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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar det examensarbete som har gjorts i samarbete med företaget SMÅA AB. 

Syftet med arbetet är att öka kunskapen, för företaget, om solceller ur en teknisk och ekonomisk 

synpunkt då man väljer att integrera dessa i byggnadsskalet. Viktiga frågor som har tagits upp 

innefattar lönsamhet vid användning av solceller, möjligheter att integrera solceller samt hur 

tekniken ser ut idag och hur den kan utvecklas i framtiden. Dessa kunskaper har sedan applicerats på 

ett planerat flerbostadshus under resultatet. I lösningsförslaget har solceller blivit integrerade i tak 

och balkongräcken, där olika typer av solceller används baserad på dess respektive egenskaper som 

är bäst anpassade för ändamålet. Ämnesområden som berörs är energi, solceller, 

byggnadsintegrering samt ekonomi. Rapporten är baserad på fakta presenterad av yrkesmän, 

forskare och säljare som har goda kunskaper inom området. Lönsamheten, som är en central fråga, 

diskuteras under analys och slutsatser har sedan kunnat dras där man kan se att hur valda lösningar 

fungerar i dagsläget, om det är lönsamt samt hur det skulle kunna se ut.   

Nyckelord: Solceller, byggnadsintegrering, energi och lönsamhet 
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Summary 
This report presents the thesis that has been done in collaboration with SMÅA Corporation. The 

underlying aim is to increase knowledge, for the company, on photovoltaic cells from a technical and 

economic analysis when integrated into the building envelope. Important issues raised include 

profitability with the use of photovoltaic systems, ways to integrate them and also where the 

technology stands today and how it may evolve in the future. This knowledge has then been applied 

in a planned multi-family dwelling in the outcome. In the proposed solution, Photovoltaic systems 

have been integrated on the roof and balcony railings, where different types of solar cells are used 

based on their respective properties that are best suited for the purpose. Subject areas covered 

throughout the report include energy, photovoltaics, building integration and economy. The report is 

based on the facts presented by industry professionals, researchers and salesmen who are 

knowledgeable in the field. Profitability, which is a central issue, is discussed during the analysis and 

conclusions have been drawn where one can see whether the chosen solutions work in the current 

situation, if it is profitable and how it could look like.   

Keywords: Photovoltaics, building integration, energy and profitability.       

  



vi 
 

  



vii 
 

Förord 
Vi vill tacka alla som har hjälpt oss under vårt arbete med denna rapport. Först och främst vill vi tacka 

SMÅA för möjligheten att skriva exjobbet, med ett hedersomnämnande till Peder Williamsson, David 

Lundgren och Kristian Fagerström som har varit tillmötesgående med nödvändig information, 

arbetsyta samt assisterat vid tekniska svårigheter. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Johan Paradis från Energibanken och ekonomilärare Bengt Wik på KTH för 

hjälp med ekonomifrågor. 

 

Vi vill även tacka Mikael Rhodin från SAPA som gjort stor möda för att vägleda oss inom den 

byggtekniska biten av arbetet. 

Sist men inte minst vill vi tacka examinator Per Roald, handledare Magnus Helgesson och övriga 

lärare på KTH för dessa tre fantastiska år som har varit tuffa men lärorika, svåra men intressanta, och 

framförallt långa men har varit mödan värt. 

Haninge den 29 maj 2012 

 

Dennis Lantz & Pontus Stigeborn 



viii 
 

  



ix 
 

Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 1 

1.4 Metod och material ....................................................................................................................... 2 

2 Nulägesbeskrivning............................................................................................................................... 3 

3 Södra Hedvigslund ................................................................................................................................ 5 

3.1 Bakgrund för projektuppgiften .................................................................................................. 5 

3.2 Bakgrund för området ............................................................................................................... 5 

3.3 Bebyggelse ................................................................................................................................. 5 

3.4 Kv. Anemonen ........................................................................................................................... 5 

3.5 Arkitektens vision och synpunkter ............................................................................................ 7 

4 Teoretisk referensram .......................................................................................................................... 9 

5 Energi .................................................................................................................................................. 11 

5.1 Inledning ...................................................................................................................................... 11 

5.2 Elförbrukning i dagsläget ............................................................................................................. 12 

5.3 Energikrav i dagsläget .................................................................................................................. 13 

5.4 Framtidsprognoser ...................................................................................................................... 14 

5.4.1 Kommande krav.................................................................................................................... 14 

5.4.2 Framtidens energiförsörjning ............................................................................................... 14 

6. Solceller ............................................................................................................................................. 17 

6.1 Allmänt om solceller .................................................................................................................... 17 

6.2 Den Fotovoltaiska effekten ......................................................................................................... 17 

6.2.1 Historia ................................................................................................................................. 17 

6.2.2 Förklaring av den fotovoltaiska principen ............................................................................ 17 

6.3 Olika generationers solceller ....................................................................................................... 17 

6.3.1 Första generationen ............................................................................................................. 17 

6.3.2 Andra generationen ............................................................................................................. 21 

6.3.3 Tredje generationen ............................................................................................................. 25 

6.4 Pågående forskning ..................................................................................................................... 34 

6.5 Byggnadsintegrerade solceller .................................................................................................... 35 

6.5.1 Vad innebär byggnadsintegrerade solceller ......................................................................... 35 

6.5.2 Fördelar och hinder .............................................................................................................. 35 



x 
 

6.5.3 Byggnadstekniska lösningar ................................................................................................. 36 

6.6 Översikt ....................................................................................................................................... 40 

6.6.1 Tabellöversikt ....................................................................................................................... 40 

6.6.2 Grafisk översikt ..................................................................................................................... 41 

6.6.3 Integreringsmöjligheter i en byggnad .................................................................................. 41 

6.7 Ekonomiska aspekter................................................................................................................... 44 

7 Resultat ............................................................................................................................................... 47 

8 Analys ................................................................................................................................................. 51 

8.1 Varför solceller är viktigt ............................................................................................................. 51 

8.2 Valda lösningar ............................................................................................................................ 51 

8.3 Kunden och ekonomi ................................................................................................................... 51 

8.4 Argument för marknadsföring ..................................................................................................... 54 

9 Slutsatser ............................................................................................................................................ 55 

Referenser ............................................................................................................................................. 57 

Ordförklaringar ...................................................................................................................................... 61 

Bilagor .................................................................................................................................................... 63 

Bilaga 1: Intervju med Mikael Rhodin från Sapa Building systems ....................................................... 64 

Bilaga 2: Intervju med Bertil Arlert , Arkitekt på Equator Stockholm ................................................... 67 

Bilaga 3: Intervju med Giovanni Fili, VD på NLAB Solar ......................................................................... 69 

Bilaga 4: Komplettering till Intervju med Giovanni Fili , VD på NLAB Solar .......................................... 71 

Bilaga 5: Intervju med Johan Paradis, Solcellskonsult på Energibanken ............................................... 72 

Bilaga 6: Elektroniska källor ................................................................................................................... 73 

 

  



1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Energiproduktion har förekommit så länge det har funnits ett behov för uppvärmning. I samband 

med den industriella revolutionen behövdes kraftverk som kan generera energi i stora mängder. I 

dagsläget produceras energin på många olika sätt. De tre största posterna är Kol, Fossila bränslen 

samt naturgas. Alla dessa kraftverk genererar stora mängder energi men med nackdelen att de 

använder icke-förnyelsebara resurser och är naturförorenande. I och med att vi blir mer medvetna 

om vår påverkan på naturen växer nya produktionsformer fram där naturen inte tar skada. Sådana 

kraftverk är vindkraft, vattenkraft samt solenergi. Denna undersökning behandlar området solenergi, 

ett område med oerhört stor potential. I dagsläget bedrivs high-tech forskning som lovar solceller 

som är billigare, effektivare och estetiskt tilltalande. Arbetet kommer behandla befintlig teknik samt 

ta en titt på nyare produkter och forskning. 

 

Den allmänna uppfattningen är att solceller är fula, otympliga och ineffektiva. Denna rapport visar på 

mångsidigheten hos solceller, både tekniskt och designmässigt.  

Idag nås jorden av mer energi från solen på en timme än vad som konsumeras på hela planeten 

under ett år.  

1.2 Syfte 
Syftet till detta arbete ligger i att öka kunskapen för SMÅA gällande byggnadsintegrerade solceller för 

eventuell användning av dessa i framtiden, då företaget inte har mycket kunskap om detta i nuläget. 

Framförallt ska rapporten visa hur ekonomin ser ut vid användning av solceller, då detta är den 

viktigaste aspekten vid användning av solceller. Denna rapport visar även hur solceller traditionellt 

har använts samt hur de kan komma att användas i framtiden. Målet för arbetet är att komma fram 

till konkreta svar till följande frågeställningar: 

 Möjligheter att integrera solceller i byggdelar 

 Hur kommer den köpta energins mängd påverkas? 

 Är utökad användning av solceller lönsamt? 

 Hur kommer tekniken utvecklas i framtiden? 

 Kommer solenergi bli en av de ledande energikällorna? 

 Hur påverkas företag och kund av lösningarna? 

När frågeställningarna är besvarade blir målet att använda den kunskapen för att kunna ange 

byggnadsintegrerade solcellslösningar för ett flerbostadshus i Södra Hedvigslund som tilldelats av 

SMÅA.  

1.3 Avgränsningar 
Begreppet ”byggnadsintegrerade solceller” är väldigt omfattande då aspekter som ekonomi, 

utseende, effektivitet, byggnadstekniska lösningar, politiska beslut med mera måste tas till hänsyn. 

Arbetet avgränsas till hur solceller fungerar, hur de ser ut samt hur ekonomin ser ut vid användning 

av solceller. Ingen vidare djupdykning sker, mer än vad som är nödvändigt för att kunna föreslå 

fungerande lösningar till företaget.  
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1.4 Metod och material 
Det första vi kommer göra är att läsa på om hur solceller fungerar, främst genom att läsa böcker. 

Detta är en viktig grund för att vi vidare skall kunna analysera samt dra egna slutsatser. Vi kommer 

därefter bygga på vår kunskap genom att söka efter tidigare forskning som vi hittar på internet. Efter 

detta kommer vi ha tillräckligt kött på benen för att kunna kontakta företag samt personer för att 

kunna ställa rätt frågor och enklare kunna behandla den information vi får.  

Vi har blivit tilldelade kontorsplats med datorer på SMÅA där vi kommer utföra största delen av 

arbetet. Avstämningsmöten kommer att hållas varje vecka med handledare på företaget för att 

kunna styra arbetet i den riktning de anser är intressant. Intressanta företag vi kommer ta kontakt 

med och ta information ifrån: 

 SMÅA 

 SAPA 

 Energibanken 

 NLAB Solar 

 Energimyndigheten 

 Equator Stockholm 

 Onyx Solar 

 Pythagoras Solar 

 Konarka 
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2 Nulägesbeskrivning 
SMÅA har idag inte något färdigställt eller planerat projekt där man använt sig av solceller. Det 

närmsta solceller de har kommit är användande av solfångare på taket på några villor i Södra 

Hedvigslund (se figur 1). Dessa solfångare värmer bara upp vatten till huset och är inte integrerade i 

byggnadsskalet. De påstår sig hur som helst vara positiva till användning av solceller, men för att det 

ska finnas intresse måste det uppfylla vissa kriterier. Enligt en marknadschef och platschef på SMÅA 

måste dessa kriterier uppfyllas: 

 Investeringskostnaden skall löna sig 

 Systemet ska vara enkelt att förstå 

 Systemet ska fungera, med hög verkningsgrad 

 Systemet ska passa in i befintlig estetisk bild 

 
Figur 1. Solfångare på tak i Södra Hedvigslund Foto: SMÅA 

I dagsläget är det svårt att få lönsamhet på solceller om bidrag ej ges. Vid integrering av solceller 

väljer då arkitekter och beställare att istället använda sig av den äldsta befintliga tekniken för att vara 

säkra på att systemet fungerar som det är utlovat. Användning av solceller i allmänhet är beroende 

av politiska beslut som tas gällande bidrag till forskning och privatpersoner.  
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3 Södra Hedvigslund 

3.1 Bakgrund för projektuppgiften 

Efter att examensarbetets ämne och inriktning hade blivit fastslagit efter möte med SMÅA tyckte VD 

Peder Williamsson att kunskap som anskaffats under arbetets gång skall användas och appliceras på 

ett kommande byggprojekt. Eftersom miljötänk ligger i fokus i dagsläget är detta ett bra tillfälle att 

kombinera kunskapen om solceller integrerade i byggnader med ett teoretiskt utförande. 

3.2 Bakgrund för området 

Området, som ligger i Södra Hedvigslund i Älta, har länge setts som ett förnyelse –och 

utbyggnadsområde. År 2002 upprättades en översiktsplan för området. År 2004 inleddes arbetet 

med detaljplaneringen där politiker, tjänstemän och byggherre varit inblandade. Detaljplaneringen 

var inriktad på att huvuddelen av bebyggelsen skall vara av trädgårdsstadskaraktär med 

tillvaratagande av befintliga natur- och kulturområden. Kommunstyrelsen antog förslaget 2005. 

Gestaltningsprogrammet utarbetades sedan av SMÅA i samarbete med Nacka kommun. 

3.3 Bebyggelse  

Huvudprincipen för placering av byggnaderna är att de ska placeras i ett tydligt och konsekvent 

förhållande till gatan. Bostadshusen ska placeras i en gemensam bygglinje mot gata och ges en 

samordnad utformning längs respektive gata. Inom kvartersstrukturen ska stor variation råda vad 

gäller blandning av olika hustyper. Dessa olika hustyper utgörs av friliggande småhus, parhus och 

radhus. Små flerbostadshus planeras även (som Kv. Anemonen som detta arbete kommer att 

behandla). Ambitionen med Södra Hedvigslund är att forma en varierad kvartersstruktur, men ändå 

baserad på en gemensam gestaltning. I stadsdelen föreslås ett centralt torg kring vilket 

flerbostadshus förläggs med platser för butiker och andra lokaler i bottenvåningarna. En stor 

busshållplats kommer att byggas centralt i området för enkel kommunikation.1 

3.4 Kv. Anemonen 

I den nordvästra delen av Södra Hedvigslund ligger Kv. Anemonen. Inom detta område ligger två 

stycken flerbostadshus, BRF Anemonen, som kommer att behandlas i detta projekt. Dessa hus är 

identiska men spegelvända mot varandra. Av detta skäl kommer bara ett av husen behandlas i 

fortsättningen (se figur 2 sida 6). Husen är ritade av Equator Stockholm AB.  

