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Introduktion 
Denna rapport är en summering av ett besök vid InterSolar-eventet som ägde rum 14-17 maj 
2019 i München. Besöket genomfördes på uppdrag av Alexanderssoninstitutet inom deras 
projekt SolReg Halland med Julia Englund som projektkoordinator. Syftet med att besöka 
InterSolar var att göra en trendspaning i solenergibranschen. Uppdraget var att samla 
information för att analysera mönster. Frågorna som skulle besvaras var:  

☼ Vilka trender kan vi lära av för att öka användningen av solenergi i Halland? 
☼ Vad kan vi göra för att stärka solenergibranschen i Hallandsregion? 

Konferensen och mässan InterSolar Europe ingår i the Smarter E Europe — the Innovation Hub 
for New Energy Solutions. Deras syfte är dels att uppmärksamma de innovatörer som driver 
omställningen av energisystemen och dels att fungera som mötesplats för solenergibranschen. 
Bokningsbara konferensrum fanns tillgängliga över hela konferens- och mässområdet. 

Konferensen InterSolar marknadsfördes tillsammans med tre andra konferenser 14-15 maj; 
o ees Europe —för lagring av elektrisk energi 
o Power2drive Europe — för infrastruktur, laddning och e-mobilitet 
o Smart renewable systems — för interaktiva byggnader, smarta hem och lokala 

mikronät. 

Nästan samtidigt, 15-17 maj, genomfördes mässan InterSolar Europe tillsammans med tre 
andra mässor; 

o ees Europe —för lagring av elektrisk energi 
o Power 2 drive Europe — för infrastruktur, laddning och e-mobilitet 
o EM-power — för intelligent energianvändning inom industrin och bebyggelse. 

Hela konceptet genomförs såväl i Europa som i Asien, Sydamerika och Nordamerika men vid 
olika tidpunkter på året. 

 

 

30 juni 2019 

Mei Gong, ingenjör och docent, Högskolan i Halmstad 

Heidi Norrström, MA arkitekt SAR/MSA och tekn. doktor, Högskolan i Halmstad 
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Marknaden för solenergi 
Vi börjar med statistik för en orientering om hur utvecklingen av priset på solceller sett ut fram 
till 2018. Som syns i Figur 1 har priset sjunkit drastiskt på nio år. Solenergi är, jämte vindkraft, 
det mest prisvärda alternativet för el-generering i dagsläget med ett pris som ligger långt under 
priset för el genererad från kolkraft eller kärnkraft. Figur 2 visar historiken samt en prognos 
för installerad effekt av solenergi med tre scenarier fram till år 2023. 

 
Figur 1 Utvecklingen av priset på solenergi i jämförelse med el-generering från andra energikällor 

under perioden 2009-2018. (Solar Power Europe, 2019) 

 
Figur 2 Historik samt prognos för installerad effekt av solenergi på den Europeiska marknaden 

med tre scenarier för perioden 2019-2023. (Solar Power Europe 2019) 
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InterSolar — Konferens och mässa, München 14-17 maj 2019 
 

KONFERENSEN 
Med en biljett kunde man få tillgång till alla fyra konferenser som pågick i två dagar med 250 
talare vid 44 olika sessioner och med 1800 deltagare. Vi hade endast möjlighet att besöka 
konferensens första dag och 7 av den första dagens 20 sessioner. 

Öppningen av konferensen 
Konferensen öppnades gemensamt för InterSolar Europe och handlade om spelförändringar 
för att accelerera energiomställningen. Den satte temana eller agendan för hela konferensen. 

Walburga Hemetsberger, Solar Power Europe, Tyskland, hälsade välkommen. Hon nämnde 
att fler och fler städer i Kina deklarerar att de ska satsa helt på förnybar energi precis som 
Malmö i Sverige och Mostar i Bosnien-Hercegovina. Priset på litium jon-batterier sjunker 
stadigt och innovativa lösningar som flytande solkraftverk har realiserats. Därefter 
introducerades den inbjudna panelen för öppningskonferensen. 

Arthouros Zervos, REN21, Frankrike, startade med en blick på utvecklingen inom området 
utifrån den Global Status Report som genomförts av REN21 (Renewable Energy Policy 
Network for the 21st Century) där han är ordförande. Han berättade bland annat att den 
installerade effekten globalt för sol-el var 8 GW år 2007 och 2017 hade den ökat till 402 GW. 
Vidare att 27 % av den genererade värmen i världen är baserad på förnybara bränsle, att endast 
3 % inom transporter utgörs av förnybar energi och av all el så är endast 25 % förnybart 
genererad. 

