligtvis installeras på kontorsbyggnader och småhus. Alltså påvisas det i undersökningen 
att det är en blygsam användning av BIPV-material i Sverige men att den sakta men säkert ökar. 
Orsaken till den måttliga implementeringen av solcellstekniken tros främst bero på att tekniken är ny 
och att det finns en begränsad kunskap kring den, vilket till följd har orsakat tvivel för byggherrar och 
aktörer. Dessutom tycks de låga elpriserna i Sverige utgöra en orsak till att det inte byggs med 
solceller i en större utsträckning.  

För att undersöka tillämpningsområden för BIPV-material inom transportsektorns nyproduktion har 
det därför granskats i anläggningskonstruktioner runtom i Europa. Världens första bullerskärm i 
byggnadsintegrerade solceller byggdes i München, Tyskland, det har även byggts en liknande 
bullerskärmskonstruktion i Münsingen, Schweiz. Dessa bullerskärmskonstruktioner kallas gemensamt 
för PVNB (photovoltaic noise barriers), där bullerskärmen skyddar från trafikbuller samtidigt som den 
genererar elektricitet till närliggande ytor som är i behov av energitillförsel. Detta tillämpningsområde 
anses därför vara passande för transportsektorn.   

Som det tidigare har konstanterats uppträder solcellsmoduler vanligtvis på tak-och 
fasadkonstruktioner. En anläggningskonstruktion som passar in i mallen för detta tillämpningsområde 
är därför teknikhusen som är till för att underhålla järnvägstrafiken. Teknikhusen förekommer 
kontinuerligt längs järnvägarna, därför tycks tillämpningen av solceller som byggnadsmaterial för 
dessa hus vara lämplig.   

Undersökningen innefattade även en granskning av byggtekniska och arkitektoniska faktorer som bör 
beaktas vid projekteringsskedet. Vad beträffar byggtekniken för byggnadsintegrerade solceller är det 
av ytterst vikt att beakta följande: 

• Orientering och lutning  
• Skuggning 
• Ventilation  

Med god hänsyn till dessa faktorer optimeras solcellernas potential till att generera el. Därför beaktas 
dessa vid projekteringsskedet för nyproduktion. De arkitektoniska faktorerna som är avgörande vid 
projektering med byggnadsintegrerade solceller är sju stycken som är följande:  

• Systemet skall ha en naturlig integration i konstruktionen.  
• Vara tilltalande ur ett arkitektoniskt perspektiv 
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• Ha en god komposition med färg och material 
• Skall passa det synliga rutnätets motiv  
• Skall vara kontextualiserat   
• Det skall vara väl projekterat  
• Solcellssystemets design skall vara innovativ 

De angivna byggtekniska och arkitektoniska förhållandena som beaktas vid projektering anses vara 
väsentliga, både för de integrerade solcellernas energiproduktion och för konstruktionens estetiska 
värde. Anledningen till detta bedömningssätt är att vid nyproduktion och renovering finns möjligheten 
till att påverka och implementera samtliga faktorer.  Däremot gäller inte samma granskning för 
befintliga konstruktioner.  

Efter fallstudier och workshop framkommer det att bullerskärmar och teknikhus för järnvägar vara 
lämpliga anläggningskonstruktioner, där solceller kan ersätta de traditionella byggnadsmaterialen.  

Vad gäller byggtekniken för teknikhusen betraktades tak-och fasadkonstruktioner, i synnerhet lutande 
tak och platta tak samt ventilerade fasader. Där orientering, lutning samt skuggning och ventilation 
måste beaktas vid projektering. För lutande tak påstås att söderorienterade takytor ger högst 
energiavkastning, när taket har en lutning kring 40˚. För platta tak bör solcellerna luta mellan 10˚-20˚ 
längs södervänd sida. Detsamma gäller för fasadkonstruktionen, där solcellsintegration är fördelaktig 
på söderorienterad fasad.  