 

Flerbostadshuset är ett punkthus placerat i en sluttning. Lägenheterna är disponerade över 

bottenplan, tre våningar samt en takvåning. I bottenplanet inhyses en trerumslägenhet, fläktrum, el-

central, städförråd samt lägenhetsförråd. I plan 1 inhyses entréhall, en enrumslägenhet, en 

tvårumslägenhet samt en fyrarumslägenhet. I plan 2-3 inhyses en tvårumslägenhet, en 

trerumslägenhet samt en fyrarumslägenhet. I takvåningen inhyses enbart en stor fyrarumslägenhet.  

                                                           
1
 Gestaltningsprogram för Södra Hedvigslund, Nacka kommun. Skriven oktober 2006, justerad februari 2007. 

Sidor 3-9. Fakta hämtad 2012-03-28.  
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Figur 2. Renderad bild av BRF Anemonen, södra fasaden. Bild: SMÅA  

Byggnadens långsidor vätter mot söder och norr, där samtliga lägenheter har egen inglasad balkong 

eller uteplats på södersidan. Mellan lägenheterna råder brandklassning EI60, och till schakt gäller 

EI30. Byggnaden värms av bergvärme med FTX-system. Fasaden är täckt med vit puts med inslag av 

träpanel vid alla balkonger och uteplatser. Taket är belagt med falsad plåt av aluzink.2 

Projekteringen inleddes i november 2011, där SMÅA är totalentreprenör. Platschefer för bygget är 

Roine Thor och Patrik Kock. Lägenheterna, som är bostadsrätter, börjar säljas söndagen den första 

april 2012, som följs av en planerad byggstart i augusti 2012. BRF Anemonen riktar sig till alla 

målgrupper då byggnaden inhyser lägenheter av varierande storlek. Man siktar även på att 

klassificera byggnaderna enligt miljöbyggnad silverklass som utfärdas av Sweden Green Building 

Council.3 

                                                           
2
 Förfrågningsunderlag Kv. Anemonen, A-ritningar gjorda av Equator Stockholm AB. Följande ritningar 

användes: A40.1-00a, A40.1-01a, A40.1-02a, A40.1-03a, A40.1-04a, A40.2.-01a, A40.3-01a. Ritad av Arlert, 

Bertil 2012-01-20. Fakta hämtad 2012-03-30. 

Teknisk beskrivning Kv. Anemonen skriven 2012-02-13, reviderad 2012-03-16. Fakta hämtad 2012-03-30. 

3
 Lundgren, David (Arbetschef). 2012-03-30 13:00-13:10 
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För att uppnå en silvercertifiering krävs bland annat att energianvändningen är mindre än 75 % av 

det som anges i BBR (110 kWh/m2Atemp anges i BBR)4. Vidare gäller att värmeeffektbehovet skall vara 

mindre än 40W/m2Atemp, där Atemp är den area som skall värmas upp. Totalt finns det 15 krav som 

skall uppfyllas, men som inte är relevant för detta arbete.5   

3.5 Arkitektens vision och synpunkter 

Arkitekten för BRF Anemonen, Bertil Arlert, har utefter etablerade krav samt egen vision utarbetat 

formgivningen för huset. En formgivning som både skall passa in i den befintliga stadsbilden samt 

komma med ett eget personligt uttryck. 

 ”I detaljplanen anges det att husen fick vara tre våningar höga, med en fjärde våning

 Som maximalt var 70 % av storleken av de övriga våningarna. Det resulterade i att jag

 Ritade huset precis så, med en suterräng-våning då marken lutar ganska kraftigt. Jag 

 valde att lägga samtliga balkonger mot söder så att alla ska kunna få in ljus, samtidigt

 som den östra fasaden med entré, kortsidan, ligger mot gatan. Jag ville ta tillvara på 

 väderstrecken och utnyttja den befintliga terräng som råder. Jag valde även att göra

 huset ganska modernt med ett funkisuttryck samtidigt som jag ville hålla det

 personligt, plus att man i området vill ha en småstadskänsla, därav att entrén ligger

 precis intill gatan. Det kommer att bli lite 50-tals karaktär över det hela faktiskt. 

 Jag ville även hålla byggnaden ljus, och för att göra det personligare kommer varje

 enskilt hus att få en egen konstnärlig utsmyckning vid entrén.” 

 – Bertil Arlert, 2012 

Med hänsyn till detta projekt om byggnadsintegrerade solceller var det av intresse att konsultera 

med arkitekten gällande placering och utseende för dessa eventuella lösningar. 

”Detta hus kommer ju få ett ganska klassiskt utseende, och det är inte planerat för att 

solceller ska passa in direkt, det skulle man helst ha tänkt på från början och sedan 

tänkt om hur huset skulle ha utformats. Men jag skulle i så fall kunna tänka mig att 

man gör något med balkongräckena som är gjorda av glas. Om man kan ersätta detta 

glas med solceller så att bara den nedersta biten av glaset är täckt skulle det kunna 

funka, om det görs likadant på alla våningar så att det blir en enhetlig känsla. 

Inglasningen på balkongen vill jag inte att ni gör något med, eftersom att det då kan 

kännas instängt. Södersidan har i och för sig ett sovrum med fönster där man kommer 

få jobba med solfilm eller något liknande för att förhindra att det blir för varmt i 

rummet. Skulle man sätta solceller här skulle jag föredra att man delar av fönstret 

vertikalt och sätter solcellerna på ena sidan, alternativt att man minskar 

bröstningshöjden och täcker det nedersta skiktet av fönstret med en icke-transparent 

solcell. Fönstren skulle faktiskt kunna göras lite större om ni gör något i den stilen som 

                                                           
4
 Regelsamling för byggande, BBR 2008 upplaga 1. Del 2, boverkets byggregler, BBR. Kapitel 9:2 Bostäder, sida 

200. Fakta hämtad 2012-03-30.  Tryckt av Edita Västra Aros AB.  

5
 Bedömningskriterier för nyproducerad byggnad, Miljöbyggnad 2.1, 120101. Sammanfattning av 

bedömningskriterier för nyproducerade byggnader.  

http://www.sgbc.se/index.php/dokument/doc_download/126-sammanstaellning-bedoemningskriterier-

nyproducerade-byggnader. senast ändrad 2012-02-23. Fakta hämtad 2012-03-30.   
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jag beskrev. Om man sätter fönstren närmare varandra skulle man även kunna 

utnyttja området mellan fönstren, så att det får en arkitektonisk look ändå. Om ni ska 

göra på taket skulle det kunna funka om en liten del av taket täcks med det, helst inte 

hela. Jag tycker det befintliga taket är vackert och passar in i stadsbilden. Kolla gärna 

upp om man kan täcka öppningsbara fönster med solceller, eftersom fönstren i 

sovrummet måste vara det så att de kan rengöras.” 

– Bertil Arlert, 2012 

Sammanfattningsvis ställer detta krav på att solcellerna inte kan integreras på alla ställen det finns 

potential för det eftersom det då skulle skapa konflikt med arkitekten. Uppgiften kommer 

genomföras med hänsyn till de krav och önskemål som ställts av arkitekten för att uppgiften ska 

resultera i ett realistiskt utförande. 
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4 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram vi har arbetat efter är energi, byggteknik och design. Den grundar sig i 

högskoleutbildningen Byggteknik och Design på KTH. Utbildningen ligger till grund för bedömning av 

olika aspekter som behöver undersökas vid byggnadsinnovationer såsom användning av solceller, 

detta i både ett kund-, byggnads- och förvaltningsperspektiv. 

Vi har under arbetets gång applicerat kunskaper från kursen företagsekonomi när vi arbetat med 

ekonomiska undersökningar, det kräver en grundkunskap om annuitet, nuvärde och payback. För att 

få fram korrekt diagram och kunna förutspå lönsamheten för solceller har vi använt oss av 

matematiska samband med grund i avancerade ekvationssystem. Energibegrepp och beräkningar 

kommer från kursen Installationsteknik och energi. 

Fokus har lagts på integrerade lösningar med avsikt att introducera solceller i nybyggnation. Detta för 

att man ska planera in de behov och krav som ställs för att kunna skapa optimala förhållanden. Vi ser 

att integrering medför många fördelar gentemot applicering och har därför valt att lägga fokus på 

dessa lösningar men också undersökt vad den egentliga skillnaden är och vilka för- och nackdelar 

som integrering medför. 

För att komma fram till resultatet har vi börjat med att läsa på i litteraturer, på internet samt 

föreläsningar om solceller. Detta för att bygga upp en förståelse för hur de fungerar och vad som är 

viktigt att analysera och undersöka. Vi har sedan använt oss av intervjuer med branschkunniga och 

information om el- och solcellskostnader för att kunna göra beräkningar och förutspå framtiden. 

Samband mellan kostnader har lagts in i Excel för att illustreras grafiskt. 
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5 Energi 

5.1 Inledning 
För inte många generationer sedan färdades människan med häst och vagn på gatorna, gatorna var 

upplysta med gasdrivna lampor och maten lagades över vedspisar. Idag är samhället beroende av 

elektricitet inte minst på grund av den högt utvecklade informationstekniken. 

Dagens höga energiförbrukning sätter höga krav som påfrestar vår jords resurser. För att kunna 

fortsätta leva i denna lyx måste användandet av förnyelsebara energikällor öka. I dagens samhälle 

kommer den mesta av energin vi använder från kärnkraft, olja, kol och gas, vilka skulle, om det vore 

enda energikällan, ta slut om lite mer än 100 år. 

Förnyelsebar energi är framtiden, inte bara för att det är bra för miljön och en mycket potentiell 

energikälla utan också för att det inte finns något annat att välja mellan. Det är dagens samhälle som 

ansvarar för att trenden vänds och se till att användningen av förnyelsebar energi går om 

användningen av icke förnyelsebar energi. För att lyckas med detta bör solceller användas som är en 

mycket potentiell teknik som utvinner energi från solen. Det är en teknik under stor utveckling och 

som redan har haft inverkan på marknaden och förmodligen kommer vara framtidens primära 

energiutvinningskälla (se figur 3). Förutom solceller används också vindkraft och vattenkraft som 

förnybara energikällor.6 

 

Figur 3. Förutspådd användning av olika energikällor, Bild: Sapa 

                                                           
6
 Sapa Solar BIPV, Sapa. Sida 8. 2012  
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5.2 Elförbrukning i dagsläget 
Genomsnittlig energianvändning i flerbostadshus i Sverige var 159 kWh/m2 exklusive hushållsel 

under 2010 enligt energistatistik från energimyndigheten. För småhus är siffran 126,5 kWh/m2 

exklusive hushållsel eller 140 kWh/m2 inklusive hushållsel (se figur 4)

 

Figur 4. Energiförbrukning per m
2
 i Sverige. Bild: Pontus Stigeborn 

För enbart hushållselsförbrukning i småhus förbrukas det i genomsnitt 6300 kWh för ett småhus år 

2010. För lägenheter görs inga liknande undersökningar men man använder 2500 kWh/lgh eller 40 

kWh/m2 som schablonvärde för hushållselförbrukning i flerbostadshus (se figur 5). 

 

Figur 5. Förbrukning av hushållsel i Sverige 2010, Bild: Pontus Stigeborn 
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5.3 Energikrav i dagsläget 
I Boverkets byggregler, BBR, anges riktvärden och förslag på tillämpningar av Plan och bygglagen, 

PBL. Om dessa rekommendationer följs kan man vara säker på att byggnaden uppfyller aktuella lagar 

kring byggnation. BBR uppdaterades senast den fjärde oktober 2011. Nuvarande kravnivåer i BBR 

gällande energianvändning är gångbara många år framöver, enligt Peter Johansson från Boverket. I 

tabellen nedan (tabell 1) redovisas gällande krav om energi. Stockholm ligger i klimatzon III.  

Tabell 1 Utdrag ur BBR (2011:26) Tabell 9:2a Bostäder med annat uppvärmningssätt en elvärme, Bild: Dennis Lantz 

 

I BBR anges även rekommendationer vid användande av byggnadsdelar och installationer där den 
ekonomiska livslängden tas till hänsyn. 
 
 ”Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt 

rimliga och praktiska att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig 
livslängd uppfylls. Med livslängd avses den tid under vilken en byggnad 
eller byggnadsdel med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet. 
Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens 
avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på 
annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera.”7 

 
Då detta projekt bygger på byggnadsintegrerade solceller bör denna rekommendation följas och 
aspekter som livslängd är av stor betydelse för analys. 

                                                           
7
 Utdrag ur BBR (2011:26) Kap 2:2 Ekonomisk rimlig livslängd s9. Fakta hämtad 2012-04-12 
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5.4 Framtidsprognoser 

5.4.1 Kommande krav 

Näringsdepartementet utgav en skrivelse om vägen till nära-nollenergibyggnader den 29e mars 2012. 

I denna skrivelse anges den handlingsplan som tagits fram i enlighet med europaparlamentets och 

rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. I dessa direktiv finns bedömningar 

gällande energi 15-20 år framåt i tiden.  

 

Sverige har som mål att till år 2020 ha 50 procent av all slutanvändning av energi från förnyelsebara 

källor. Energimyndigheten konstaterar samtidigt att byggreglerna i vissa fall motverkar installationer 

av förnybar energi. Nuvarande systemgräns i byggreglerna medför enligt myndigheten att de inte är 

teknikneutrala. De anser att uppbyggnaden av kraven i dagsläget leder till att det i praktiken ställs 

olika krav på byggnadens energieffektivitet beroende på vilket energislag som används i byggnaden. 

Mot denna bakgrund anser myndigheten att systemgränserna ses över. Sveriges centrum för 

nollenergihus har gjort en alternativ analys (LCA) baserat på data från IVL:s rapport ”Resursindex för 

energi”. Centrets slutsats blir att bostadshus med värmepump och fjärrvärme-anslutning, som klassas 

som icke-eluppvärmda, tenderar att gynnas på bekostnad av helt fjärrvärmevärmda hus och att detta 

tenderar att leda till ökad användning av icke-förnybar energi. Svensk solenergi anser att dagens 

byggregler både är till för- och nackdel för användning av solenergi. 

Boverket bedömer att dagens tillgängliga underlag inte kan utgöra en grund för att ytterligare skärpa 

energihushållningskraven. Boverket är positivt till att insatser genomförs som kan ge ett bättre 

empiriskt underlag inom rättsligt bindande energihushållningskrav införs som går längre än 

kravnivåerna i BBR 2012. Regeringen bedömer att en kontrollstation för Sveriges genomförande av 

direktivets krav avseende nära-nollenergibyggnader bör finnas år 2015. 8 

5.4.2 Framtidens energiförsörjning 

Energimyndigheten har tagit fram en långsiktsprognos som ger en bild av hur det svenska 

energisystemet utvecklas fram till och med år 2030. I prognosen utgår myndigheten från de 

styrmedel som gällde vid halvårsskiftet 2010. Prognosen visar hur den framtida energitillförseln och 

användningen kan bli om dessa styrmedel gäller under hela prognosperioden. Utvecklingen fram till 

och med år 2030 jämförs hela tiden med år 2007, som är prognosens basår (se tabell 2 sida 15). 