Jochen Schwill, Next Kraftwerke, Tyskland, menade att alla förnybara lösningar måste 
utvecklas inte bara de som ger elektricitet. Om vi ska kunna ha en god energiförsörjning måste 
vi satsa på flexibla lösningar där fler resurser utnyttjas i hybridsystem vilket skulle ge låga 
energipriser. För detta behövs en långtgående digitalisering och kemiska lager, inte bara 
batterier. Schwill poängterade att det är en fråga om att finna den rätta mixen för varje 
tillfälle/användning och för varje geografisk plats. 

Här tog Eike-Oliver Steffen, Siemens, Schweiz, vid och påtalade att 70 % av alla människor 
bor i städer år 2050 och att det idag är 36 % av vår energi som används i byggnader. Vi kommer 
troligen att behöva dubbelt så mycket elektricitet år 2050 och han ville betona att det är 
brukarna som kommer att styra energianvändningen–människa bakom mätaren som vill ändra 
något. Han instämde med Schwill och menade att vi behöver kombinerade energilandskap 
med god balans mellan nätdistribution och bebyggelse som helt eller delvis genererar egen 
energi från olika källor. Det gäller att ta vara på multiresurser och ha ett systemtänk med 
hybridlösningar t.ex. sol och vind. 

Den del där vi inte kommit så långt är mobilitet och den felande länken där just nu är lagring 
enligt Thomas Raffainer, The Mobility House, Schweiz. Det drabbar inte bara 
transportsektorn utan också energibolagen då de gamla el-näten inte har tillräcklig kapacitet. 
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Lagring kan vara en del av lösningen liksom decentraliserade nätverk s.k. mikronät kan vara 
en del-lösning och även de har behov av lagringskapacitet. Raffainer nämnde Porto Santo, 
Madeira, den första ön där man lagrar förnybar el i bilarnas batterier genom smart laddning 
av nätet från bilarnas batterier. Priset för el på ön Porto Santo har sjunkit från 50 Eurocent till 
5 Eurocent per kWh. Alla lager är så fulla att öborna uppmanas att köra mer bil. 

Zervos påpekade då att detta system liksom andra lösningar för att få 100 % förnybar el är 
kostbara system, speciellt de sista 5 % fram till 100 % varför vi kanske kan nöja oss med 95 % 
förnybar el. Steffen menade då att vi inte får glömma att energi också kan lagras i varmt eller 
kallt vatten och ställde frågan om det är nätet som styr byggnaden eller byggnaden som styr 
nätet? Svaret är givetvis att det är både och. Därför är det viktigt att effektivisera existerande 
bebyggelse och 80-90 % av den bebyggelse vi har idag kommer vi att ha kvar år 2050. Schwill 
höll med och menade att vi måste få modiga bestämmelser som tillåter den flexibilitet mellan 
byggnad-nät, nät-byggnad som behövs för detta. Vi har låga priser nu för att kunna genomföra 
den här typen av flexibilitet. Steffen avslutade med att ta upp brukarnas roll och att vi även 
måste se till vad byggnaden behöver. 

Raffainer kommenterade de nämnda låga priserna med att det gäller de lösningar som kommer 
från Kina och USA samt att våra producerande företag inte kan konkurrera med dem. Japan 
har samma problem i detta fall, som Europa. Schwill svarade att det är bra att de som kan 
producera till låga priser också gör det. Allt behöver inte göras i Europa. Det är 50 % förnybar 
el i Tyskland just nu men de återstående 50 % blir svårare för energisektorn. 

Frågan om grön skatteväxling och stöd till solenergiindustrin samt affärsmodeller togs allmänt 
upp av alla talare. Några ansåg att målet för industrin måste vara att klara sig utan statligt stöd. 
De menade att priset för fossil energi med minskande energikällor, kommer att bli så pass högt 
och industrin för förnybar energi så pass effektiv att priset blir lägre så att en brytpunkt måste 
komma. Statliga stöd och subventioner för förnybar energi kommer då inte behövas. Andra 
menade att alla energiföretag, oavsett energikällor, alltid haft statligt stöd av ett eller annat slag 
och alltid kommer att ha det då energiförsörjning är ett av de största samhällsområdena. 

Zervos tog upp dels frågan om den nödvändiga digitaliseringen och dels småskaliga system där 
konsumenterna är delaktiga och där el-bilar är en viktig del-lösning. Hur ska vi få alla att köpa 
el-bilar? När kommer vi till den brytpunkt där bensin- och dieselbilarnas pris är högre än el-
bilarnas? För att illustrera det tänkta läget, se Figur 3 nedan. 
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Figur 3 När ska vi nå brytpunkten då priset på en bensinbil blir högre än för en el-bil? 

Ingen i auditoriet trodde, vid en handuppräckning, att vi i Europa skulle vara först med 
digitaliseringen men Raffainer menade att Kina kommer att ta fram el-bilar till låga priser långt 
före 2050 som svar på Zervos fråga.  