Skuggningsproblem undviks bäst genom att placera solcellerna på ett avstånd tre gånger större än det 
skuggande objektet, samt på en nordriktad yta med en vinkel på +/- 30˚ från det skuggande objektet. 
För fasadkonstruktioner bör inte solcellsmodulerna placeras längst ner på fasadkonstruktionen. 
Ventilering av modulerna i tak-och fasadkonstruktioner sker med hjälp en luftspalt mellan 
solcellsmodulen och byggnadsskalet, då detta skyddar konstruktionen mot överhettning.  

För bullerskärmar beror orienteringen på intilliggande väg samt vad för system det gäller, då de 
antingen kan vara enkel-eller dubbelsidiga.  För vägar som går från norr till söder är det optimalt med 
dubbelsidiga solcellsmoduler, samt bör självskuggning uppmärksammas.  

Till avhandlingen klarlades även möjligheter och hinder som avser byggteknik och arkitektur. På den 
arkitektoniska fronten har IEA SHC Task 41 utfört en enkätundersökning, där ett antal arkitekter har 
med medverkat i studien för att identifiera eventuella hinder. Resultaten visar att arkitekter upplever 
att det är en brist på intresse bland dem själva, vilket beror på att arkitekter betraktar solceller mer som 
en teknisk komponent än ett byggnadsmaterial. Eftersom arkitekterna har ett lågt förtroende till 
solcellstekniken, räcker det som motiv till att motstrida användningen av BIPV vid gestaltningsarbetet. 
Denna svårighet bedöms grunda i bristen på kunskap om solceller som byggnadsmaterial. Bristen på 
kunskap kan i sin tur återkopplas till otillräckligheten på litteratur och data som främjar effektiv 
solcellsarkitektur.  

Undersökningen visar även att det inte finns ett intresse hos köpare, vilket även kan bero på samma 
orsak som för arkitekterna. Kunder eller beställare är ännu mindre bekanta med solcellsprodukter och 
tekniken för denna. Därmed är de mindre kunniga och motiverade till att tillämpa BIPV som 
byggnadsmaterial, men väljer istället andra energieffektiva tillvägagångssätt. Dock kan intresset hos 
både arkitekter och köpare/beställare påverkas genom att öka kunskapen om BIPV som 
byggnadsmaterial samt dess energi-och kostnadseffektiva lönsamhet.  

Den ekonomiska lönsamheten för byggnadsintegrerade solceller är en punkt som arkitekter anser vara 
ett hinder. Den bristfälliga tillämpningen av byggnadsintegrerade solceller bedöms vara ett resultat av 
de låga elpriserna i Sverige. Dock konstanteras det att solcellsmoduler kostar något mer än 
traditionella byggnadsmaterial, till denna undersökning talades det med SolTech Energy som är 
leverantörer av byggnadsintegrerade solceller. SolTech Energy förklarade att modulpriserna för 
tunnfilmssolceller avsedda för tak jämfört med en traditionell takpanel inte skiljde sig avsevärt, utan 
att denna prisskillnad jämnar ut sig då solceller generellt sätt har en återbetalningstid. Dock beror 
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återbetalningstiden på det befintliga samt framtida elpriserna, där dessa priser i princip styrs av 
elpriset, kostnader som elbolagets påslag, energiskatt, moms samt elöverföring.  

Standardisering av BIPV produkter besågs som en svårighet för arkitekterna i studien, vilket tycks 
vara förnuftsenligt med tanke på att studien genomfördes år 2012. Dagens solcellsbransch är avsevärt 
större och utbudsrikt än det var för några sedan, där det idag finns tillgängliga standarder i marknaden 
men likaså möjlighet till kundanpassning av solcellsmoduler. Dessutom har det skett en hel del 
utveckling vad gäller utseende t av byggnadsintegrerade solceller, där det lanseras BIPV produkter 
som inte skiljer sig utseendemässigt från traditionella byggnadsmaterial, vilket är gynnsamt för 
arkitekternas arbete.  

Om det skulle finnas intresse för byggnadsintegrerade solceller till ett projekt är det angeläget att räkna 
med det tidigt i processen. Studiens resultat visar utifrån intervju med tidigare projektledare för 
solcellsanläggningar vikten av att inkludera rätt kompetens i ett tidigt skede. De hinder som även 
uppstår vid projektering är oftast relaterade till ekonomi, önskas det en estetiskt tilltalande anläggning 
i BIPV produkter är det viktigt att ha kostnadsfrågan i åtanke. Dock menar respondenten i detta fall att 
lönsamhet finns för större solcellsanläggningar.  