I prognosen anges det att man inom det europeiska rådet har beslutat att 20 % av 
energianvändningen ska ha sitt ursprung i förnyelsebara energikällor år 2020. För Sverige innebär 
detta att målet för förnyelsebara energikällor är 49 %. Detta kan jämföras med andelen 

                                                           
8
http://regeringen.se/download/7427abd3.pdf?major=1&minor=189790&cn=attachmentPublDuplicator_0_att

achment ”Vägen till nära-nollenergibyggnader” Skr 2011/12:131. Utgiven 29 mars 2012 av 

Näringsdepartementet. Fakta hämtad 2012-04-13. Kap 2:3 ”Kontrollstation och etappmål till 2015” sida 20 Kap 

2:4 ”Rollen för förnybar energi i nära-nollenergibyggnader” sida 23 
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förnyelsebara energikällor i Sverige år 2005, som då var 39,8 %. Sverige har sedan höjt 
ambitionsnivån och beslutat att andelen bör vara minst 50 %.9 
 

Tabell 2. Framtidsprognos över el och energianvändning/produktion, värden från energimyndighetens rapport 
”Energiförsörjning i Sverige år 2030- en konsekvensanalys av gällande styrmedel” Bild: Dennis Lantz 

 
 
I september 2011 kom Världsnaturfonden (WWF) ut med en egen rapport som säger att det är 
möjligt att ha 100 % förnyelsebar energi i Sverige år 2050, med ett etappmål på 80 % år 2030. 
Rapporten bygger på att det totala energibehovet måste minska samt en kraftfull ökad satsning på 
enbart förnyelsebara energikällor.  
  

                                                           
9
http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Perm

anent/Static/99696f0379ce4666a2b98d94a6becbde/ET2011_23w.pdf ”Energiförsörjningen i Sverige år 2030 – 

en konsekvensanalys av gällande styrmedel”. Tryckt maj 2011, energimyndigheten. Sidor 3,5,6,7,11. Fakta 

hämtad 2012-04-10 
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6. Solceller 

6.1 Allmänt om solceller 
En solcell, eller fotovoltaisk cell som den också kallas, är en sammansättning av olika komponenter 

som gör det möjligt att omvandla solens energi till elektricitet. Den fotovoltaiska effekten upptäcktes 

i början av 1800-talet men blev praktisk först i mitten på 1950-talet. Idag förekommer det på enskilda 

villaägares hustak, avlägsna soliga platser och som enda energikälla för satelliter och övriga 

rymdsonder som inte har tillgång till annan energikälla. 

6.2 Den Fotovoltaiska effekten 

6.2.1 Historia 

Ordet ”Fotovoltaisk” är en sammansättning av det grekiska ordet ”photo”, som betyder ljus, och volt.  

År 1839 upptäckte en 19-årig fransk fysiker vid namn Alexandre Edmond Becquerel att vissa material 

producerade en liten mängd ström när de belystes med ljus i. Denna fysiska process kallas för den 

fotovoltaiska effekten. 1877 upptäckte två Cambridge forskare, Adams och Day, att denna effekt 

fungerade för solida material. Det skulle dröja ända till 1954 innan forskare på Bell Labs lyckades 

utveckla en fungerande solcell kapabel till att producera elektricitet.10 

6.2.2 Förklaring av den fotovoltaiska principen 

Ljus består av små partiklar som kallas för fotoner. Dessa fotoner har en given energi som resulterar i 

en specifik våglängd. Fotoner med kort våglängd ser vi som blått medan fotoner med lång våglängd 

ses som rött. När fotoner, exempelvis från solen, träffar ett visst material kommer den att bryta loss 

en elektron från atomen eftersom den fått för hög energi, och leder därmed elektricitet. I solceller 

används en ”p-n övergång” för att detta i praktiken skall kunna fungera. Läs om detta i kapitel 6.3.1 

Första generationen.  

6.3 Olika generationers solceller 
Genom åren har solcellernas uppbyggnad sett olika ut, för att kategorisera dessa kan man dela upp 

tekniken i tre generationer där första generationen består av kiselbaserade solceller. Andra 

generationen liknar den första i många avseenden men använder sig av olika material som gör det 

möjligt att göra solcellen tunnare, kallas även för tunnfilmsceller. Den andra generationens solceller 

togs fram i hopp om att göra solcellerna billigare. Tredje generationens solceller har förutsättningar 

och mål på att bli både billigare och effektivare än första och andra generationen.11 

6.3.1 Första generationen 

Den vanligaste typen av solcell är av kristallint kisel och tillhör den första generationens solceller. 

Denna solcell dominerar än idag marknaden och känns igen av många då den kraftigt influerar en 

byggnads estetik (se figur 6 sida 18).  För att förstå hur en solcell fungerar behöver man först känna 

till grundprinciperna för halvledare och P-N övergång. 

                                                           
10

 Renewable Energy – Power for a sustainable future. Godfrey Boyle 1996, omtryckt 1998.                               

Fakta hämtad 2012-03-23 

11
 Konarka, THE EVOLUTION OF PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY(2012),  

http://www.konarka.com/index.php/technology/our-evolution/,  (27-03-2012) 
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Figur 6. Första generationens solcell på glasfasad Foto: Sapa 

6.3.1.1 Halvledare 

En atom är uppbyggd av en atomkärna i mitten och olika omlopp s.k. band (skal) runt denna i vilken 

elektroner cirkulerar.  Elektronerna sorteras i olika band beroende på hur mycket energi de har, 

elektroner med högst energi hamnar längst ut i det så kallade valensbandet. Det kan hända att en 

elektron har så mycket energi att den hamnar i omlopp ännu längre från atomkärnan. Elektronen är 

då så lång ifrån kärnan att endast en liten kraft kan få denna att lämna atomen. Det är dessa 

elektroner som gör det möjligt för ledning av värme och energi, därav namnet ledningsband. 

Skillnaden i energi för en elektron i valensbandet och ledningsbandet kallas för bandgap. Bandgapet 

har stor betydelse för materialets ledningsförmåga eftersom att det är avgörande för hur elektroner 

kan röra sig mellan banden. Ett material kan inte absorbera fotoner som har större energi än 

bandgapet, för kisel som har 1,1eV absorberas endast fotoner med en våglängd <1,1µm. Material 

med fullt valensband har högt bandgap >3eV och är därför isolerande. Tvärtom är material med 

relativt tomt valensband och kanske någon elektron i ledningsbandet en bra ledare. Material med 

delvis fyllt valensband har ett bandgap på ≤3 eV vilket ger materialet den i vårt fall användbara 

egenskapen halvledande. En halvledare kan både leda och isolera vilket i grundtillståndet i princip är 

oanvändbart men med doping kan man ändra materialets ledningsförmåga på ett användbart sätt. 

6.3.1.2 P-N typer 

Den rena halvledarens konduktivitet kan ökas genom att introducera väldigt små mängder av 

orenheter, detta kallas doping och är metoden för att bilda P-N typer. 

Kisel har fyra elektroner i valensbandet genom att i en stabil struktur dela två elektroner med en 

grannatom i ett så kallat kovalent band. Ett kovalent band är ett band som formas mellan två 

grannatomer för att dessa ska kunna dela elektroner. Om fosfor som har fem elektroner i 

valensbandet introduceras i kisel så får det nu dopade kiselmaterialet ett överskott av elektroner, 

detta kallas för N-typ halvledare av kisel. Om man istället introducerar bor som har tre elektroner så 

får det nu dopade kiselmaterialet ett positivt hål d.v.s. att den får underskott av elektroner, detta 
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kallas för P-typ halvledare av kisel. Detta sker trots att materialet är elektroniskt neutralt. Dessa 

dopade halvledare gör det enkelt för elektroner att röra sig i halvledaren. 

6.3.1.3 P-N övergång 

P-N övergång är när man för ihop halvledare av N-typ och P-typ. Det finns då ett P-lager som är 

positivt laddat och ett N-lager som är negativt laddat. Det som kommer att hända mellan dessa lager 

är att elektronerna i N-lagret kommer att tränga sig in i P-lagret för att fylla elektronhålen samtidigt 

som elektronhålen attraheras av N-lagret och kommer att tränga sig in i N-lagret. Denna effekt 

skapar ett ytterligare lager mellan N-lagret och P-lagret som kallas spärrskikt vilket förhindrar att 

elektroner rör sig direkt mellan de olika lagren. De konduktiva halvledarna har därmed fått ett icke-

konduktivt område. Denna effekt kan man utnyttja som en diod, en elektrisk krets som leder ström i 

endast en riktning. 12 

6.3.1.4 Olika typer av kristallina solceller 

Det finns två typer av solceller som är uppbyggda med kristallint kisel, polykristallina samt 

monokristallina solceller. Polykristallina solceller är uppbyggda med block av flera kristaller medan 

monokristallina solceller består av enkristallsblock, därav namnen (se figur 7 nedan).  

Polykristallina solceller är de som slagit igenom störst på marknaden då den har lägst kostnad per 

watt.13 

Fördelarna med monokristallina solceller är att man kan välja avstånd mellan plattorna så att 

solcellen får en viss genomsiktlighet, man kan inte se igenom själva cellen men applicerat blir den 

semitransparent tack vare mellanrummen mellan enkristallsblocken.14 De har också högre 

verkningsgrad jämfört med polykristallina solceller.3 

 

Figur 7. Till vänster: monokristallin solcell, till höger: polykristallin solcell Foto: Sapa 

                                                           
12

 Goswami D.Yogi, Kreith Frank, F.Kreider Jan; Principles of Solar Engineering s.412-415 (01-01-2000) 

13
 Skaffa Solcell, Olika typer av solceller (Okänt datum), http://skaffasolcell.se/index.php/olika-typer-av-

solceller/ (10-04-2012) 

14
 PowerPointpresentation sapa:buildingssystem, Energitillskott slide 5 (10-04-2012) 
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6.3.1.5 Uppbyggnad och funktion för solceller av kristallint kisel 

Solcellerna består av fyra olika lager, två dopade kiselplattor varav en är negativt dopad och en 

positivt dopade samt en undre och en övre metallyta(se figur 8 nedan). Elektricitet utvinns med en P-

N övergång och den fotovoltaiska effekten. 

När en foton från solljuset träffar solcellen kommer den nå spärrskiktet i P-N övergången där en 

elektron slås ut till N-lagret. När elektronen har lämnat atomen kvarstår ett elektronhål som blir 

positivt laddat, elektronen vill slå samman med hålet den har lämnat, detta kallas för ett elektron-

hål-par. Eftersom elektronen inte kan ta den raka vägen genom spärrskiktet förhindras direkt 

övergång mellan P- och N-lagret, istället lämnar elektronen N-lagret i den övre metallytan och 

transporteras genom en extern koppling mellan P- och N-lagret som i sin tur bildar ett elektriskt 

flöde. I processen rör sig elektronerna via metallytor i ett omlopp driven av den oändliga energikällan 

solen. Man vill inte att den övre metallytan ska täcka mer än 10 % av solcellen för att så mycket 

solljus som möjligt ska släppas igenom till P-N övergången men man får inte heller ha för lite 

eftersom det finns risk för resistans i det elektroniska kretsloppet. 

 

Figur 8. Struktur hos Kiselsolceller, Bild: Pontus Stigeborn 
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6.3.1.6 Fördelar och nackdelar med första generationens solceller 

Fördelar: 

 Effektiv i kr/m2 

 Finns mycket forskat om dem, bevisat att de fungerar 

 Kisel går att återvinna 

Nackdelar: 

 Känsliga mot skugga, skugga kan orsaka kortslutning i hela systemet 

 Måste vara i princip helt riktade mot solljuset 

 Icke genomsiktliga och låg estetisk tilltalighet 

 Dyrt och komplicerat att installera 

 

 

Figur 9. Partille kommunhus använder sig av monokristallina solceller som har placerats för att skapa semitransparenta 

glaspartier. Foto: Sapa 

6.3.2 Andra generationen  

För att minska kostnaden och förenkla tillverkningsprocessen för solceller har man utvecklat en 

teknik som gör att man inte behöver använda sig av lika mycket material för att skapa en solcell. 

Detta har resulterat i en s.k. tunnfilmssolcell som dessutom är lättare att massproducera då man 

använder ett material som kan appliceras över en större yta istället för att man behöver göra varje 

lager till varje cell för sig för att sedan montera ihop. Tunnfilmssolcellens goda flexibilitet gör att den 

också blir lättare att installera och är mindre belägen att knäckas (se figur 10 sida 22). Dock så har 

tunnfilmssolcellerna inte levt upp till sin potential på grund av att verkningsgraden blir lägre och har 

därför inte kunnat ta över marknaden. 15 

                                                           
15

 Mikael Johansson, Jorge Castro Chalmers Tekniska Högskola, Tunnfilmssolceller (VT-98), 

http://home.swipnet.se/~w-74877/solceller/solceller.htm (2012-03-30) 
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Figur 10. Tunnfilmssolceller är flexibla, Foto: Solar Energy Facts 

 

6.3.2.1 Uppbyggnad och funktion av tunnfilmssolcellen 

Istället för ett kristallint material så använder man sig av ett amorft material vilket har helt andra 

egenskaper eftersom att det inte har någon regelbunden struktur av atomer eller molekyler. Vanliga 

material som används till tunnfilm är amorft kisel (a-Si), koppar indium gallium diselenid (CIGS), 

kadmium telluride (CdTe). 16  Fördelen med dessa är att rörelsemängden vid lägsta energin i 

ledningsbandet är samma som rörelsemängden vid högsta energin i valensbandet, skulle man inte ha 

samma rörelsemängder behövs fononpartiklar för att ändra rörelsemängden istället för att 

elektronen kan byta band direkt. Detta kallas för direkt och indirekt gap (se figur 11 sida 23). Man 

kan då få ut mycket bättre ljusabsorption med mindre material vilket resulterar i tunnare och 

billigare solceller. Ett kisellager behöver vara 104 mikrometer tjock för att absorbera 100 % av ljuset 

medan CIGS endast behöver vara ungefär 2 mikrometer tjock (se figur 12 sida 23). 