Schwill tog upp Zervos tidigare tråd och menade att i Tyskland är man trött på kolkraften vars 
utvinning har fått så många byar att flyttas. Om tyskarna vill ha förnybar el så kommer det 
inte att bli så väldigt stora problem att uppnå målet. Vidare så menade Steffen att det aktiva 
deltagandet i bebyggelsen med information och styrning via mobilapplikationer och annan 
mjukvara underlättar för människor att göra sin del - återigen flexibilitet. Alla var överens om 
att det är i städerna det kommer att hända och att det handlar om livskvalitet i städerna. Steffen 
avslutade med meningen att vi kommer att ha 100 % förnybar elektricitet om 15-20 år. 

Framtiden för solenergi på den europeiska marknaden 
David Wedepohl från BSW, den tyska sol-föreningen, ledde sessionen om solenergins 
framtidsutsikter för kommande år. BSW har funnits sedan 1979 och har projekt och 
samarbeten över nästan hela världen och är en stark instans för lobbying. Tyskland ökar stadigt 
sin sol-andel med större solkraftverk (14 % av solenergianvändning) i de östra delarna dock 
allra mest i det kommersiella segmentet totalt sett (60 % av solenergianvändning) men de har 
även en liten ökning inom bostäder (26 % av solenergianvändning). Total ökning 2018 var 
cirka 3 GW installerad effekt. Hela 8 % av Tysklands energianvändning kommer från sol-el. 
I bostadssektorn är det få som har egen lagringsmöjlighet. Priset för en kWh har i princip 
halverats sedan 2015.  

Framtiden med energie vende för Tysklands del är 4 GW extra kapacitet för respektive sol och 
vind, all kolanvändning utfasad till senast 2038 och krav om utbyggt elnät med förbättrad 
stabilitet för att ta mot mer förnybar el. Staten lägger även ut för anbud om innovationsprojekt. 
En revision av EEG, Erneuerbare-Energien-Gesetz genomfördes 2018. Det viktigaste för BSW 
är att få bort det maxtak som staten satt om 52 GW.  
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Enligt Wedepohl kan fyra trender skönjas. Marknaden för lagring är stadigt ökande med 
fortsatt stor potential för tillväxt. Minskade kostnader för installation driver marknaden för 
egen konsumtion framåt. Den tredje trenden är det kommersiella segmentet och 
industrisegmentet som båda stadigt ökar. Detta tack vare bygglovfria system under 750 kWp 
och kostnad mindre än 10 Eurocent för sol-elgenerering. Diskussioner om PPA, power 
purchase agreement, har pågått länge och handlar om effektavtal där energibolagen är kunder. 
Målet är att få fler långtidskontrakt än de korta kontrakt som är vanliga idag. 

Michael Schmela, Belgien, talade om nästa tillväxtfas för solenergi i Europa och menade att 
det finns signifikanta framtidsutsikter för tillväxt. Särskilt för små och medelstora installationer 
inom EU och affärsmodeller för aktiva konsumenter. Dessutom borde regelverk för lokala 
energigemenskaper låsas upp. Dessa är högaktuella så länge inte de stora elnäten byggs ut men 
de kommer även fortsättningsvis ha en viktig roll för en mer flexibel elmarknad. Alla 
medlemsstater behöver nu sätta upp ambitiösa mål för solenergi i sina nationella energi- och 
klimatplaner. 

Franska Xavier Daval presenterade sitt lands energitillförsel. Kärnkraft cirka 72 %, kol 10 %, 
vattenkraft 10 % och vind, sol och biobränsle har 8-9 % tillsammans. De har inte hunnit så 
långt med solenergi trots fallande priser på anläggningar och installationer och subventioner. 
Det som driver den franska marknaden idag, tack vare bra priser, är storskaliga anläggningar. 

Gennaro Sposato presenterade nuläget i Italien. De har Europas största marknad för lagring 
och är igång med PPA för lokala energigemenskaper och egen konsumtion. PPA ska registreras 
i en särskild plattform och utbytet regelbundet rapporteras för att de ska få ta del av 
subventioner och försäljning. Lagringsmöjligheterna är förutsättningen för aktiva 
konsumenter, prosumenter, som kan leverera service till elbolagen mot en avgift. 

Italien har också subventioner för vind- och solenergi till nätet och även äldre anläggningar 
som restaurerats eller uppgraderats kan erhålla stöd. Vidare satsar de 15 miljoner Euro på 
solenergi, lagring och smarta elnät fram till 2025. De ska ge skattefördelar till 
energieffektivisering av bebyggelse och för installation av ladd-stolpar och inköp av bilar med 
låga CO2-emissioner som el-bilar. Målet för den nya nationella energi- och klimatstrategin är 
30 % förnybart till 2030 och en drygt 20 % förnybar transportsektor. 