Utifrån intervjustudierna framkommer de svårigheter som eventuellt kan uppstå vid produktion eller 
underhåll, i förebyggande syfte har dessa svårigheter identifierats. Alltså menas att dessa hinder kan 
undvikas med god projektering.  

De respondenter som intervjuades påpekade risker som i deras mening kan beaktas när ett projekt 
planeras, dessa nämndes som följande:  

• Elektroniken som ansluts till konstruktionen är diskutabel 
• Hur kan man underlätta felsökningsarbetet vid underhåll? 

Med detta avser respondenterna att ju mer elektronik byggnadsmaterialet innehåller, desto mer 
påverkas konstruktionens hållfasthet. Dessutom utsätts den för elsäkerhetsrisker som kräver 
uppmärksamhet.  

En elektronik relaterad fundering som uppstår är även felsökningen av solcellsmoduler, hur detta 
arbete går till om en solcell slår ut i en solcellskonstruktion som består av ett flertal sammankopplade 
paneler.  

En annan aspekt som respondenterna påpekade var drift och underhåll av solceller. De förundringar 
som uppstod berörde bland annat vandalisering med klotter samt rengöring:  

• Hur klotter påverkar solcellernas effektivitet 
• Vad för inverkan bekämpningsmedel har på solceller 
• Hur påverkar damm solcellernas effektivitet, är detta något som ökar mängden 

underhållsarbete?  

Dessa frågor skulle eventuellt kunna undersökas innan projekteringsskedet, där diskussionen förs med 
tillverkare och leverantörer för solcellsmoduler. Däremot förmodas att dessa funderingar har tagits till 
hänsyn vid tillverkningen av moduler då det framkommer att solcellsmoduler är beständiga ur många 
aspekter och att de har en sanningsenlig livslängd. Livslängden för en solcell indikerar på hur mycket 
verkningsgraden minskar efter ett antal år, ur intervju med montörer framkommer det vanligtvis 
minskar till 80 % efter drygt 25 år.   

Dessutom erbjuder många tillverkare en garantitid på 25 år, vilket indikerar på att solcellerna har en 
lång livslängd. Dessutom antas att denna garantitid inte skulle erbjudas om inte aspekter som klotter, 
rengöringsmedel och damm hade beaktats. Dock varierar denna livslängd beroende på solcellstyp, där 
kristallina kiselsolceller sägs ha en livslängd på drygt 20-30 år medan tunnfilmssolceller har en 
någorlunda kortare livslängd. 
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Jämför man traditionella byggnadsmaterial som betong med BIPV produkter, kan det konstateras att 
betong har en betydligt längre livslängd som kan uppgå mot 100 år. Dock måste det påpekas att 
livslängden som jämförs mellan dessa två byggnadsmaterial skiljer sig avsevärt, då betongens 
livslängd indikerar på dess beständighet och BIPV produktens livslängd avser dess effektivitet.  

Uppsala universitet och ÅF Infrastructure förde ett samtal om möjligheter och hinder för solceller i 
transportsystem, där bullerskärmar och tak var i fokus. Bland de identifierade svårigheterna var:  

• Att konvertera omformarstationer från likspänningsmellanled till högspänning 
• Inmatningen av elkraft till omformarstationerna som syftar i att förse järnvägen med 

elektricitet 
• Järnvägens orena miljö som påverkar solcellernas energiproduktion 
• Att snötyngd kan vara problematiskt för energiproduktionen  
• Vindlaster behöver beaktas mer än vanligt 
• Ljud-och ljusreflektion kan utgöra ett störningsmoment 

Bland de identifierade möjligheterna var följande:  

• Solceller komplementerar vanliga energiförsörjningssystem  
• För takkonstruktioner är solcellssystemet en lösning till att erhålla en koncessionsfri 

nätöverföring  
• För bullerskärmar ansågs underhållet vara minimal  
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12 Slutsats  
Slutsatsen i denna studie är att det finns en potential till att tillämpa byggnadsintegrerade solceller i 
den svenska transportsektorn. Det förekommer många tillämpningsområden dock krävs det ett 
innovativt tänkt till att kartlägga vilka konstruktioner som är mest lämpade för integration av solceller.  