                                                           
16

 Konarka, THE EVOLUTION OF PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY(2012),  

http://www.konarka.com/index.php/technology/our-evolution/,  (27-03-2012) 

http://solarenergyfactsblog.com/wp-content/uploads/2012/03/thin-film-solar-panels.j


23 
 

 

Figur 11. Skillnad mellan direkt och indirekt gap där P är rörelsemängd och E är energi, Bild: Nanohub 
 

 

Figur 12. Samband mellan hur många fotoner som kan absorberas och tjockleken på solcellen, vid 100% absorption 
behöver CIGS vara ungefär 2 mikrometer tjock medan kisel behöver vara ungefär 10

4
 mikrometer tjock. Bild: Nanohub  
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Tunnfilmssolceller har en uppbyggnad enligt följande ordning: Skyddande glas, anti-reflektor som 

fångar fotoner, metallyta där elektroner transporteras från N-lagret, P-N övergång, metallyta där 

elektroner transporteras till P lagret (se figur 13 nedan). 

 

 

Figur 13. Struktur hos tunnfilmssolceller, Bild: Pontus Stigeborn 

6.3.2.2 Fördelar och nackdelar med andra generationens solceller 

Fördelar: 

 Tål skugga, kan jobba med ca.50 % kapacitet i skugga och endast det beskuggade området 

påverkas 

 Fungerar längre in på kvällen, under olika väderförhållanden och på vintern då solen inte är 

lika stark 

 Är genomsiktliga till viss del 

 Ungefär halverad kostnad p.g.a. mindre material 

 Kisel går att återvinna 

 

Nackdelar: 

 Generar ungefär en tredjedel av effekten jämfört med första generationen 
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Figur 14. Videum Växjö har Green Building klassificerats. Byggnaden använder sig av transparenta tunnfilmssolceller på 
glaspartier. Foto: Sapa 

 
Figur 15. Bright living no.2 Hässelby, CIGS solceller som fasadmaterial och tak. Foto: A-hus 

6.3.3 Tredje generationen 

Den senaste generationen av solceller, tredje generationen, är än idag under utveckling men har 

även nått marknaden till en viss grad. Denna generation ska ha både lägre kostnad och högre 

effektivitet än första och andra generationen men har ännu inte nått dit. I den tredje generationen 

ingår grätzelcell (Dye-sensitized solcell), organiska solceller, tandem solceller och material som kan 
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generera flera elektronhål par. Dessa tekniker skiljer sig från varandra och kommer förmodligen att 

bilda underkategorier till tredje generationens solceller. 17 

6.3.3.1 Tandemsolcell 

Tandemsolcellen (se figur 16 nedan) är som namnet påkallar en tandemstruktur av solceller, man 

staplar alltså flera solceller ovanpå varandra. Man kan på så sätt använda sig av olika material med 

olika egenskaper som tillsammans kan nå ett större spektrum för att kunna fånga upp fler fotoner 

med en solcell. 18 Idag kan man köpa tandemceller med genomsnittlig effektivitet på 39 % dock så är 

denna teknik idag för dyr att använda vid husbyggnader men används flitigt vid rymdapplikationer 

där den stora verkningsgraden spelar större roll och man har mer pengar att röra sig med. 19 

 

Figur 16. Markbunden tandemsolcell av kisel, Foto: Emcore 

6.3.3.1.1 Uppbyggnad och funktion av tandemsolcell 

Ett materials absorptionsförmåga begränsas av dess bandgap på så sätt att fotoner med mer energi 

än bandgapet kommer gå till spillo. Lägre bandgap kommer leda till kortslutningsström vilket innebär 

att fler fotoner kan absorberas men man får ut lägre spänning från fotonerna medan ett högre 

bandgap ger en tomgångsspänning som innebär att färre fotoner kan absorberas men man får ut 

högre spänning från fotonerna. Man måste hitta ett optimalt bandgap för ett givet solspektrum.  

                                                           
17

 Konarka, THE EVOLUTION OF PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY(2012),  

http://www.konarka.com/index.php/technology/our-evolution/,  (27-03-2012) 

18
 Mikael Johansson, Jorge Castro, Chalmers Tekniska Högskola, Tandemceller för att höja verkningsgraden (VT-

98), http://home.swipnet.se/~w-74877/solceller/solceller.htm (2012-03-30) 

19
 Emcore, Terrestrial Solar Cells and Receivers (2012), 

http://emcore.com/solar_photovoltaics/terrestrial_solar_cells_and_receivers (18-04-2012) 
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I tandemsolcellen använder man sig av flera material med olika bandgap för att få rätt spektrum till 

varje bandgap. På så sätt kan man fånga upp fotoner från flera spektrum och nå den teoretiska 

effektiviteten 45 %. 20 

Tandemcellen är precis som första generationens solceller uppbyggda med P- och N-lager men i flera 

lager och i regel med germanium i botten. Man placerar då materialet med högst bandgap högst upp 

(se figur 17 nedan).21  

 

Figur 17. Struktur hos Tandemsolcell, Bild: Pontus Stigeborn 

6.3.3.2 Grätzelcell 

Den första grätzelcellen (dye-sensitised solar cell) utvecklades av den tyska kemisten Michael Grätzel 

år 1991. Denna typ av solcell efterliknar växternas fotosyntes och har en rad fördelar över första och 

andra generationens solceller. Istället för växternas klorofyll används nanokristaller av Titandioxid 

täckta med ljuskänsliga färgämnen. Detta medför att de likt växter fungerar även fast de inte utsätts 

                                                           
20

 Mikael Johansson, Jorge Castro, Chalmers Tekniska Högskola, Tandemceller för att höja verkningsgraden (VT-

98), http://home.swipnet.se/~w-74877/solceller/solceller.htm (2012-03-30) 

21
 Bengt Ridell, Carl Bro Energikonsult AB, ”SolEl 03-07 Konferensbevakning. 19th European Photovoltaic Solar 

Energy Conference 7-11 juni 2004”, 4 Teknik och andra intressanta axplock (2004-06-11), 

http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=04_29_(2012-03-31) 
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för direkt solljus. Dagens grätzelceller ligger på en effektivitet på ungefär 5-12 %. Den billiga 

kostnaden för dessa celler medför dock att dessa kan bli mer lönsamma än de tidigare 

generationerna.22 Stor fördel för cellen är även dess flexibilitet (se figur 18 nedan) vilket gör att man 

kan applicera den till flera områden samt möjligheten till att variera i transparensgrad och färg (se 

figur 19 nedan), den kan till och med innehålla specialgjorda mönster (se figur 20 sida 29).23 

 

Figur 18. Grätzelceller är flexibla, Foto: Solar Power Engineering 

  

Figur 19. Grätzelceller kan variera i färg och transparantgrad, Foto: Devindra 

                                                           
22

 http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article26403.ece  av Miki Agerberg, 

Publicerad 20 Augusti 2003 00:00. ”Billig solcell klar för massproduktion” Fakta hämtad 2012-04-10 10:50.  

23
 http://www.sony.net/Fun/design/activity/sustainable/dssc.html av Sony Corporation, “Dye-sensitized solar 

cell” fakta hämtad (18-04-2012) 
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Figur 20. Grätzelceller kan variera i mönster, här med blad och blommor; Foto: Jimmy Hsu, Digitimes 

 

6.3.3.2.1 Uppbyggnad och funktion av Grätzelcellen 

Vid tillverkning av grätzelceller använder man sig av genomsiktligt glas med elektriskt ledande 

förmåga som kommer fungera som en elektrod d.v.s. en ledare som skapar kontakt med icke-

metalliska material. På den ledande sidan av glaset fäster man titandioxid för att sedan värma 

elektroden och placera den i ett färgbad som innehåller färgmolekyler över en natt.  Det som händer 

under natten är att färgmolekyler kommer fästa sig på titandioxidens yta, denna process kallas på 

engelska för ”sensitisation” och eftersom det sker i färg (engelska dye) kallas solcellen även dye-

sensitised solar cell. När elektroden tas ur badet är denna färgad vilket ger ökad 

ljusabsorptionsförmåga. Ovanpå denna fästs ett annat ledande glas med den ledande sidan 

nedåtriktad, detta glasstycke har platinametall sprayat på den ledande sidan för ökad 

ledningsförmåga och två hål genom. Cellen fylls med elektrolyt genom hålen som tejpas igen och 

solcellen är färdig att användas.  

Översiktligt består en grätzelcell av (framsida till baksida, se även figur 21 sida 30): 

Genomskinligt substrat 

Elektriskt ledande syre (TCO, oftast tenndopat syre) – främre kontaktyta 

Nanopartiklar av Titandioxid (TiO2) som är täckta med ljusabsorberande färgämmen 

Elektrolyt 

Katalysator 

Elektriskt ledande syre (TCO, oftast tenndopat syre) – bakre kontaktyta 

Genomskinligt substrat 
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Figur 21. Struktur hos Grätzelceller, Bild: Pontus Stigeborn 

Fotoner skickas mot ytan och träffar färgämnena på titandioxiden. Färgämnena absorberar ljus med 

rätt energi och skickar ut elektroner till TiO2-partiklarna. Elektronerna diffuserar sedan ut genom TiO2 

lagret och leds genom TCOn(Transparent Conducting Oxide) ut via en extern koppling in i 

katalysatorn. Elektrolyten fångar elektronerna från katalysatorn och överför dem sedan tillbaka till 

färgämnes-molekylerna för att omloppet ska bli komplett.24 

6.3.3.3 Organisk solcell 

Organiska solceller eller polymera solceller som de ofta kallas använder sig ofta av ett elektriskt 

ledande plastlager. Fördelen med plasten är att cellen blir mer flexibel vilket innebär att den kan 

integreras i andra områden än vanliga kiselbaserade solceller. 25 Troliga användningsområden kan 

vara på segel för laddning av båtbatteri eller på ryggsäcken/jackan för laddning av mobiltelefon och 

andra mobila apparater.26 I byggbranschen kan organiska solceller användas vid byggnadsintegrering 

i fönster, dörrar, skuggavskärmning, glasfasader och räcken (se figur 22 och 23 på sida 31 samt 24 

                                                           
24

 PDF-dokument ”Management Presentation NLAB SOLAR” av Giovanni Fili. Skapad 30 Mars 2012.  

Kap 2 – Market overview sida 9. Fakta hämtad 2012-04-03. 

25
 http://www.polyera.com/basic-devices/organic-photovoltaics av Polyera Corporation (2008), “Organic 

Photovoltaics”, hämtat (12-04-2012) 

26
 http://www.ingenjoren.se/2011/04/bojliga-solceller-prisade-2/ av Ellen Moon (01-04-2011), ”Böjliga 

solceller prisade”, hämtat (12-04-2012) 
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och 25 på sida 32). Solcellen kan även användas i urbana funktioner som parkering och 

busshållplatser samt i portabla skugganläggningar som parasoll eller tält.27 

 

Figur 22. Utsikt över stad genom semi-transparent organiska solceller i olika färger, Foto: Konarka 

 

Figur 23. Organiska solceller som glasfasad, Foto: Konarka 

                                                           
27

 http://www.konarka.com/media/pdf/konarka_brochure.pdf av: Konarka (2012), ”konarka brochure”, hämtat 

(18-04-2012) 
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Figur 24. Organiska solcellspartier syns som ränder på glasparier i olika färger. Foto: Konarka 

 

Figur 25. Organiska solceller är flexibla, Foto: Konarka 

6.3.3.3.1 Uppbyggnad och funktion av Organisk solcell 

Organiska solceller består av en kontaktyta högst upp under vilken det aktiva lagret med P och N 

halvledare är placerat. Under det aktiva lagret ligger ett mellanskikt ofta av polymer som ska släta 

den underliggande elektrodens (ofta Al och ITO) yta samt öka dess funktion. Understa lagret i cellen 

är ett substrat ofta gjort av pet-folie (se figur 26 sida 33). 28 Senare forskning har visat att man kan 

öka den kritiserade verkningsgraden genom att applicera ett tunt lager av guld mellan ITO elektroden 

och det organiska substratet. Guld har egenskaperna att vara ett mycket ledande material med 

                                                           
28

 http://www.polyera.com/basic-devices/organic-photovoltaics av Polyera Corporation (2008), “Organic 

Photovoltaics”, hämtat (12-04-2012) 
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kemisk stabilitet och samarbetar bra med andra element, detta gör guld till en ideal kandidat som 

det ledande lagret i solceller. 29 

 

Figur 26. Struktur hos organiska solceller, Bild: Pontus Stigeborn 

Det som händer i solcellen när den träffas av fotoner från solen är att fotonerna åker igenom 

kontaktlagret och de fotoner som har större energi än det aktiva lagrets bandgap absorberas av det 

aktiva lagret. De absorberade fotonerna separerar elektroner och hål vilket skapar elektronhål-par 

som diffuseras till gränsytan mellan P- och N-halvledarna där de separeras helt vilket skapar likström 

som leds ut ur cellen med extern koppling. 30 

  

                                                           
29

 http://www.ibtimes.com/articles/263024/20111207/layer-gold-nanodots-improve-organic-solar-cell.htm av 

Stephanie Mackrell och Lennard van Otterloo (07-12-2011), “Layer of Gold Nanodots Could Improve Organic 

Solar Cell Efficiency”, hämtat (12-04-2012) 

30
 http://www.polyera.com/basic-devices/organic-photovoltaics av Polyera Corporation (2008), “Organic 

Photovoltaics”, hämtat (12-04-2012) 
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6.3.3.4 Fördelar och nackdelar med tredje generationens solceller 

Fördelar: 

 Enkelt att massproducera eftersom solcellen printas på ett substrat 

 Flexibla 

 Kan variera i färg och transparensgrad 

 Väldigt billig att tillverka 

 Mångsidiga, kan appliceras på många områden 

 Kan bara bli bättre, alla möjligheter är långt ifrån utforskade 

Nackdelar: 

 Har idag inte gått om första och andra generationens verkningsgrad 

 Svåra att kommersialisera eftersom verkningsgraden inte nått sin fulla potential än 

6.3.3.5 Användning av tredje generationens solceller i Sverige 

Tredje generationens solceller har ännu inte nått Sveriges marknad. NLAB Solar är det första 

företaget i Sverige som kommer att producera tredje generationens solceller. De planerar börja sin 

produktion under 2012 då de förväntas ha den största produktionen av grätzelceller i världen. 

6.4 Pågående forskning 
Forskning kring solceller handlar alltid om att skapa bättre effektivitet till ett lägre pris samt enklare 

produktionsprocesser. Första och andra generationens solceller dominerar marknaden, medan tredje 

generationens solceller på de flesta håll fortfarande befinner sig i ett forskningsstadie. Tredje 

generationens solceller är med andra ord inte marknadsförbara fören tillräckliga forskningar och 

tester har gjorts för dessa för att de ska kunna konkurrera med den befintliga, etablerade tekniken. 

Stora framsteg måste alltså göras med den tredje generationen, främst inom verkningsgrad.  