Enligt Spaniens energi- och klimatplan för utvecklingen fram till 2030 ska 42 % av 
energianvändningen vara förnybar och 74 % av all elektricitet. Det presenterade José Donoso. 
Solenergin har en kontinuerlig ökning och egen konsumtionen ökar stadigt. De administrativa 
hinder som finns kvar ska försvinna och de ska inte ha någon skatt på den egna genererade och 
konsumerade elen. I Spanien har redan mer än 3GW för PPA tecknats. 

José Medeiros Pinto visade på att Portugal har ett nästan konstant flöde av elektricitet över 
gränsen till Spanien och vice versa. I Portugal vill man fördubbla effekten 14 GW för den 
förnybara energin till år 2030 genom mer vattenkraft, vindkraft, solkraft och annan förnybar 
generering. I dagsläget 1,5 GW solenergi licensierad och ansökningar för ytterligare 8 GW är 
ännu inte behandlade. Det är kapaciteten i elnätet som är den stora haken för realiserandet av 
solkraftverken. Styr- och reglersystem kan vara en del av lösningen.  
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I Portugal ska de börja med auktioner på licenser för byggnation av anläggningar och 
vinnaren/entreprenören av licensen har två år på sig att starta upp och leverera. Enligt Pinto 
kvarstår många frågor kring genomförandet som ännu inte fått svar. Hur kommer till exempel 
vindkraftsbolagen att reagera på att behöva dela den redan låga nätkapaciteten med solkraften? 

Sist ut i denna session var Chris Hewett, STA, Solar Trade Association, UK. Deras mål för 
branschen är en självgående, icke-subventionerad solenergimarknad. Den perioden är slut och 
marknaden börjar komma igång igen, speciellt de större energibolagen som satsar på 
solkraftverk. De räknar med att cirka 1 GW kommer att installeras under 2019 och den 
prognosticerade installerade effekten till 2023 är 16-20 GW. Priserna är fortfarande sjunkande 
och beräknas fortsätta sjunka. De nya anläggningarna har även lagringskapacitet så de kan bli 
mer flexibla gentemot elnätet. Investerarna är dock fortfarande osäkra och vill ha bättre 
affärsmodeller för prognostisering. 

Intresset för mikronät och lokala lösningar har dock ökat och PPA används för nya etableringar 
men det behövs också stöd från lokala myndigheter. De arbetar gentemot de lokala 
marknaderna för fler kontrakt med gemensamma lösningar och offentliga kunder. 

Det finns många små faktorer som spelar in för spridningen av investeringar i solenergi. 
Exempelvis i Skottland är det mycket vanligt att lokala myndigheter kräver solenergi vid 
nybyggnation men reglerna varierar mycket sett till hela Storbritannien. Tidigare fanns en 
bestämd siffra för betalning vid försäljning av sol-el ut på nätet men idag är det upp till 
energibolagen att betala ett rimligt pris för den sol-el de köper och som är genererad i privata 
byggnader. STA, Solar Trade Association, har numera blivit en global hub för investering, 
förvaltare av tillgångar och rådgivande experter vid investering. 

Framtidens solcellsdrivna transporter 
Denna session bestod av en workshop där IEA:s (International Energy Agency) PVPS 
(photovoltaic power system) Uppgift 17 PV and transport presenterades och diskuterades. Sju 
länder ingår i arbetet med uppgift 17. Vid denna session var Toshio Hirota och Keiichi 
Komoto de drivande värdarna. Mobilitet är en stor dagsaktuell fråga i klimatdebatten där vi 
står vid ett vägskäl. Endast 3 % av Europas transportsektor drivs med förnybar energi. Det 
behövs en utveckling inom elbilsteknologin och inom laddning av elbilar med en 
standardiserad och utbyggd infrastruktur. Elbilarnas lagringskapacitet är också en viktig del i 
utbyggnaden av självförsörjande mikronät där de kan ta hand om intermittent el-generering. 
Fossilfri mobilitet är en nyckelfråga för ett hållbart samhälle. 

Deras första deluppgift är att identifiera vad som behövs för att sprida användning av elfordon 
drivna av sol-el samt identifiera hinder och lösningar för att eliminera dessa. Hur kan solceller 
integreras i fordon som bilar, långtradare, bussar och båtar? För svaret på frågan behöver de ta 
fram kravspecifikationer för varje kategori. Större fordon har större potential då de har större 
ytor att arbeta med. De har gjort noggranna kostnadsanalyser av hur körsträcka och därmed 
ekonomin påverkas om fordon drivs med sol-el. De har även gjort analyser av vad som krävs 
för att integrera solceller i själva fordonen och hur omgivningen, skuggor etc. påverkar 
solcellernas effektivitet. 
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I den andra deluppgiften ska de föreslå möjliga vägar för att anlägga fler ladd-stationer med 
sol-celler och utöka infrastrukturen för el-drivna fordon. De ska identifiera behov, hinder och 
lösningar för infrastrukturen med el-system och klargöra fördelar med solcellsdriven 
infrastruktur ur såväl teknisk som politisk synpunkt. 