I denna studie utforskades utsträckningen som byggnadsintegrerade solceller kan tillämpas i 
transportsektorns nyproduktion. Bullerskärmar och teknikhus kartlades som konstruktioner där 
tillämpningen av solceller tycktes vara passande, dock framkommer det efter intervjuer med 
sakkunniga att lönsamheten för byggnadsintegrerade solceller är betydligare för större 
anläggningsprojekt. Trots att bullerskärmar och teknikhusen är mindre storleksmässigt så förekommer 
dessa många i antal över hela landet, vilket i längden är lönsamt.  

Avhandlingen syftade även i att granska byggtekniska och arkitektoniska faktorer. För både tak-och 
fasadkonstruktioner samt teknikhusen måste orientering, lutning och skuggning beaktas noggrant vid 
projekteringsskedet. För tak-och fasadkonstruktioner krävs även någon form av ventilationslösning för 
att undvika överhettningsproblem.  

Slutsatsen för samtliga möjligheter som berör BIPV produkter bedöms i helhet vara gynnsamma. 
Möjligheterna indikerar på att byggnadsintegrerade solceller är en långsiktig hållbar lösning, vilket 
tycks vara ett motiv för tillämpning i framtida produktioner. Resultaten som visar att de hinder som 
uppstår vid projektering med BIPV förekommer vid produktionsskedet och likaså vid underhåll, där 
tros dessa kunna bearbetas med god framförhållning och projektering.   

13 Rekommendationer för fortsatta studier  
För fortsatta studier rekommenderas att byggnadsintegrerade solceller studeras ur ett ekonomisk och 
juridisk perspektiv. Vad vidkommer ekonomisk lönsamhet vore en LCC-studie intressant i 
sammahanget, detta för att fastställa den finansiella avkastningen som byggnadsintegrerade solceller 
innefattar. En undersökning i de styrande regelverken är även en infallsvinkel som kan studeras 
närmare.  
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Bilagor 
Den fetstilta texten är frågorna som ställdes till respondenterna följda av deras svar.  

Transkribering av intervju med montörer 
Har ni stött på ovanliga hinder vad gäller installationen av dessa solcellsmoduler? 

Vi har inte stött på hinder med solcellerna, då dessa är vanliga kiselsolceller. Dock har utmaningen 
legat i monteringen av ställningarna, då det är första gången vi arbetar med ställning på tak. Det är inte 
systemet vi trivs med, dock finner vi den behaglig att arbeta med då vi inte behöver tänka på vart 
takstolarna är placerade. Vi behöver inte heller veta mycket om huskonstruktionen, eftersom 
ställningarna placeras direkt på taket.  

Förutom att det är mycket nytt har inte det funnits många hinder i att utföra arbetet, ett har däremot 
varit att monteringsanvisningen är väldigt bristfällig. Det tycks att tillverkarna försöker anpassa sig för 
en global marknad och väljer därför att illustrerar anvisningen istället för att göra det i skrift.  

Har ni har behövt avvika från monteringsanvisningen och tillämpa lösningar baserad på 
erfarenhet? 

Nej, det har vi inte behövt göra. Alla skenor har hållit de mått som behövs, skenorna är i enlighet med 
panelstorlekarna, om inte de hade varit det skulle vi ha behövt kapa dessa och det har inte skett.  

Är dessa solcellsmoduler som ni har installerat specialanpassade för detta tak? 

Nej, dessa är inte det. Dem modulerna är vanliga, och just för att marknaden är så pass ny finns det 
inte standardiserade moduler. Men vi tror inte heller att man någonsin kan få en standard på solceller 
för det handlar om tillverkarna, de vill hålla igång sina verksamheter och har man en standard påverkar 
det deras produktion och utveckling.  

Dessutom bygger alla på olika sätt, vilket kan kräva moduler som avviker från befintliga standarder.  