Pågående forskning inom organiska solceller 

 Solceller med två transparenta elektroder, som tillåter solljus att nå cellens aktiva lager 

från två håll. Detta innebär att solcellen kan producera el från solljuset såväl som 

inomhusbelysning.  

 Solceller med tandemstruktur där man lägger på flera lager av aktiva material som 

absorberar olika våglängder, vilket på sikt kan leda till organiska solceller med 15 % 

verkningsgrad.31 

 Pågående forskning inom grätzelceller 

 Jämförelser och tester av olika färgämnen samt typ av elektrolyt utförs för att kunna öka 

verkningsgraden 

 Övriga nya tekniker som än så länge hålls som hemligheter inom respektive företag 

 

 

                                                           
31

 http://konarka.com/index.php/technology/ongoing-research/ ”ongoing research” fakta hämtad 2012-04-18 
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6.5 Byggnadsintegrerade solceller 

6.5.1 Vad innebär byggnadsintegrerade solceller 

Byggnadsintegrerade solceller innebär det namnet betyder, att traditionella material från 

byggnadsskalet ersätts med solceller. Dessa lösningar projekteras med från start och appliceras alltså 

inte på i efterhand. Solcellerna fungerar då både som klimatskal och elproducerande enheter. 

Vanliga uttryck som används i branschen är BIPV (Building Integrated Photovoltaics) och BAPV 

(Building Applied Photovoltaics). Översatt betyder BIPV ”byggnadsintegrerade solceller”. För dessa 

solceller gäller att samma krav som finns gällande täthet, brand och isolering för traditionella 

byggmaterial fortfarande ska upprätthållas.32   

6.5.2 Fördelar och hinder 

Med byggnadsintegrerade solceller kommer en rad fördelar över konventionella fasadmaterial och 

BAPV-lösningar. Först och främst går fasadytor, tak och fönster från att vara passiva ytor till att bli 

aktiva elproducerande ytor. Då fasadmaterial ersätts med solceller används mindre material 

gentemot BAPV vilket gör lösningen mer ekonomiskt hållbar. BAPV har fördelen att vara enklare 

utbytbar jämfört med BIPV vilket därmed även blir billigare att byta ut. Idag är detta ingen faktor att 

räkna efter men kan komma att betyda mer med nya tekniker om livslängden minskar väsentligt. 

Nya typer av solceller som designelement är ett relativt nytt fenomen vilket öppnar upp en ny värld 

av möjligheter för arkitekter som inte längre behöver välja mellan att vara estetiskt tilltalande eller 

miljövänlig. Solcellerna genererar elen där den behövs, i huset. Man undkommer då problemfaktorer 

som förluster som uppstår vid långa transporteringar av el. Byggnaden får även ett helt nytt värde, 

både för kund och miljö. 

Ett stort problem med dagens solcellsteknik är att solcellerna tappar verkningsgrad vid ökande 

celltemperatur. Solceller är definierade för en temperatur på 25°C. I praktiken blir solcellerna 

emellertid oftast varmare än så. För kristallina solceller gäller att effektiviteten minskar med ungefär 

0,5 % per °C över 25°C.33 Skuggning av solceller innebär att direkt solljus inte når fram. Då många 

typer av solceller är beroende av direkt solljus innebär detta att det produceras mindre el. 

Solcellernas vinkel mot solen är också väldigt avgörande för hur pass effektiva de är. En vinkel på 

ungefär 40° från horisontalplanet är det mest optimala om den är riktad mot söder. Vid 

byggnadsintegrering kan man tänka på att t.ex. anpassa taklutningen i bästa möjliga mån. Rent 

ekonomiskt är solceller dyra och kan ta många år innan de har betalat för sig själva. 

  

                                                           
32

 Mikael Rhodin från SAPA 2012 

33
 Giovanni Fili, VD NLAB SOLAR 2012 
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6.5.3 Byggnadstekniska lösningar 

6.5.3.1 Taklösningar 

Vid integrering i tak ersätts det yttersta takmaterialet med solcellspaneler av olika typer. Det finns 

idag produkter som efterliknar takpannor dimensionsmässigt samtidigt som det finns traditionella 

solcellspaneler (se figur 28 nedan). Vid montering av dessa gäller att man antingen lägger ut skenor 

på läkten som panelerna sedan fästs i, alternativt att de fästs direkt i läkten. För större byggnader är 

det vanligt att använda sig av större moduler och därmed jobba med skenor. Många företag, t.ex 

Sapa, utvecklar standardprofiler som passar in med solcellerna. Solcellerna är inte 100 % vattentäta 

på grund av att det finns mellanrum mellan panelerna. Underliggande takpapp måste alltså finnas 

kvar samt att man lämnar en spalt mellan täckningen och solpanelerna så att vatten kan rinna undan.  

 

Figur 28. CIGS-solceller som används på samma sätt som takpannor. Installationen kräver inte att en specialist behöver 
utföra den då montering liknar traditionell takpannemontering. Foto: Dow Solar 

Vid glastak eller skylight kan solceller integreras in direkt mellan glasrutorna, så att monteringen sker 

snarlikt den vid traditionell montering. Vid solcellsintegrering i fönster lamineras rutorna och 

solcellerna med ett PVB-lager. Detta kan färgas för att ge ett intressantare utseende (se figur 27 sida 

37)34.  

                                                           
34

 Mikael Rhodin 2012-03-28 
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Figur 27. ”Food Market” i Bejar, Spanien, har här använt sig av a-Si solceller integrerade i glasrutor i tak med varierande 
transparensgrad och färg. De genererar dryga 8 736 kWh/år

35
. Foto: Onyx Solar 

6.5.3.2 Fasadlösningar 

Vid integrering i fasad ersätts fasadmaterialet med solceller. Fasaden ger ett stort bidrag till 

byggnadens helhetsutseende vilket sätter krav på att integreringen antingen inte skall synas 

alternativt att man lyfter fram den på ett sådant sätt att byggnaden får ett unikt utseende. 

Monteringen tar inte mycket längre tid än för vanliga fasadmaterial, med undantaget att det krävs 

extra tid för att placera kopplingsdosor och kabeldragning. För att lösningarna skall passa in i 

byggnaden finns det ett antal designmässiga lösningar man kan använda sig av för att uppnå detta. 

En vanligt förekommande teknik är att man använder ett färgat bakre material, t.ex. svart, så att 

solcellen får en relativt uniform färg (se figur 29 sida 38). Även vid fasadintegrering bör man lämna 

en luftspalt så att vatten kan rinna ut samt att ventileringen fungerar (se figur 30 sida 38).36  

                                                           
35

 Onyx Solar 2012 

36
http://www.solelprogrammet.se/Global/10_41%20Byggnadsintegrerade%20solcellsanl%C3%A4ggningar%20-

%20Europeisk%20Best-Practice.pdf?epslanguage=sv ”Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar Elforsk rapport 

10:41. Michiel Van Noord Juni 2010. Sidor 9, 11, 12, 13, 31, 32, 34, 36, 43, 45, 46, 47. Fakta hämtad 2012-04-26 
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Figur 29. ”Bright Living no 2” använder sig av andra generationens CIGS-moduler från det tyska företaget Soltecture. 
Dessa moduler är uniformt svarta och täcker hela södra fasaden. De genererar dryga 5000 kWh/år

37
. Foto: A-hus 

 

Figur 30. Konstruktionslösning för solcellspaneler som fasadmaterial (Solcellspaneler ses som svart) Bild: BISEM 

Vid glasfasader gäller att U-värden och liknande inte ska försämras vid solcellsintegrering, vilket de 

heller inte gör enligt Mikael Rhodin. Solcellerna lamineras mellan två glasskivor och kan variera i 

transparensgrad, färg och mönster. I takt med att arkitekter väljer att använda sig av större glasytor i 

nya byggnader är solceller integrerade i glas en intressant teknik. Tunnfilmsceller är kanske de som 

passar allra bäst om man vill uppnå bäst genomsiktlighet, eller ge det lilla extra till fasaden med t.ex. 

färgade solceller. Även m-Si solceller kan användas om man vill uppnå semitransparens som ger 

skuggning inne i byggnaden (se figur 31 sida 39). Integrering i glasfasader lämpar sig särskilt bra i 

höga breddgrader då solen står lägre. Företag idag levererar färdigintegrerade solceller i glas med 

tillhörande aluminiumprofiler. Kablarna dras sedan genom profilerna för att dölja dessa.  

                                                           
37

 Anders Carlsson, A-hus. Fakta via mail 2012-04-18 
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Figur 31. Schüco har integrerat semitransparenta solcellspaneler av tunnfilmsteknik i ett curtain-wall system på ett 
estetiskt tilltalande sätt (mörka partierna) Foto: Schüco 
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6.6 Översikt 

6.6.1 Tabellöversikt 
Tabell 3. Prestanda, Design och ekonomisk översikt över tre generationer av solceller. Bild: Dennis Lantz, källa: NLAB 
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6.6.2 Grafisk översikt 

 
Figur 32. Medeleffektivitet hos tre generationer av solceller. Bild: Dennis Lantz 
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Figur 33. Solcellers effektivitet vid olika solvinklar, Bild: Sapa 
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6.6.3 Integreringsmöjligheter i en byggnad 

 

 

Figur 34. Integreringsmöjligheter i en byggnad. Bild: Dennis Lantz 

 

Skylight 
Integreringskrav: Viss ljusgenomsläpplighet 

Förutsättningar: Ljusvinkel <90° från horisontalplanet 

Fördelar: Bra vinkel mot solljus, inga krav på transparens, skuggas ej av övriga byggdelar. 

Glaset uppfyller två funktioner på samma gång, ljusgenomsläpplighet samt el-

producering 

Nackdelar: Svår att byta ut/underhålla samt att välisolerade glas krävs. I dagens läge 

gäller även att kostnaden ökar med transparensgrad vilket också leder till att 

verkningsgraden minskar. Snö, löv etc samlas på taket vilket gör att effektiviteten 

minskar eller avtar, underhåll krävs därför oftare. 

Solceller som kan användas: m-Si (monokristallint kisel), a-Si(amorft kisel), även 

DSC(grätzelcell) och OPV(organisk solcell) på sikt 

 

 

Balkongräcken 
Integreringskrav: I princip inga. Vid användning av räcken i glas kan låg genomsiktlighet 

eftersträvas. Dock kan vissa estetiska krav uppstå för att det ska passa in med befintlig 

byggnad. Räcket bör även vara riktat mot söder 

Förutsättningar: Ljusvinkel 90° från horisontalplanet  

Fördelar: Annars outnyttjad yta som istället blir aktiv, enkel att byta ut/underhålla 
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Nackdelar: Relativt liten yta som används och kan leda till att det inte blir 

kostnadseffektivt, risk finns för skador då räcken går hela vägen ner till fotnivå. 

Ljusvinkeln är inte heller optimal 

Solceller som kan användas: Samtliga solceller kan användas. Vid krav på 

genomsiktlighet: m-Si, a-Si, även DSC och OPV på sikt.  

 

Fasad 

Integreringskrav: Lösningarna skall passa in med husets estetiska bild samt att de ska 

kunna bytas ut enkelt. Ytan bör vara vänd mot söder 

Förutsättningar: Ljusvinkel 90° från horisontalplanet 

Fördelar: Stor yta som kan användas 

Nackdelar: Nedre delar av fasad riskerar att bli skuggad av kringliggande plantering eller 

liknande. Ljusvinkeln är inte heller optimal 

Solceller som kan användas: Samtliga solceller kan användas. 

 

 

Fönster och glaspartier 
Integreringskrav: Transparens 

Förutsättningar: Ljusvinkel 90° från horisontalplanet 

Fördelar: Stor yta kan användas samt att solcellerna kan levereras färdigintegrerade 

mellan glasrutorna. Monteringen blir snarlik den mot fönster med andra ord. Glaset 

uppfyller då två funktioner på samma gång, genomsiktlighet samt el-producering.  

Nackdelar: Hög transparens krävs för att inte människor ska uppfatta det som 

otillfredsställande, vilket betyder att lösningen blir dyrare. Typen av solceller som kan 

användas för denna typ av lösningar är heller inte lika effektiva som andra solceller.  

Solceller som kan användas: a-Si och m-Si (m-Si vid avskärmning). Även DSC och OPV har 

stor potential på sikt 

 

 

Tak 
Integreringskrav: Enkel montering samt enkla att byta ut. Inga större estetiska krav finns 

då dessa oftast inte syns från marknivå.   

Förutsättningar: Ljusvinkel <90° från horisontalplanet 

Fördelar: Stor yta som kan användas och som har en bra vinkel mot solljus. Skuggas inte 

heller av övriga byggdelar eller plantering samt att taket inte enbart fungerar som 

klimatskal, utan även genererar el. Monteringen kan ske relativt enkelt.  

Nackdelar: Snö, löv etc. samlas på taket vilket gör att effektiviteten minskar eller avtar, 

underhåll krävs därför oftare.  

Solceller som kan användas: Samtliga solceller kan användas. 

 

Överskotts-el 
Överskotts-el som produceras kan säljas tillbaka till elnätet eller användas för att till 

exempel ladda upp en elbil  
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6.7 Ekonomiska aspekter38 
Termer: 

η=Verkningsgrad 

A=Area[m
2] 

P= Installerad effekt[kWp] 

U=Spänning[V] 

I=Ström[A] 

r=ränta 

n=antal perioder(år) 

 

Mängd installerade solceller (kWp): När man talar om mängden solceller anger man inte denna i 

stycken eller kvadratmeter eftersom att olika typer har olika verkningsgrader och detta komplicerar 

jämförelser och beräkningar. Istället räknar man om mängden till en effekt som anges i kWp där p 

står för peak och syftar på högsta effekten som kan erhållas. Detta värde får man genom att 

multiplicera verkningsgraden med antal kvadratmeter solcell:  

                    

som är ekvivalent med 
 

 
                

Denna verkningsgrad tar hänsyn till inaktiva ytor som kan uppstå vid exempelvis mellanrum mellan 

celler eller inaktiva celler man ska därför tänka på att ha med dessa ytor vid areaberäkning. Inaktiva 

celler kan förekomma vid fönsterbeskäring som beskär på så sätt att hela cellen inte får plats, man 

kan då fejka celler för att skapa ett homogent intryck. 

Genererad mängd energi (kWh): För att veta hur mycket el man får ut av solceller anges detta i en 

energimängd i kWh ofta över ett år. Man normaliserar mängden energi till hur mycket man får ut av 

1 kWp (mängden solceller) solceller per år. Denna summa beror på solens intensitet och 

klimatförhållanden. I Sverige genererar 1 kWp solceller 800-1000 kWh/år (hänvisar till 

www.soldata.se för verkliga exempel).  