Den tredje deluppgiften handlar om att estimera potentialen för hur sol-el kan bidra till 
transportsektorn och föreslå delmål/milstolpar för denna utveckling. Potentialen för 
solcellsmarkanden är en drivande kraft för den fortsatta utvecklingen. Parallellt med deluppgift 
1 och 2 ska deluppgift 3 utveckla en möjlig väg för spridning av solcellsdrivna fordon och 
applikationer. De ska ta fram scenarier för forskning och utveckling, för spridning av 
användandet och för hur detta kommer att minska användningen av fossil energi med 
tillhörande CO2-emissioner. Det handlar om samhällsutveckling och affärsmodeller. 

 

Figur 4 Illustration från Keiichi Komotos presentation som visar sex olika varianter på 
försörjningskedjan för sol-eldrivna fordon. Den sjätte är vätgasgenerering för drift av 

bränslecellsfordon. 

Anna Carr berättade om hur de i Nederländerna arbetar med utveckling, tillämpning och 
demonstration av ny teknik och metodologi för ökad säkerhet, effektivitet och hållbarhet för 
el-fordon. De har 100 000 el-fordon och 40 000 ladd-punkter i Nederländerna. I deras lab-
plattformar testas lösningar i verkligheten som i exemplet med böjda solceller för integrering i 
personbilars karosser. De inriktar sig på CO2-reduktion, räckvidd och analyserar ekonomiska 
fördelar. Som grund har de gjort stora studier av körvanor och körsträckor. 

Frågan om hur målen för Parisavtalet, COP21, ska nås är huvudfrågan för Robby Peibst som 
ingår i projektet Street. De arbetar med kommersiella fordon som har den största potentialen 
till CO2-reduktion. Dessa fordon har stor yta och traditionella plana solceller kan monteras på 
taken. Den genererade sol-elen kan användas även för kyltrasporter. De gör en prototyp men 
eftersom solinstrålningen varierar över dagen och med körriktningen samt omgivande miljö 
behöver de en metodologi för att förutsäga energibehovet i relation till detta. Digitaliseringen 
är även här en förutsättning. 
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Mathieu Baudrit och Katja Tschakert presenterade Sion, en soldriven bil med solceller och 
laddningsbart batteri. Strategin för drift, underhåll och reparation är att allt ska finnas 
tillgängligt on-line. Bilens batteri kan både laddas upp och ladda en annan bil eller en 
slipmaskin eller annan nyttighet vid behov. Solcellerna är laminerade och integrerade i bilens 
tak, sidor och motorhuv. De har 10 000 intresseanmälningar för köp. 

Koncept för god praxis inom drift och underhåll vid solkraftverk 
Denna session bestod av en workshop där IEA:s (International Energy Agency) PVPS 
(photovoltaic power system) Uppgift 13 Performance and reliability of photovoltaic systems 
behandlades med nio olika experter inblandade. I Uppgift 13 ingår att skapa ett ramverk av 
metoder för att bedöma tekniska risker. De undersöker driftens påverkan på ekonomi och 
effektivitet, för insamlande av driftdata och möjliga inspektionsmetoder och bästa praxis för 
kvalitetssäkring i fält m.fl. aspekter. Presentationer gjordes av hur projektet fortskrider och de 
började med att kartlägga vanlig praxis, fortsatte med risk analyser och lönsamhetsanalyser. 

 

Figur 5 Magnus Hertz illustration av använda tekniker. 

I arbetet ska de undersöka prestanda, drift och pålitlighet i solcellssystem samt kartlägga vanlig 
praxis för kvantifiering av effekten av tekniska risker under drift. Allt ifrån oskyddade eller 
skadade ledningar till trasigt glas, glappkontakt och trasiga komponenter har de gått igenom. 
Arbetet ska resultera i en övergripande guide. 

Vidare presenterades riktlinjer för praxis inom drift och underhåll av solkraftverk i varierande 
klimat. Svårigheten med denna del av uppgiften är att en lösning inte kan fungera i alla klimat. 
Fjorton länder deltar därför i uppgiften. De ska undersöka prestanda, drift och underhåll och 
ge rekommendationer för olika regioner. 

De tittar på effektkontroll, prognostisering, säkerhet, risker i klimat med hög luftfuktighet, 
nedsatt effektivitet p.g.a. nedsmutsning samt kvantifiering av möjliga åtgärder. Överlag utgör 
digitalisering och AI, del-lösningar till många problem inom uppgiftens alla delar speciellt för 
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datainsamling för uppföljning och kontroll. Det finns även andra problem. T.ex. skador under 
transport av solceller till anläggningsplatsen och att få fram experter som klarar 
konstruktionsproblemen. Dessa problem behöver andra, mer praktiskt inriktade lösningar. 