Finner ni att det förekommer monteringsskillnader mellan byggnadsintegrerade solceller i 
jämförelse med traditionella byggnadsmaterial? 

Ja skillnader förekommer, i solcellsmodulerna sitter det som små egna optimerare. Det är alltså 
mängden elektronik som gör monteringsskillnaden väsentlig, där man tar hänsyn till hur mycket väder, 
vind och kyla som modulerna exponeras för. Vid montering gömmer man de elektroniska 
anslutningarna under panelerna. Vi brukar säga att ju mindre mängd elektronik som monteras desto 
bättre är det för konstruktionen vad gäller hållfasthet.  

Tätning är även en aspekt som måste beaktas extra när man monterar solcellspaneler. Dock är 
panelerna inte beroende av varandra, skulle det vara att en panel slås ut fungerar de andra som vanligt.  

  



 

Hur ser ni på underhållet vad gäller solcellspaneler – skiljer det sig från det som påstås enligt 
tillverkarna? 

Det är en färsk bransch, man kan inte tänka på all last material som man har sin tillvaro även om 
produkten är beständig ur olika aspekter. Det anges en livslängd för modulerna som är sanningsenlig, 
dessutom har de en garantitid på 25 år, vilket är ganska mycket.  

När man talar om garantitid så antyder man alltså på elproduktionen? 

Precis, det som menas är att produkten har en elproduktion på 85 % efter 25 år.  

Har ni andra synpunkter som ni anser vara viktiga att tänka på när man projekterar med 
solcellsmoduler?  

En synpunkt som vi tycker är viktigt att tänka på är avskrivningstiden för en solcellsanläggning att den 
inte överskrider den ekonomiska livslängden. Även att beakta osäkerheten av att projektera med mer 
elprodukter i den miljön, desto farligare måste det bli.  

Sedan är även felsökningen i en solcellsanläggning väldigt invecklad. Ingen önskar att hitta en modul 
som är ur funktion på ett tak eller fasadsystem, det blir otroligt omständligt.   

Växelriktaren kan ibland även vara en utmaning, då den inte kan sättas vart som helst. Den låter en hel 
del, då vill man inte ha den i områden där man vistas mer än vanligt. Det är även en grej för tillverkare 
att ta hänsyn till, att skapa växelriktare som väsnas mindre. 

Transkribering av intervju med projektledare  

I följande avsnitt intervjuas projektledaren Michiel van Noord som även har författat rapporten 
”byggnadsintegrerade solcellsanläggningar”. Intervjun syftar i att kartlägga passande 
tillämpningsområden för byggnadsintegrerade solceller i transportsystem samt undersöka 
projekteringsskillnader mellan byggnadsintegrerade solceller och traditionella byggnadsmaterial.  

I rapporten ”byggnadsintegrerade solcellsanläggningar” diskuteras olika integrerade tak och-
fasadlösningar. Integrationen för dessa tycks antyda för huskonstruktioner. Hur ser du att 
byggnadsintegrerade solceller tillämpas inom transportsektorn? 

Det man tänker på spontant, när man ser mer runt i Europa är det bullerplank. För viss järnvägstrafik 
kan det förekomma på teknikhus, dock är det inte byggnadsintegrerade utan off-grid. Om man spanar 
vidare på andra typer av avhävningar, kan hävtak vara lämpliga, vilket är ett tak som skyddar men 
nödvändigtvis inte har en byggnadskonstruktion under. Lämpligt att tillämpa solceller vore där det 
finns mer omfattande elledningar, och järnvägar är ett sådant område.  

Denna undersökning syftar i att granska i vilken utsträckning Trafikverket kan använda 
byggnadsintegrerade solceller, mer specifikt kartlägga användningsområden för nyproduktion. 
Beroende på funktionen använder man antingen byggnadsapplicerade eller 
byggnadsintegrerade solceller, hur avgör man vilken man använder? 

Det är mer av en definitionsfråga och det beror på vad man normalt använder för material, samt hur 
man vanligtvis bygger men även hur viktigt utseendet är.  