                                                   

                                                 

Växelriktare: Energin som solceller genererar blir likström som i princip är oanvändbart. Energin 

måste därför omvandlas till växelström innan den kan användas. Detta görs med en växelriktare som 

i ett hushåll ser ut som en liten låda. Hushåll använder en huvudsäkring på 16 A och en spänning på 

230 V, detta ger effekten:  

                 

              

                                                           
38

 Johan Paradis, energibanken. Intervju och mail 2012-04-18 13:00-16:00 
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Maximal installation per fas blir då knappt 4 kWp vid installation av solceller. Generellt gäller att den 

totala systemkostnaden sjunker med ökad installation. 

Solelskostnad: Intressant för solcellens ekonomi är hur mycket det kostar per kWh eftersom att 

denna kostnad är lätt att jämföra med elpriset. Denna summa räknar man ut enklast genom att 

dividera investeringskostnaden per kWp med produkten av garantitiden och mängd genererad energi 

per kWp på ett år:  

                   

                                          
                           

För att solelkostnaden ska bli noggrannare bör man räkna med ränta och amortering på 

investeringen. Detta kan man göra genom att räkna fram en annuitetsfaktor och multiplicera denna 

med investeringen. Då får man ett värde på vad solcellen kostar varje år inräknat ränta och 

amortering, denna delar man med genererad mängd energi per kWp och år för att få solelkostnad. 

Annuitetsfaktor, ange en ränta r och en period n år som ränta och amortering kommer betalas över 

d.v.s. garantitiden39: 

 

         
                                    

Solelkostnad blir då: 

                                   

                               
                           

Systempris: Investeringskostnad anges enklast i kr/kWp, det är också så företag tar betalt för 

anläggningen. Detta eftersom att man anger mängden solceller i kWp med argument enligt ovan. 

Man talar om att priset måste bli lägre än 1 $/Wp (6,74 kr/Wp) för att solel ska bli konkurrenskraftig 

på marknaden. Idag ligger priset på 1,969 euro/Wp40 vilket motsvarar 17,49 kr/Wp.41 Fördelningen av 

systempriset ser ut som följande: 

 50 % Modulkostnad 

 10 % Växelriktare 

 20-40 % BOS (Balance of System. Sladdar, installation etc.) 

 < 20 % Vinst 

                                                           
39

 Annuitetsberäkning enligt ekonom Bengt Wik (2012-04-26) 

40
 Priset taget från Solarwirtschaft 

http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/Grafiken/BSW_Preisindex_120216.jpg (2012-04-25) 

41
 Växelkurs taget från Google (2012-04-25) 6,7363 kr/dollar; 8,8847kr/euro 
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Paybacktid: Anger hur lång tid det tar innan lösningen har betalt för sig själv. 1 kWp solceller 

genererar 800-1000 kWh/år, med ett elpris på 1 kr/kWh innebär detta att man sparar in 800-1000 kr 

per år. Detta jämförs med solcellens investeringskostnad: 

                   

                               
                         

I dag ligger investeringskostnaden för solceller på 15-20 tusen kr/kWp i Sverige för anläggningar 

större än 150 m2. Värt att notera är att man brukar ge en garantitid på 20-30 år men Sveriges äldsta 

solcellssystem byggdes 1984 i Huvudsta och generar fortfarande 100 % av ursprunglig verkningsgrad. 

I Sverige har man inte samma saltvattenproblem som kan orsaka skador på solceller nära vatten i 

andra länder. Annat sätt att räkna på paybacktiden är att jämföra elpriset kr/kWh med solelkostnad 

kr/kWh och garantitiden, man kan då använda sig av solelkostnad som tagit hänsyn till ränta och 

amortering enligt ovan för att få en paybacktid som stämmer bättre överens med verkligheten:  

                       

      
                         

Lönsamhet: Lönsamheten är den slutgiltiga vinsten eller förlusten efter garantitiden. Den räknas ut 

genom att subtrahera produkten av systemkostnaden, annuitetsfaktorn och garantitiden från den 

totala vinsten i intervallet. Denna kan jämföras med priset för alternativt material t.ex. takplåt. 

Positiv lönsamhet ger då vinst och negativ lönsamhet ger förlust: 

                                                                 

                                                 

Bidrag: Solcellsanläggningar är svåra att få lönsamhet på och det är därför intressant för staten att ge 

bidrag för att främja utvecklingen av solceller. I Sverige har man sedan 2009 kunnat söka statligt 

ekonomiskt stöd vid köp av solcellsanläggningar. Stödet får då uppnå max 45 % av 

investeringskostnaden och inte vara mer än 1,5 miljoner kronor per anläggning eller 40 000 kronor 

per kWp.42  Stödet som är undanlagt för 2012 är dock redan förbrukat. 

  

                                                           
42

 Energimyndigheten, Stöd till solceller (2011-05-11), http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-

bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/ hämtat (2012-04-23) 
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7 Resultat 
Efter att ha granskat ritningar, tagit hänsyn till arkitektens önskemål samt gjort en jämförelse av olika 

typer av solceller kan lämpliga lösningar väljas som passar in bäst för BRF Anemonen. Önskemål har 

ställts på estetik och funktion vilket har en stor betydelse för valda lösningar. Eftersom olika typer av 

solceller lämpar sig bäst för olika byggnadsdelar kommer därför lösningarna att variera beroende på 

var de kommer att bli placerade. De tre områden som har granskats med fokus är 

 Tak  

 Inglasade balkongräcken 

 Eventuellt sovrumsfönster i söderläge 

Dessa tre områden lämpar sig särskilt bra eftersom att de antingen tar en stor yta, bidrar till minskad 

insyn och stänger ute solljus.  

 

Tak 
Total yta mot söder: 182 m2  

Vinkel från horisontalplanet: 10°  

Yta som kommer utnyttjas: 163 m2 

Valda solceller: Tunnfilm (CIGS)  

 

Taket, som är belagt med aluzink, har en yta på totalt 182 m2 som vetter mot söder. Vi räknar med 

att 90 % av ytan kan användas. Dels för att avdrag måste göras för skorstenar och liknande samt att 

arkitektens önskemål innefattade att inte hela taket användes. Detta resulterar i att 163 m2 kommer 

att användas. CIGS-solceller valdes framförallt för att de är mer estetiskt tilltalande och ger ett 

homogenare intryck som sammansatta moduler. Dock har denna typ av solceller en verkningsgrad på 

endast 13 %. I vissa fall får man till och med räkna med så lite som 7 %. Vi antar 10 % verkningsgrad 

som ett medelvärde. Enligt formel 1:2 ger det oss att 10 m2 solceller behövs för att uppnå 1 kWp. 

Eftersom 163 m2 kommer användas innebär det att vi får ett 16,3 kWp system, förutsatt att 

modulstorlekarna kan anpassas för detta. Vid beräkning använder vi värdet 900 kWh/år på grund av 

att solcellerna endast kan ta upp 90 % av solinstrålningen enligt figur 33 sida 41.  Formel 2 ger oss: 

 

             
   

      
              

 

Enligt figur 5 antas ett schablonvärde för elförbrukning till 2500 kWh per lägenhet och år. I BRF 

Anemonen inhyses totalt elva lägenheter, vilket ger en total elförbrukning på 27500 kWh/år. Taket 

kan alltså täcka ungefär 53 % av det totala behovet med denna lösning.  
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Inglasade balkongräcken 
Total yta: 87 m2 (54,6 m2 mot söder, 10,8 m2 mot öster samt 21,6 m2 mot väster) 

Vinkel från horisontalplanet: 90° 

Yta som kommer utnyttjas: 87 m2 

Valda solceller: Monokristallint kisel (m-Si) 

 

Byggnadens inglasade balkongräcken har en total yta på 87 m2. Av dessa är endast 54,6 m2 riktade 

mot söder. I och med att vinkeln är 90° från horisontalplanet kommer endast 70 % av 

solinstrålningen kunna användas, enligt figur 33 sida 41, d.v.s. 1000 x 0,7. Detta ställer krav på att 

solcellerna har hög effektivitet för att det ens ska vara värt att använda solceller där, därför har m-Si 

solceller valts. Mot öster och väster gäller att endast 50 % av solinstrålningen kommer kunna 

användas (se figur 33 sida 41), d.v.s. 1000 x 0,5, men kläs trots det med solceller för att skapa ett 

homogent intryck, enligt önskemål från arkitekt. Monokristallina kiselceller som kan köpas har 

vanligtvis en verkningsgrad runt 18 %. Enligt formel 1:2 behövs 5,6 m2 solceller för att uppnå 1 kWp. 

Åt söder ger detta ett 9,75 kWp system, mot öster och väster blir det ett 5,78 kWp system. Formel 2 

ger oss: 

 

             
   

      
                        

 

             
   

      
                           

 

Totalt blir detta 6825 + 2890 = 9715 kWh/år. Med en elförbrukning på 27500 kWh/år kan 

byggnadens balkongräcken alltså täcka ungefär 35 % av lägenheternas förbrukning.  

 

Sovrumsfönster i söderläge 

Sovrumsfönstren, som till en början sågs som en potentiell lösning, anses nu vara en ineffektiv 

lösning. För det första handlar det om alldeles för liten yta samt att de under stora delar av dagen blir 

skuggade av övriga byggnadsdelar.  

De valda lösningarna genererar tillsammans 14670 + 9715 = 24385 kWh/år och motsvarar 88 % av 

lägenheternas totala elbehov (31,83 kWp total installerad effekt). Detta innebär att endast 12 % av 

elen behöver köpas in. Förutsatt att ett medelvärde för solcellernas modulkostnad används, 17490 

kr/kWp enligt tidigare, blir total investering 17490 x 31,83 = 556707 kr. Vi använder formel 4:2 för att 

beräkna solelkostnad eftersom vi vill ta hänsyn till ränta och amortering för att visa så verkliga siffror 

som möjligt, vi räknar med 3 % ränta och 25 års garanti. Annuitetsformeln ger oss annuitetsfaktorn 

0,057427871. Eftersom solinstrålningen varierar räknar vi på total effekt och energi istället för att 

normera kring 1 kWp, detta ger oss solelkostnaden: 
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För att beräkna payback-tiden används formel 5:2. Vi räknar med ett medelvärde för elpriset på 1,1 

kr/kWh enligt figur 35. 

      

   
         

Med denna payback-tid avses den tid det tar för att tjäna igen investeringskostnaden. Då 

garantitiden enbart är 25 år tar det alltså fem år till efter det att garantitiden har slutat gälla för att 

lösningen skall löna sig.  

Med formel 6 kan vi ta fram hur mycket man har gått i förlust efter 25 år: 

                                              

Alternativet till solceller var att använda sig av plåttak i aluzink och balkongräcken i glas. På 

marknaden kostar det idag ca.450 kr/m2 för aluzink och 400 kr/m2 för glas. detta hade gett ett pris 

på: 

                         

Det är alltså 128675-116700=11975 kr dyrare med solceller 
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8 Analys 

8.1 Varför solceller är viktigt 
Jordens befolkning ökar exponentiellt, tidigare u-länder utvecklas i en rasande takt vilket innebär att 

mer energi kommer behövas. I dagsläget produceras el i stora kraftverk som sedan distribueras ut till 

hushållen. Många av dessa kraftverk har en väldigt stor negativ miljöpåverkan samtidigt som mycket 

av den el som produceras går till spillo via förluster under transport. Byggnadsintegrerade solceller 

gör det möjligt för varje hushåll att producera sin egen el där den behövs allra mest. Istället för ett 

nybyggt hus tillför ett behov av utökad energiproduktion kan de istället vara helt neutrala till det, 

eller till och med betyda att mer el skickas ut till nätet. När vi i framtiden går mot passivhusstandard 

kommer mindre energi behövas, vilket också betyder att byggnaden endast behöver en liten del 

solceller, som enda energikälla. En dag kanske vi inte ens behöver en elleverantör, förutom den som 

är integrerad i vårt eget hus.  

8.2 Valda lösningar 
Till taket valdes en tunnfilmssolcell. Det vanliga alternativet är att man väljer en kristallin solcell för 

detta ändamål på grund av sin höga effektivitet och pålitlighet. Dessa typer av solceller hade dock 

skapat konflikt med arkitekt då de inte kan anpassas till att passa in med en byggnad, färgval, 

mönster etc. Om man hade velat uppnå bättre ekonomi utan att bry sig om det estetiska hade 

kristallina solceller varit ett bättre alternativ för detta ändamål. Sovrumsfönstren, som vi valde att 

inte integrera några solceller i, fungerar inte särskilt bra i dagsläget under de förhållanden som råder 

där fönstren är placerade. Dagens solceller är oerhört skuggkänsliga, och kan leda till kortslutning i 

hela systemet. I framtiden kan denna typ av lösningar vara optimalt för organiska solceller och 

grätzelceller. Dessa är inte alls lika skuggkänsliga och beroende av direkt solljus för att fungera. Dock 

har dessa solceller inte utvecklats tillräckligt mycket för att det ska vara en lönsam lösning, men kan i 

framtiden vara ett likvärdigt alternativ till sina föregångare om utvecklingen fortskrider.  

I lösningsförslaget i resultatet fick vi ett solelpris på 1,3 kr/kWh, det finns idag fasta elpris som 

överstiger 1 kr/kWh vilket inte är långt ifrån priset man kan få med solel. Man kan i lösningsförslaget 

se att hela investeringen skulle kosta 556707 kr, detta skulle för varje bostadsköpare innebära en 

höjning av bostadsvärdet på 556707/11= 50600 kr (11 st lägenheter i BRF Anemonen). Det är svårt 

att avgöra hur mycket andrahandsvärdet påverkas. Skulle solcellerna vara värda lika mycket i 

framtiden skulle detta innebära att man inte förlorar något på sin investering och dessutom haft en 

kraftigt reducerad elräkning under tiden man bott där. 

8.3 Kunden och ekonomi 
Solceller kan uppfattas som komplicerat för många privatpersoner. Detta ställer krav på att systemet 

är tillförlitligt och fungerar som det ska. Utöver det krävs i princip inget av kund då solceller i princip 

är underhållsfria. Rent mekaniskt krävs heller inget underhåll eftersom solceller inte har några rörliga 

delar, däremot slutar de att fungera om de är täckta med löv eller snö, vilket i stort sett är kundens 

enda åtagande. Ur en ekonomisk synpunkt kommer priset på bostaden av öka vid användning av 

solceller, för att byggföretaget ska kunna gå i vinst. Detta betyder också att bostaden får ett 

mervärde och kunden även kan sälja bostaden dyrare och få tillbaka den extra investering man lagt 

på solcellerna. Dessvärre finns det ingen riktig ekonomi vid användning av solceller i dagsläget, om 

inte bidrag ges. Payback-tiden är längre än vad solcellerna är garanterade att hålla. Exempel finns 

dock på solceller, som vi nämnt tidigare, som har fungerat i 40 år och fortfarande levererar 100 % av 
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ursprungligt värde. Trots att man inte tjänar igen sin investering under den tid solcellerna är avsedda 

att fungera kanske man ändå tycker det är värt det då elräkningen blir så pass mycket mindre. Vi kan 

även se i resultatet att en garanittid på 30 år skulle göra solceller lönsamt, solcellers garantitid brukar 

variera mellan 20-30 år men vi har räknat på medelvärdet 25 år. I tabell 4 nedan anges hur mycket 

bidrag som krävs vid varierande elpris och låneränta för att solceller ska bli lönsamma. 