Här diskuterades också samarbete, lokalisering och tillgång till sol-anläggningar som kan vara 
ett stort problem om det t.ex. gäller flytande solkraftverk. I dessa fall räcker inte den 
standardisering som finns utan här gäller det att planera väl från början så projektering sker 
även för hur drift och underhåll ska genomföras. Detta är ett begynnande problem som kräver 
ett särskilt säkerhetstänk. Exempelvis i nya mikronät med installationer av solceller där de råkar 
få plats, där träd kastar djup skugga över panelerna större delen av dagen, eller på andra 
olämpliga ställen som är svåra att komma till. 

I dessa lägen är det extra svårt men också extra viktigt att få bra mätdata för att snabbt kunna 
både förutsäga och hitta fel i anläggningar och åtgärda dem. Sensorer av olika slag är viktiga 
delar i styrsystemen men de måste placeras optimalt. Digitaliseringen inom branschen behöver 
utvecklas och bli mer säker med mer avancerade algoritmer för övervakning så att brister i 
systemen kan upptäckas i tid och systemen kan bli mer effektiva. 

Byggnaders yttre fasad, mega-trender och urban omvandling 
Silke Krawiet hälsade välkommen och öppnade denna session med att tala om smarta städer, 
IoT, E-mobilitet och lagring. Hennes konsultfirma SETA Network, United Kingdom, är 
specialiserade på prognoser och strategier inom hållbarhet, energi, teknologi och arkitektur och 
samarbetar med internationella experter.  

Idag lever mer än hälften av alla européer i städer och dessa är betydelsefulla därför att 60 till 
80 % av världens energianvändning finns i våra städer. Framskrivningar av BAU visar på en 
fördubbling eller tre gånger så stort energibehov år 2050. Förnybar energi och 
byggnadsintegrerade solceller är därför viktiga för en hållbar urban omvandling liksom effektiv 
energianvändning vilket också visar sig i EU kommissionens mål för 2030. Reduktion av CO2-
emissioner med 40 % jämfört med 1990, minst 32 % förnybar energi, 30 % mer 
energieffektivitet, 50 % av alla fordon ska vara el-drivna samt användning av intelligenta 
teknologier som IoT, Internet of Things. 

De nya horisonter som urban omvandling kräver är teknologi parat med miljömässig och social 
hållbarhet. Vidare, finansiering som innebär socialt ansvarsfullt investerande och hälsosam 
arkitektur i byggnader och städer med bland annat byggnadsintegrerade solceller. Dessa är en 
del av svaren till megatrenderna; klimatet, globaliseringen, digitaliseringen och urbaniseringen. 

Enligt Bloomberg, New York, i april 2019 kommer nuvarande investeringar i byggnads-
integrerade solceller om 6,7 miljarder US dollar att öka till 32,2 miljarder US dollar till år 
2024. Det förväntas bli det mest lovande energisystemet då potentialen är enorm och 
fördelarna många. Det krävs interdisciplinärt samarbete för att uppnå energieffektiva 
byggnader med integrerad sol-el-generering.  

De smarta el-näten som tar hand om elen där den genereras och används kommer att klara av 
energitillförseln och behoven via kommunikation med såväl leverantörer som konsumenter. 
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Maher Chebbo, General Electric, Frankrike, ställde frågan om vad som gör en stad smart. Hans 
svar var en hållbar stad som dels minimerar behov av tillförsel av energi, vatten och mat samt 
dels också minimerar produktion av värme och föroreningar av luft och vatten. För att göra 
detta möjligt propagerade även han för smarta städer där energi, transporter och digitala 
sektorer är sammankopplade. AI och smart styrning har en ny servicemarknad för effektiv 
energi. Chebbo menade att energitransformationen kommer att förändra begreppet energi. 

Tabell 1 Innehållet i tabellen är en återgivning av det Chebbo presenterade. 

1  No more a commodity  Smartgrids 

2  Integrated  Smart transport 

3  Efficient  Digital twins 

4  Influencing  Digital customers 

5  Decarbonised  Smart cities 

Alistair Law, Arup, United Kingdom, talade om användarperspektivet i effektiva byggnader. 
Han gjorde jämförelsen mellan en enkel byggnad med tunna väggar före år 1900 utan specifik 
teknik med en byggnad från 1900-talet med alla de tekniska finesser som vi använder dagligen 
och som vanligen drivs av elektricitet. Dessa jämfördes i sin tur med en byggnad med tjocka 
väggar för 2000-talet med minimal mängd teknik men väldigt effektiva ur energisynpunkt. 
Law menade att människor inte använder teknik bara för att den finns där utan de använder 
den om de känner att det stärker dem och att de gynnas av den. Law ställde frågor om varför 
vi har 22˚C inomhus året runt när vi klär oss olika beroende på årstid samt frågade hur vi ska 
anpassa existerande byggnader till dagens människor. Arup har en bra vision för hur god 
arkitektur skapas och förespråkar ett holistiskt förhållningssätt. De har också förenklat Kyoto-
pyramiden till endast tre steg, se Figur 6. 