I rapporten framgår definitionen för byggnadsintegrerade solceller och att de skall uppfylla två 
krav. Förutom att det är en solcell skall det även ha en funktion av ett byggnadsmaterial. 
Anläggningskonstruktioner förekommer oftast utomhus, hur kan kravet som byggnadsmaterial 
uppfyllas vad beträffar dessa konstruktioner?  

Bullerplanken kan byggas i byggnadsintegrerade solceller om dessa skulle bistå med 
bulleravskärmning. I anläggningar har man inte nog lika stort krav på utseende och fasadmaterial då 
det är oftast i betong eller dylikt, detta minskar kanske på incitamentet att göra det integrerat. Det kan 
ändå vara en del av anläggningen om man är kreativ på något sätt.  



 

Finner ni att det förekommer större skillnader vid projektering/byggtekniken med 
byggnadsintegrerade solceller i jämförelse med traditionella byggnadsmaterial? Skulle du i 
sådana fall ge exempel på dessa skillnader för tak respektive fasad.  

Nu är det utifrån huskonstruktioner som har andra krav på täthet och klimatskal. Bygger man 
exempelvis med byggnadsapplicerade produkter kan man göra det utan att göra hål i taket. För 
byggnadsintegrerade solceller behöver man finna dessa lösningar, som tidigare nämnt är utseendet 
även viktigare vid husbyggnader än anläggningar. Annat att beakta är fukt och kondens, samspelet 
med andra material är viktigt att tänka på vid projektering men även ventilation. Sedan kan man även 
tänka mer på hållfastheten, brandsäkerheten blir även annorlunda när man projekterar med 
byggnadsintegrerade solceller.  

Solcellerna sätter generellt andra krav än traditionella byggnadsmaterial eftersom de klassas som olika 
material.  

Vilka hinder kan det förekomma när man väl projekterar med byggnadsintegrerade solceller? 
Alltså vad bör man som projektledare beakta, samt vilka lösningar finns det för dessa hinder? 

Om solceller är av intresse för ett projekt är det viktigt att ha med det tidigt i processen, likaså att 
inkludera rätt kompentens för att få en effektiv solcellsanläggning. Det är ändå ett lite ovanligt 
byggnadsmaterial och därför får man se till att ha en ordentlig projektering från början.  

Sedan kan det skilja sig, men önskar man att ha byggnadsintegrerade solceller och utseendet är viktigt, 
kan ekonomin även vara ett hinder. Det är en fördel att ha en mer storskalig lösning som kan tillämpas 
i flera användningsområden, där man även kan utgå från en solcellsprodukt som är standard, vilket är 
något som gör skillnad.  

På tal om standarder är det något som behandlas i rapporten, vilket publicerades år 2010. 
Under denna tid har solcellsbranschen utvecklats avsevärt och i rapporten diskuteras en 
bristfällig produktstandardisering, finner ni att det fortfarande råder en brist på 
standardisering av byggnadsintegrerade solceller? Tror ni att det någonsin kommer finnas 
standarder vad gäller denna typ av byggnadsmaterial? 

Standarder kan ses på lite olika sätt. Om man tänker en officiell norm eller standard, finns det en 
standard för produktkrav på byggnadsintegrerade solceller, vilket är EN-505583. Sedan tror jag även 
att mycket i rapporten handlar om standardmått, där har det inte ändrats så mycket. Detta beror på att 
tillverkningen av modulerna är i ungefär likadan storlek, där en lösning brukar fungera. Men det pågår 
en hel del forskningsprojekt som menar att främja tillämpningen av byggnadsintegrerade solceller.  



 

Men tror ni att det någonsin kommer att finnas en standard som fungerar för alla typer av 
projekt? Hur fungerar det om man vill ha produkter som avviker från standarden?  

Ja det kommer man att ha i vissa fall, och då är det istället en kostnadsfråga. Sedan görs det även 
projekt där man försöker automatisera, alltså kundanpassa moduler och storlekar. Där blir det en 
mindre prisskillnad än vad det är idag. Oftast när det görs nya produkter, är det inte särskilt 
annorlunda från traditionella byggnadsmaterial, skillnaden är att man har integrerat en solcellsmodul 
på en del av materialets yta. Vad gäller utseende har det hänt mycket mer på senare tid, det lanseras 
fler och fler produkter som inte skiljer sig från vanliga byggnadsmaterial.  