Tabell 4. Nödvändigt bidrag för att solceller ska bli lönsamma. Antagen livslängd 25 år, 1 kWp solceller generar 900 
kWh/år samt att systempriset är 17 490 kr/kWp

43
. Bild: Dennis Lantz, Pontus Stigeborn 

 

 

                                                           
43

 Priset är ett medelvärde över priset på solceller 2012 taget från Solarwirtschaft 

http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/Grafiken/BSW_Preisindex_120216.jpg (2012-04-26) 
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För att det skall vara lönsamt med solceller gäller att solelkostnaden är lägre än elpriset. För att 

undersöka när det blir lönsamt kan man jämföra hur prisutvecklingen ser ut för elpris och 

solelkostnad. Snittpris per år för elpris var 25,24 öre/kWh (exklusive energiskatt, moms och påslag) år 

2002 och har fram till 2012 ökat i snitt 2,47 öre/år. Energiskatten som gäller är 29 öre/kWh för 

hushåll och med en moms på 25 % ges elpriset 67,8 öre/kWh år 2002. Räknat med dagens 

energiskatt.44 Systempriset för solceller var 44,423 kr/Wp år 2006 och har fram till 2012 sjunkit med 

50 % var femte år. Figur 36 nedan visar vad detta skulle innebära för solelpriset. Solel blir lönsamt där 

kurvorna skär i varandra. Detta förutsätter att elpriset kommer fortsätta öka i pris i samma takt som 

det gjort senaste 9 åren och att solceller kommer att minska i pris i samma takt som det gjort senaste 

6 åren, också att energiskatten förblir densamma. För solelkostnad är ränta och avbetalning räknad 

över 25 år som också är garantitiden, med längre garantitid blir solelpriset billigare. 

 

Figur 36. Förutspådd prisutveckling för elpris och solelkostnad. Antagen livslängd 25 år, 1 kWp solceller generar 900 
kWh/år, att elpris ökar i samma takt som det gjort mellan 2002-2012 samt att solelkostnad minskar på samma sätt som 
det gjort mellan 2006-2012. Bild: Pontus Stigeborn, Dennis Lantz 

Solceller är i dagsläget alltså inte ekonomiskt hållbart, förutsatt att bidrag inte ges. Initiativ tas ändå 

för att visa att man bryr sig om miljön och vill göra allt man kan. Förutsatt att systempriset fortsätter 

att sjunka och elpriset stiga kommer vi förmodligen se en explosionsartad ökning av användandet av 

byggnadsintegrerade solceller. Som vi kunde se i resultatet skulle användning av solceller istället för 

befintligt förslag innebära en prisskillnad på 11975 kr vilket därför blir priset på miljösatsningen och 

att få egenproducerad el. 

                                                           
44

 Elpriser från Fortum, http://www.fortum.com/countries/se/privat/el/elpriser-avtal/historiska-

elpriser/pages/default.aspx (2012-04-25) 
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8.4 Argument för marknadsföring 

 

Figur 37. För och nackdelar vid användning av solceller. Bild: Dennis Lantz, Pontus Stigeborn 

Mycket talar för att solceller ska användas i större utsträckning som vi ser i figur 35. Dessvärre är den 

dåliga ekonomin en väldigt tung post och är den huvudsakliga faktorn till att solceller inte används 

mer. Dock så kan miljöargumenten i vissa fall väga upp för den extra investering man lägger ner. Av 

SMÅAs krav på kriterier som ska uppfyllas, enligt nulägesbeskrivningen sida 3, kan bara tre av de fyra 

kriterierna uppfyllas. Det kommer ta några år innan investeringen kommer löna sig.   
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9 Slutsatser 
 Solceller kan integreras i färdiga byggdelar utan att en expert behöver vara närvarande 

eftersom monteringen sker snarlik den vid traditionella material. De byggdelar som lämpar 

sig bäst för integrering är tak, fasad, fönster och balkongräcken. Detta eftersom tidigare 

inaktiva byggdelar istället blir aktivt producerande elenheter. Förenklat sagt krävs endast 

solcellsmodulerna, kablage och växelriktare.  

 Den köpta energins mängd är direkt beroende av hur många kWp solceller som installeras. I 

lösningsförslaget som angavs i kapitel 7 anges det att endast 12 % av elförbrukningen 

behöver köpas in (inkluderar endast lägenheternas förbrukning). Rent teoretiskt kan solceller 

täcka allt behov för den köpta energin(el) och i vissa fall även få ett överskott av el som kan 

säljas tillbaka.  

 I dagsläget är utökad användning av solceller inte lönsamt rent ekonomiskt. Elpriserna är för 

låga samtidigt som systempriserna för solceller är alldeles för dyra. Genom känslighetsanalys 

och en förutspådd prisförändring kan man se när användning av solceller blir lönsamt. Tittar 

man istället på det mervärde solceller ger, både för miljön och privatpersoner, kan det anses 

värt att investera i.  

 Det är svårt att spekulera i om solceller kommer bli en av de ledande energikällorna, främst 

eftersom denna typ av beslut är oerhört politiska. Ett flertal rapporter och prognoser tyder 

dock på att det skulle vara möjligt att tillförlita sig till stor del på solceller i framtiden. 

Utnyttjande av solens fulla potential betyder i teorin att solceller kan täcka hela jordens 

energibehov flera hundra gånger om. 

 Rent ekonomiskt påverkas företag och kund enbart av systemkostnaderna. Det företaget 

tjänar på det är bra PR samt att många privatpersoner väljer att lägga lite extra på att bo 

miljövänligare. Kundens elräkningar kan minska radikalt beroende på vilket system som väljs, 

och hur mycket man är villig att lägga ut på det. Rent praktiskt påverkas kund inte särskilt 

mycket av att solceller används, förutom att man vid enstaka tillfällen kan behöva skotta bort 

snö eller löv.  

 I framtiden kommer solceller bli snyggare, effektivare och billigare. Med ny forskning på till 

exempel grätzelceller och organiska solceller kommer arkitekter och byggtekniker ha fler 

integreringsmöjligheter och kunna använda tekniken i större utsträckning. Solceller kommer 

inom några år bli ett vanligt och attraktivt alternativ för att producera el. 
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Ordförklaringar 
Amorf: Atomerna hos ett ämna är ordnade i slumpmässiga positioner 

Annuitet: En återkommande och konstant betalning på en skuld, kan vara fördelaktigt att ha en 

konstant årlig kostnad för beräkning av exempelvis paybacktid 

a-Si: Amorft kisel, variant av tunnfilmssolcellen 

BIPV: Byggnadsintegrerade solceller, solceller ersätter befintligt byggmaterial 

BAPV: Byggnadsapplicerade solceller, solceller appliceras utanpå befintligt byggmaterial 

CdTe: Kadmium telluride, variant av tunnfilmssolcellen 

CIGS: koppar indium gallium diselenid, variant av tunnfilmssolcellen 

DSC: Dye-sensitized solar cell eller grätzelcell, en typ av tredje generationens solcell 

Effektivitet: En solcells effektivitet är en procentsats på hur många av fotonerna som träffar cellen 

som används för att generera elektricitet 

Elektrod: Elektriskt ledande material som används för att skapa kontakt med icke-metalliska ytor 

Elektrolyt: Ämne eller blandning som har rörliga joner och kan därför leda elektrisk ström 

eV: Förkortning för elektronvolt. Mått på hur mycket energi som krävs för att flytta en elektron 

mellan skalen i atomen 

Katalysator: Ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas 

Konduktivitet: Elektrisk ledningsförmåga, mått på hur väl ett material kan transportera elektrisk 

laddning 

Kristallin: Atomerna hos ett ämne är ordnade i positioner som uppvisar ordning och symmetri 

m-Si: Monokristallint kisel, en typ av första generationens solcell 

Nuvärde: Värdet idag på en eller flera framtida betalningar med hänsyn till ränta 

OPV: Organisk solcell, en typ av tredje generationens solcell 

PVB: Starkt, flexibelt, vattentät och transparent plast som används vid förstärkning av glas. kan 

variera i färg 

Semi- transperent: Hålrum mellan icketransperent material skapar illusionen av transparens då 

hjärnan fyller i de områden som man egentligen inte ser igenom 

Solcell: En sammansättning av material som med hjälp av den fotovoltaiska effekten omvandlar 

energi från solen till elektricitet 

Substrat: En fast yta på vilken ett annat material placeras 
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Bilaga 1: Intervju med Mikael Rhodin från Sapa Building systems 
 

Datum: 2012-03-28 

Tid: 11:00-12:30 

Plats: SMÅA’s huvudkontor i Liljeholmen 

Intervjuare: Dennis Lantz, Pontus Stigeborn 

Mikael Rhodin jobbar på Sapa Building Systems på deras arkitektsupport. Han ger stöd för arkitekter 

och konstruktörer, utifrån krav, önskemål och tekniska förutsättningar, för att komma med lämpliga 

lösningar på konstruktionsdetaljer och BIPV (Building Integrated Photovoltaics), eller 

Byggnadsintegrerade solceller på svenska. Sapa har utvecklat lösningar för solceller i minst sex år. De 

tillverkar inget eget, men står för att utforma konstruktionsdetaljen samt att installera den på plats.  

Q1: Köper ni färdiga moduler eller tillverkar ni något eget? 

A1: ”Vi köper färdiga solcellsfält kan man säga, Sapa levererar solcellerna och exempelvis fönster i ett 

paket redo för att installeras. Vi installerar sedan dessa. Varje lösning är projektanpassat, det finns 

alltså inga färdiga moduler vi skeppar ut” 

Q2: Vad är för –och nackdelar med de olika solcellstyperna ni säljer? (polykristallina, 

monokristallina, tunnfilm) 

A2: ”Monokristallina celler är effektivast per kvadratmeter och krona. Dessa är dock känsliga för 

skugga. De produceras ingen ström i dessa om solljuset inte träffar cellerna i direkt solljus. De är även 

dyra, men som sagt är de effektiva så man kan räkna hem dessa ändå.  

Polykristallina celler ger hyffsad effekt, dock inte lika bra som monokristallina. Den är ganska 

kostnadseffektiv men dock har dessa ingen genomsiktlighet plus att de inte är särskilt arkitektoniskt 

tilltalande. 

Tunnfilmsceller har fördelen att de tål skugga bättre, och kan jobba ungefär på 50 % kapacitet i det. 

De fungerar även långt in på kvällen när solen inte är lika stark. Dock har dessa celler sämre 

effektivitet, ungefär en tredjedel av effekten hos de andra två typerna. Kostnaden är däremot 

halverad gentemot de andra eftersom de krävs mindre material plus att dessa är genomsiktliga.” 

Q3: Hur transporteras el som produceras i solcellerna in till en elcentral så att elen kan nyttjas? 

A3: ”Solceller är seriekopplade. Strömmen går alltså genom varje modul med små kablar och leds 

sedan ner i profilsystemet de levereras i. Eftersom solceller producerar likström måste man ha en 

omvandlare som gör om det till växelström som vi kan använda. Det kan behöva flera såna 

transformatorer beroende på hur mycket effekt solcellerna producerar. Man vill ha ungefär 2kW till 

varje transformator. Den inkommande strömmen grupperas även effektmässigt. Där slutar vårt 

ansvarsområde och en el-konsult får istället sköta sista biten mellan transformator och elförsörjning 

till byggnaden.”  

Q4: Hur tror du tekniken kommer utvecklas i framtiden? 

A4: ”Först och främst kommer det bli mer vanligt. Jag tror att så kallade grätzelceller och kiselceller 

kommer att utvecklas parallellt. I framtiden kommer det inte heller vara omöjligt att man faktiskt 
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säljer tillbaka el till nätet. Jag hoppas att fönster och fasadpartier, så kallade inaktiva byggdelar, inte 

enbart kommer fungera som klimatskal, utan även vara aktivt producerande energienheter.”  

Q5: Kan man få bidrag för att använda solceller? 

A5: ”Nej. Det har funnits bidrag för några år sedan, men detta var ett väldigt litet bidrag där 

pengarna snabbt tog slut. Energipriset har blivit så pass lågt och solcellstekniken blivit så pass effektiv 

ändå att man kan räkna hem vinst på det, därför ges inga bidrag.”  

Q6: I era tunnfilmsceller använder ni främst amorft kisel, varför inte andra tekniker, t.ex. CIGS 

(Copper Indium Gallium Selenium) ? 

A6: ”En expert i Belgien där vi har vårt dotterbolag säger att Kisel är bättre. Det är bevisat att de 

faktiskt levererar energi samt att de är kommersiellt marknadsförbara. Många andra tekniker, som 

CIGS, har inte bevisats än vilket gör att man inte vågar använda dessa typer. Kiselcellerna känns mer 

pålitliga.” 

Q7: Är transparenta solceller sämre än ogenomsiktliga? 

A7: ”Ja. Allt ljus som går igenom betyder att det inte fångats upp, och är alltså energi som inte blivit 

tillvaratagen.” 

Q8: Hur levereras cellerna, färdigintegrerade i byggdelar eller måste detta göras på plats? 

A8: ”De levereras färdigintegrerade. Cellerna ligger oftast mellan två laminatrutor färdiga att 

användas.” 

Q9: Hur skiljer sig priset om man väljer om man väljer solcellsintegrerade glaspartier gentemot 

ingen integrering?  

A9: ”Rent kostnadsmässigt kan man säga att det blir 10 000 kr dyrare per kvadratmeter om man 

väljer att ha solceller integrerade. Fast detta ger ju även ett mervärde då det kan användas som 

avskärmning plus att det går att räkna hem i längden.”  

Q10: Hur stor del av den totala kostnaden ligger på installationsmomentet? 

A10: ”Jag är inte helt säker, jag får återkomma om svar på det.” 

Q11: Hur kan tekniken göras billigare? 

A11: ”Som i all produktion kommer det att bli billigare om man producerar större volymer. Om fler 

solceller används ute kommer även kunskapen och förståelsen för solceller att öka. Detta ger ju även 

nya produktionsmetoder för att framställa produkterna.” 

Q12: Påverkar integrering av solceller i fönster dess U-värde? 