 
Figur 6 Återgivning av Laws presentation. 
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Siemens, Tyskland, representerades av Georg Wilms som ville visa hur vi kan få emissionsfria 
städer. De faktorer som driver transformationen i städerna är enligt Wilms behovet av 
minskade CO2-emissioner, digitaliseringen och decentraliseringen. En viktig del är 
beteendeförändringen från passiv konsument till aktivt deltagande. 

Wilms menar att som prosument genererar vi egen el som vi använder själva. Det betyder att 
vi har en smart byggnad vilket i sin tur innebär att allt är sammankopplat. Detta kräver i sin 
tur digitalisering av alltihop och vi har fått en smart stad eller stadsdel. Vidare talade han om 
interagerande mellan elektricitet, automation och digitalisering som grundläggande för 
Siemens och detta symboliserades med en evighetssymbol. 

Han berättade också om deras byggnad i London the Crystal som troligen är den mest hållbara 
byggnaden i världen med de högsta certifieringarna som LEED platina och BREAM 
enastående. Den drivs med solceller och markvärmepump, tillvaratar regnvatten, renar 
svartvatten och har värmelagring i flytande form under mark. 

 
Figur 7 Bilden kommer från webb-information om Siemens hållbara byggnad i London. 

I den efterföljande paneldebatten om byggnadsintegrerad el-generering och styrning i smarta 
städer fanns inga motsättningar. Alistair Law menade dock att smarta och energieffektiva städer 
inte bara får handla om pengar utan också om stämningar och känslor, om människor och hur 
de upplever sin miljö. Digitala system har en livstid på kanske 5 år medan en byggnad ska stå 
i 60 år eller kanske 100 år. 

Applikationer, framsteg och affärsmodeller inom området byggnads-
integrerade solceller 
Alex Masolin, Zuyd University of Applied Sciences, Nederländerna hälsade alla välkommen 
och presenterade talarna.  

Först på scen var Pieter Veltman, HyET Group, Nederländerna som presenterade Powerfoil – 
solceller med låga kostnader och stor mångsidighet. De har låga produktionskostnader och 
systemkostnaden blir 30-70 % lägre än för konventionella solceller. Effektiviteten för dessa 
tunnfilms-solceller är endast 8 % men de kommer mycket snart att ha 18 % effektivitet. 
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Fördelarna är bl.a. att de är tunna 0,5 mm, har låg vikt 600 gram per m2, inga miljöfarliga 
ämnen används endast återvinningsbar polymer, inga sällsynta metaller, de klarar mycket höga 
temperaturer och monteringen är extremt lätt. Panelerna rullas ut på tak och andra lämpliga 
underlag. Produkten är testad och certifierad och tillverkas i fabriken i Arnhem, som levererar 
200 till 500 meter långa rullar med paneler. De startade med en marknadsundersökning och 
fann mellanöstern som en viktig marknad vilken deras tunna solceller är anpassade till. De 
rengörs automatiskt med sand och är beständiga mot sanderosion vilket glasklädda paneler 
inte är. De är även anpassade till kinesiska förhållanden.  

Tunnfilms-solceller har god potential för en hög värdekedja och dessa marknader ger en 
möjlighet att bygga upp en hel lokal leveranskedja samt en möjlig ekonomisk utveckling. Vi 
fick ta del av en rad data för jämförelser med tidigare typer av solceller som överproduceras 
idag. Tunnfilmen ser ut att kunna få en rejäl utveckling. Det de ska göra nu är att ta ner 
polymerkostnaden ytterligare och skala upp fabriken och de förhandlar om leveranser för 
flytande sol-fält. Främst ska de finna fler licens-partners för att rulla ut sin affärsmodell men 
de har också en affärsstrategi för sex olika segment som ska tas vidare. 

Aktiva fasader för integrering i arkitekturen presenterade Laurent Quittre, ISSOL – Smart 
Glass & BIPV, Belgien. Deras specialitet eller expertis utgörs av sofistikerade 
byggnadsintegrerade lösningar. De delar in i tre kategorier, med tunnfilmer som en fjärde. 

o BAPV building applicated photo voltaic (utanpå liggande paneler) 
o BIPV building integrated photo voltaic (integrerade i fasaden) 
o Power building (där hela syftet med byggnaden är att generera elektricitet) 
o Laminated safety glass (tunnfilms-solceller) 

Den internationella kontexten utgörs av nya krav på byggnader, nära-noll-energi-hus, 
klimatförändringarna, samhällsförändringar och finansmarknaden har börjat tänka grönt. I år 
kan man köpa solceller för mindre än 50 Euro/m2. De tekniska priserna, som skiljer sig från 
kundens pris, har gått ner 85 % mellan år 2006 och 2013. 