Hur tror ni att man kan öka användningen av byggnadsintegrerade solceller? Vad anser du 
driver byggherrar och företag att bygga med BIPV produkter?  

När man talar om byggnadsintegrerade solceller, är det oftast utseendet som är viktigast, där kan det 
finnas en möjlighet att nå till byggherrar. Sedan beror det på vad man har tänkt för andra material, om 
man tänker kvadratmeter priser och jämför takmaterial i solceller med traditionella taklösningar, finner 
man att solcellsmoduler är betydlig dyrare. Jämför man fasadlösningar på samma sätt, kan det vara 
billigare och då finns det ett incitament för byggherren att spara på kostnaden. Men för tak gör det 
tyvärr inte det. 

Vilka möjligheter och hinder finns det för arkitekter vid gestaltning? Samt vilka lösningar finns 
det för dessa hinder? 

Jag tror att det finns många möjligheter men att måtten är något som påverkar arkitekternas arbete 
negativt. I många byggprodukter, alltså vanliga finns det annat modultänk och standardmått. Men 
många solcellsmoduler har inte det och därför blir det svårare att anpassa det till byggnaden. 
Utseendemässigt finns det många initiativ till att ändra utbudet. 

Har du övriga tankar som inte har diskuterats? 

Jo, det var en sak till kopplad till måtten. Ni hade ju varit i Uppsala och kollat på bostadshuset, nu vet 
jag inte om ni känner till att arkitekterna fick anpassa huset efter modulerna. Alltså att betongstommen 
är byggd efter modulmåtten. Sedan hade man beställt stommen och modultillverkaren gick konskurs. 
Det löste sig till slut men risken finns alltid att något sådant händer och då måste man tänka på att 
säkra tillgången av material, om man exempelvis kör på just in time leveranser.  

Har du tips eller råd till Trafikverket om byggnadsintegrerade solceller? 

En sak som jag inte nämnde är att om man planerar att integrera en solcellsyta av något slag, då kan 
det vara av fördel att använda låg effektiva moduler. Då får man en billigare pris per kvadratmeter, 
vilket är passande för större anläggningar med stora fasadytor eftersom fasad är en konstruktion som 
inte är super optimal vad gäller solinstrålning, till skillnad från tak.  

Annars tror jag att ta in rätt folk med rätt kompetens tidigt i processen är viktigt, att man tänker på det 
i början.  

  



 

Transkribering av intervju med underhållsansvarig för teknikhus 

Vilka motgångar stöter man på vid underhållsskedet för teknikhusen som kan tas hänsyn till vid 
projekteringsskedet? 

Tänker du solceller nu? 

Vi menar allmänt, för stöter man på något under underhållsskedet med traditionella 
byggnadsmaterial, att det är detsamma vid projektering med solceller.  

Det jag kommer på är snöskydd då, och sådana bitar som behövs. Normalt sätt är det snölastskydd vid 
entré. Jag vet inte hur det funkar med solceller på tak då.  

Solcellerna genererar fortfarande el trots att det ligger snö på, då snön smälter men 
verkningsgraden kan absolut påverkas. Men det jag tänker då är att man måste ha någon typ av 
avrinningssystem som tar hand om den smälta snön? 

Ja precis och frågor som uppstår för underhåll är om man skall låta snön ligga eller skall man få bort 
det? Det är något man måste ta ställning till.  

Om man tänker generellt utöver vintern, när det inte förekommer snö. Vad för 
underhållsarbeten kan det förekomma? 

Det är väl liksom rengöring, få bort löv och sådant. Sedan beror det på vart man är i Sverige. Är man i 
västkusten finns det hög saltinnehåll i luften som får materialen att korrodera.  

Våra anläggningar ligger också oftast vid järnvägsledningar, där är frågan hur åskledare och solceller 
funkar ihop. Det är för mig ett okänt kapitel.  

Har du andra funderingar vad beträffar just ämnet?  

Ja, en fundering är om solcellerna tappar sin effekt när färg målas på de, vid vandalisering med graffiti 
till exempel.  