A12: ”Nej. Det mesta av U-värdet ligger i profilen fönstret är monterat i.” 

Q13: Får Sverige tillräckligt med solinstrålning för att solceller ska kunna generera tillräckligt 

mycket el? 
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A13: ”Ja, upp till en breddgrad av ungefär Sundsvall kommer det skapligt med solinstrålning. Fast 

man måste också ta hänsyn till solens vinkel och därför avgöra hur solcellerna ska placeras. Det 

kommer så mycket solenergi även fast det är kallt här uppe. Kan man utnyttja det bra är det 

lönsamt.”  

Q14: Vad är ungefärlig livslängd på en solcell? 

A14: ”Vi lämnar en garantitid på 25 år för cellerna, där de efter 25 år ska ha kvar 80 % av den 

ursprungliga effektiviteten. Man kan faktiskt se vissa gamla solceller som hållt i 40 år och fortfarande 

har kvar 80 % eller bättre av den ursprungliga effektiviteten.” 

Q15: Kan ett hus totala effektbehov tillgodoses av byggnadens egna installerade solceller, om inte, 

vad krävs? 

A15: ”Jag vågar nog svar att, ja det kan dem. Fast bara om byggnaden är byggd med passivhusteknik 

så att det blir mindre energiförluster för byggnaden.” 

Q16: Varför används inte solceller i större utsträckning? 

A16: ”Den största anledningen tror jag är för att det inte finns tillräckligt med kunskap om solceller i 

allmänhet. Den andra aspekten är ju att det fortfarande inte är helt lönsamt om man vill ha en 

lösning som är arkitektoniskt tilltalande.” 

Q17: Kan man ersätta traditionella fasadmaterial med solceller? 

A17: ”Ja det kan man absolut. Man kan ju använda ogenomsiktliga polykristallina modeller för detta, 

men det vore riktigt spännande med solceller som är någon slags imitation av hur fasadmaterial idag 

ser ut, det skulle vara en spännande utveckling i framtiden.” 

Q18: Hur mycket solceller används i Sverige, uttryckt i Energi? 

A18: ”Jag har inga exakta siffror på det, men jag tror att det är mindre än 1 % av den totala 

energiförbrukningen som kommer från solenergi, i Sverige. I Tyskland vet jag att man har ungefär 7 % 

som kommer från solceller.” 
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Bilaga 2: Intervju med Bertil Arlert , Arkitekt på Equator Stockholm 
 

Datum: 2012-04-04 

Tid: 13:00-14:00 

Plats: Equators kontor i stockholm, kungsgatan 18 

Intervjuare: Dennis Lantz 

Bertil Arlert är arkitekt på Equator Stockholm och har ritat delar av området till Södra Hedvigslund. 

Främst har han ritat Flerbostadshusen på Kv. Anemonen, BRF Anemonen. Texten nedan är inte exakt 

citerad, utan jag har fyllt på med lite ord för att få det till en flytande text. Det väsentliga innehållet 

stämmer överens med det som sades.  

Q1: Berätta lite om området, vad är tanken? 

A1: ”Man ville skapa en trädgårdsstad med innerstadskänsla, därför har vi lagt byggnaderna väldigt 

nära gatan istället för att ha plantering/grönområden som skiljer dessa åt.” 

Q2: Hade du någon vision eller idé du jobbade efter då du ritade BRF Anemonen? 

A2: ”I detaljplanen anges det att husen fick vara tre våningar höga, med en fjärde våning som 

maximalt var 70% av storleken på de övriga våningarna. Det resulterade i att det blev precis så, med 

en sutterräng-våning då marken lutar ganska kraftigt. Jag valde att lägga samtliga balkonger mot 

söder så att alla ska kunna få in ljus, samtidigt som den östra fasaden med entré, kortsidan, ligger 

mot gatan. Jag ville ta tillvara på vädersträcken och utnyttja den befintliga terrängen som råder. Jag 

valde att göra det ganska modernt med ett funkisuttryck samtidigt som jag ville hålla det personligt, 

plus att det ska vara den där småstadskänslan som jag nämnde tidigare. Det kommer att bli lite 50-

tals karaktär på det. Sen ville jag hålla det ljust, och för att göra det personligare kommer varje 

enskilt hur att få en egen konstnärlig utsmyckning vid entrén.” 

Q3: Vi har på något sätt tänkt integrera solceller i detta hus, hur kan vi göra det utan att förstöra 

för mycket av den tänkta bilden av huset? 

A3: ”Detta hus kommer ju få ett ganska klassiskt utseende, och det är inte planerat för att solceller 

ska passa in direkt, det skulle man helst ha tänkt på då från början och sedan tänkt om hur huset 

skulle utformats. Men jag skulle i så fall kunna tänka mig att man gör något med balkongräckena 

som är gjorda av glas. Om man kan ersätta detta glas med solceller så att bara den nedersta biten av 

glaset är täckt skulle det kunna funka, om det görs likadant på alla våningar så att det blir en enhetlig 

känsla. Inglasningen på balkongen vill jag inte att ni gör något med, eftersom att det då kan kännas 

instängt. Södersidan har i och försig ett sovrum med fönster där man kommer få jobba med solfilm 

eller något liknande för att förhindra att det blir för varmt i rummet. Skulle man sätta solceller här 

skulle jag föredra att man delar av fönstret vertikalt och sätter solcellerna på ena sidan, alternativt 

att man minskar bröstningshöjden och täcker det nedersta skiktet av fönstret med en icke-

transparent solcell. Fönstrena skulle faktiskt kunna göras lite större om ni gör något i den stilen som 

jag beskrev. Om man sätter fönsterna närmare varandra skulle man även kunna utnyttja området 

mellan fönstrena, så att det får en arkitektonisk look ändå. Om ni ska göra på taket skulle det kunna 

funka om en liten del av taket täcks med det, helst inte hela. Jag tycker det befintliga taket är vackert 

och passar in i stadsbilden. Kolla gärna upp om man kan täcka öppningsbara fönster med solceller, 
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eftersom fönstrena i sovrummet måste vara det så att de kan rengöras. För att sammanfatta 

användningen av solceller: 

Inglasade räcken – JA 

Inglasning i balkongen – NEJ 

Taket – I viss mån. 

Vi har valt räcken från Lumon, eller något som är likvärdigt. Kolla med dessa” 
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Bilaga 3: Intervju med Giovanni Fili, VD på NLAB Solar 
  

 

Datum: 2012-04-03 

Tid: 09:30-10:30 

Plats: NLAB Solar, Brinellvägen 32 

Intervjuare: Dennis Lantz 

Giovanni är grundare och VD för NLAB Solar. Han har en dubbel master inom finans och 

informationshantering. Han har 15 års erfarenhet av företagsutveckling och 8 års erfarenhet som 

privat investerare inom fastighetsbranschen.  

 

Q1: Hur fungerar en grätzelcell? 

A1: Se kompletterings-bilagan 

Q2: Hur har cellen utvecklats sedan start? 

A2: ”hemligt tyvär, men den har blivit bättre och billigare.” 

Q3: Fördelar/Nackdelar med grätzelcell? 

A3: ”de är billigare, fungerar bättre i mörker och i andra förhållanden man stöter på i verkliga livet” 

Se kompletterings-bilagan för mer 

Q4: Målgrupp för grätzelceller? 

A4: ”Till en början kommer vi rikta in oss på konsumentelektronik. Det kommer dröja ungefär 2-3 år 

innan vi ger oss in i byggbranschen.” 

Q5: Hur används cellen, applikationer? 

A5: ”Den kan användas alltifrån laddare till en mobiltelefon till att producera el till ett hus.” 

Q6: Effektivitet? 

A6: ”4-5% för transparenta celler och 8-10% för icke-transparenta ungefär.” 

Q7: Kan den byggas in i fönster och ändå vara genomsiktlig? 

A7: ”Ja det kan den.” 

Q8: Hur står ni er mot era konkurrenter? 

A8: ”Vi är billigare och bättre. Dock ingen massproduktion än.” Resten står i kompletterings-bilagan. 

Q9: Pågående forskning? 

A9: ”Hemligt tyvär, men vi håller på att utveckla en produkt som heter HEFFA.”  
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Q10: Pågende/avslutat/kommande projekt? 

A10: ”Kolla upp ett projekt som heter hundra hus. Det finns på hornsbruksgatan i hornstull där vår 

cell används.”  

Q11: Hur ser marknaden ut? 

A11: ”Det är lite av en krissituation just nu. Kineserna slaktar marknaden genom att subventionera 

produkter för att fler ska använda dom, resten av världen lider av detta. Gäller dock bara 

kiselbaserade produkter. Solcellsindustrin är under en konsolideringsfas.”  

Q11: Hur tillverkas cellerna? 

A11: ”Genom screenprinting. Man pressar ut bläck genom nät av varierande storlek på maskningen 

7-10 lager.” 

Allmänt som sades under intervjun: 

Nlab grundades 2008 och registrerades 2009. De har ungefär en 40/60 fördelning på icke-

transparenta och transparenta solceller. De jobbar med sk 1DPC med en transparent selektiv spegel 

som väljer vilka våglängder som ska speglas tillbaka. Detta ökar verkningsgrad i transparenta celler. 

De har även ett hemligt projekt på gång som heter HEFFA, och är en high efficiency modell. Bläcket 

printas ut på ungefär 0,5 mm tjockt lager av plast, folie eller vad man nu vill ha för substrat. 

BIPV – lång livslängd krävs 

BAPV – billigare, men man kan byta ut denna när ny teknik kommer på ett enklare och billigare sätt. 

 

viktigt begrepp: LCOE (Levelized cost of energy). Investering kontra utbetalning i snitt under en 

period 

För att produkten skall vara bättre sätter det krav på att fler ska kunna installera produkten, kan man 

få ner spänning/strömstyrka så att folk inte skadar sig om man gör det själv? Säkerhetsaspekten är 

viktig. Man måste dra ner installationskostnaderna samt att det ska vara enkelt att byta ut. 

NLABS celler väger ungefär 200-400 gram per kvadratmeter, där transparenta celler har det lägre 

värdet och takintegrerade icke-transparenta har det högre värdet.  

DSC(Dye-sensitized solar cell) fungerar bättre inomhus och fungerar bättre än övriga celler i diffust 

ljus och RWC (Real working conditions). Mindre känsliga för ljusets vinkel och temperatur. 

Grätzelceller är bevisade att ha minst 20 års livslängd vid fönsterintegrering.  
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Bilaga 4: Komplettering till Intervju med Giovanni Fili , VD på NLAB 

Solar 
Q1: Hur fungerar en grätzelcell? 

A1: En grätzelcell består av följande lager, uppifrån och ned.  

Genomskinligt substrat 

Elektriskt ledande syre (TCO, oftast tenndopat syre) – främre kontaktyta 

Nanopartiklar av Titaniumdioxid (TiO2) som är täckta med ljusabsorberande färgämmen 

Elektrolyt 

Katalysator 

Elektriskt ledande syre (TCO, oftast tenndopat syre) – bakre kontaktyta 

Genomskinligt substrat 

 

Fotoner skickas mot ytan och träffar färgämnena på titaniumdioxiden. Färgämnena absorberar ljus 

med rätt energi och skickar ut elektroner till TiO2-partiklarna. Elektronerna diffuserar sedan ut genom 

TiO2 lagret och leds genom TCOn ut via en extern koppling in i katalysatorn. Elektrolyten fångar 

elektronerna från katalysatorn och överför dom sedan tillbaka till färgämnes-molekylerna för att 

omloppet ska bli komplett. 

 

Q3: Fördelar/nackdelar med en grätzelcell? 

A3:  

Flexibel design som kan variera i färg, transparensgrad och hårdhet på substratet. Det finns heller 

inga gränser i mönster eller grafisk design.  

 

Screentryckning är en standardiserad och välkänd metod, där även småskaliga labb kan 

kommersialisera solcellerna. Metoden är även kostnadseffektiv. 

Q15: Enda företaget som tillverkar/säljer grätzelceller? 

A15: Företag som listas i PDF-dokumentet som tillverkar grätzelceller: 

G24i – Wales (De enda vars produktion börjar sälja i dagsläget) 

Dyesol – Australien (Förbereder en pilotanläggning för Grätzelceller på glas) 

3G Solar – Israel (Utvecklade världens största cell, jobbar nu med FRET-teknik) 

Tata Steel – Indien (Har byggt en fabrik för att tillverka icke-transparenta celler) 

Pilkington – USA (Tillhandahåller material, sammarbetar med dyesol) 

Sony – Japan (Produktion startar snart) 

Fujikura – Japan (Pilotproduktion förväntas till mitten av 2012) 

Solarprint – Irland (Aktiva sedan 2010 med en fullt printbar DSC) 

Solaronix – Schweiz (Producerar komponenter och kemikalier) 

Timo – Korea (Sammarbetar med dyesol för att få BIPV till korea) 

NLAB Solar – Sverige (introducerad 1DPC (en-dimensionell fotonisk kristall-teknik) samt HEFFA 

(hemligt än så länge) – ett genombrott av banbrytande teknik  
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Bilaga 5: Intervju med Johan Paradis, Solcellskonsult på Energibanken 
  

 

Datum: 2012-04-17 

Tid: 12:00-16:00 

Plats: Götgatan 22a 

Intervjuare: Dennis Lantz, Pontus Stigeborn 

Johan Paradis är solcellskonsult som jobbar på Energibanken där han bidrar med information om 

teknikens möjligheter med uppgift att stödja beställare och bidra med råd under projektering. 

 

Q1: Hur mycket energi genererar solceller under ett år? 

A1: 1 kWp solceller genererar 800-1000 kWh per år 

Q2: Hur mycket kostar solceller (Gärna för varje post)? 

A2: 1 kWp solcell kostar i genomsnitt 1,969 euro/Wp vilket är systempriset, hänvisar till 

Solarwirtschaft. Kostnadsfördelningen är: 

Modul 50 % 

Växelriktare 10 % 

BOS 20-40 % 

Vinst <20% beroende på BOS 

Total kostnad för solceller blir 1,10-1,30 kr/kWh med avbetalning och ränta på 30 år. 

Q3: Vad har solceller för payback? 

A3: 1 kW genererar 800-1000 kWh/år detta ger ungefär 1000 kr/år med elpris på 1 kr/kWh. 1984 

byggdes Sveriges äldsta solcellssystem som fortfarande genererar 100 % av ursprunglig 

verkningsgrad. 

 

Allmänt som sades under intervjun: 

Man räknar solcellsvolymen i kWp inte i m2. 1/verkningsgrad=m2/1kWp. Bra att kolla in pv-gis och 

Bengts villablogg. 
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Bilaga 6: Elektroniska källor 