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemformulering
	1.3 Syfte
	1.4 Målformulering
	1.5 Avgränsning

	2 Metod
	2.1 Val av metod
	2.1.1 Intervjuer
	2.1.2 Litteraturstudie
	2.1.3 Fallstudier
	2.1.4 Workshop
	2.1.5 Studiebesök

	2.2 Styrkor och svagheter med vald metod

	3 Nulägesbeskrivning
	3.1 Uppdragsgivare
	3.2  Uppdragsgivarens ansvar
	3.3 Avhandlingen

	4 Teoretisk referensram
	4.1 Litteratur
	Rapporter

	4.2 Elektroniska källor

	5 Teori
	5.1 Allmänt om solceller
	5.2 Solcellens tre generationer
	5.2.1 Första generationens solceller
	a. Monokristallina solceller
	b. Polykristallina solceller

	5.2.2 Andra generationens solceller
	a. CIGS-solceller
	b. Kadmiumtellurid solceller (CdTe)
	c. Amorf kiselsolcell (a-Si)

	5.2.3 Tredje generationens solceller
	a. Grätzelceller


	5.3 Solcellsmodulens uppbyggnad
	5.4 Solcellens effektivitet
	5.5 Solcellens elproduktion
	5.6 Solcellens potential i Sverige
	5.7 Installerad effekt i Svergie
	5.8 Solcellssystemens olika typer
	5.8.1 Nätanslutna system (Grid connected/Grid-tie)
	5.8.2 Fristående solcellssystem (Stand alone/Off-grid)

	5.9 Solceller som byggnadsmaterial
	5.9.1 Byggnadsapplicerade solceller (BAPV)
	5.9.2  Byggnadsintegrerade solceller (BIPV)


	6  Fallstudier
	6.1 Fallstudie 1 – München, Tyskland
	6.2 Fallstudie 5 – Berlin, Tyskland
	6.3  Fallstudie 2 – Linköping, Sverige
	6.4 Fallstudie 3 – Uppsala, Stockholm
	6.5 Fallstudie 4 – Münsingen, Schweiz
	6.6 Fallstudie 6 – Innsbruck, Österrike

	7  Anläggningskonstruktioner
	7.1 Bullerskärm
	7.2 Teknikhus för järnvägstrafik

	8 Byggtekniska förutsättningar
	8.1 Faktorer att beakta vid projektering med BIPV
	 Orientering och lutning
	 Skuggning
	 Ventilation

	8.2 Orientering och lutning för bullerskärm i BIPV
	8.3 Skuggning för bullerskärm i BIPV
	8.4 Orientering och lutning för tak-och fasadkonstruktioner i BIPV
	8.4.1 Fasadkonstruktioner
	8.4.2 Takkonstruktioner
	8.4.3 Lutande tak
	8.4.4 Platta tak

	8.5  Skuggning för tak-och fasadkonstruktioner i BIPV
	8.6 Ventilation för tak-och fasadkonstruktioner i BIPV

	9 Arkitektoniska förutsättningar
	9.1 Faktorer att beakta vid utformning med BIPV
	9.1.1 Kriterier för utformning

	9.2 Hinder med utformning i BIPV

	10 Resultat
	10.1 Intervjuer
	10.1.1 Intervju med installatörer
	10.1.2 Intervju med projektledare och leverantör

	10.2 Workshop
	10.2.1 Möjligheter och hinder för solcellskonstruktioner vid järnväg
	10.2.2 Möjligheter och hinder som är konstruktionsrelaterade
	10.2.3 Möjligheter och risker som påverkar akustiken för bullerskärm
	10.2.4  Möjligheter och hinder kopplade till projektform
	10.2.5 Uppbyggnad av en samverkansgrupp för projekt
	10.2.6 Övriga idéer och tankar från aktörerna

	10.3 Studiebesök
	10.3.1 Frodeparken, centrala Uppsala
	10.3.2  Solcellsanläggning, Enköping
	10.3.3 Solcellspark, Västerås


	11 Analys av resultat
	12 Slutsats
	13 Rekommendationer för fortsatta studier
	Referenser
	Skriftliga källor
	Transkribering av intervju med montörer