Deras affärsidé följer normer för både byggsektorn, glasindustrin och solcellsbranschen. De 
tillverkar fasadelement i olika material med många olika strukturer och i många kulörer. Dessa 
är anpassade till olika isolerings-tjocklekar i fasaden och till olika fasaddesigner som t.ex. är 
cirkulära eller solceller som utgör själva den transparenta väggen. I första hand ska deras 
produkter fungera arkitektoniskt, mekaniskt, estetiskt och ur brandsynpunkt och först i andra 
hand ska de leverera elektricitet. De har arbetat med många stjärnarkitekter under åren som 
t.ex. Renzo Piano men det är ändå bostäder och industriapplikationer som är störst följt av 
kommersiella byggnader. 

Maider Machado Garcia, TECNALIA Research & Innovation, Spanien presenterade ett EU-
projekt vars syfte är att kartlägga utveckling och utmaningar för BIPV med målet att främja 
BIPV, byggnadsintegrerade solceller. BIPV utgör enlig Maider fortfarande bara 2 % av den 
globala PV marknaden. Bland annat så kan de via BIM (building information model) spåra 
och undersöka arbete med solceller. 
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Maider ställer frågan: När ska BIPV konceptet kunna anses konventionellt? De är 19 partners 
i projektet och har gjort en del tester av en rad olika typer av solceller. De vill gärna se en 
automation av solcellsproduktion till låg kostnad och har t.ex. applicerat tunnfilmssolceller på 
glas vilket gör ca 5 % av det totala produktionspriset. Ett viktigt steg är ett avancerat schema 
för standardisering av BIPV. Hon menar vidare att det finns mer än 2000 sidor av förordningar 
och regler att följa och sådant tar tid. Enbart definitionen av BIPV skiljer sig från olika koder 
och ännu mer från olika nationella definitioner så det är viktig sak att följa upp för en större 
samordning. Ytterligare smidighet kan erhållas genom digitalisering längs hela värdekedjan. 
De genomför även en rad aktiviteter och demonstrationer av BIPV för olika typer av byggnader 
och verksamheter. 

Peter Borowski arbetar för AVANCIS i Tyskland och de arbetar med avancerad karaktärisering 
av BIPV moduler. De ser till hela bilden med elektricitet, byggnadsfysik, utseende/uttryck 
m.fl. aspekter och arbetar med CIGS som är en akronym för Cu(In,Ga)Se2. CIGS är ett 
halvledarmaterial och en fantastiskt effektiv ljusabsorbator. Arco Solar, Saint Gobain, Siemens, 
Shell m.fl. har arbetat med CIGS så det finns 25 års erfarenhet av detta material. 

De använder CIGS moduler som fasadelement som kan tillverkas i olika former och kulörer 
och ser ut som vanliga fasadelement. De olika kulörerna har blivit testade under 500 timmar 
vid 95˚Celsius och 85 % luftfuktighet och med 21 temperaturcykler där det varierat mellan 0 
och -40˚Celsius. Det är ingen skillnad på kulören före och efter denna behandling. De 
rektangulära fasadelementen monteras på stålskenor och placeras helst så det blir god 
ventilation bakom dem för bättre effektivitet. 

Små men kraftfulla mikronät och lokala energiprojekt 
Frauke Thies, smartEN, Belgien hälsade välkommen.  

Konstantinos Vergos arbetar för E.ON i Tyskland och han började med att berätta om byn 
Simris på Österlen i Skåne där de är självförsörjande på el från 440 kW sol och 500 kW vind. 
Där finns ca 150 kopplingspunkter och en säker tillförsel måste upprätthållas liksom spänning 
och frekvens. Det viktigaste är att upprätthålla en balans mellan nätstabiliteten och 
integreringen av förnybar energi. Själva investeringen i batterier kostade 20 gånger mindre än 
vad en konventionell utbyggnad/förstärkning av befintligt elnät skulle ha kostat. Man kan följa 
el-genereringen i Simris live på https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-
energisystem/direkt-fran-simris.html 

Simris fungerar som en förebild för liknande fall och E.ON har andra liknande områden bl.a. 
på Öland, i Ungern, England, Tyskland, Frankrike och totalt inom tio områden. Överlag 
arbetar E.ON med konceptet att fler och fler kommer att vilja ansluta förnybar el till nätet och 
då gäller det verkligen att kunna bevara nätstabiliteten. Lösningen blir digital dels för att visa 
prosumenterna hur läget ser ut energimässigt så de kan bli aktiva och göra smarta val (undvika 
elanvändning när tillgången är låg). Dels också för att kunna styra elektriciteten dit den behövs 
och kanske även dirigera el-generering från ett lokalt företag direkt till ett flerbostadshus. 
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Figur 8 Vy över sol- och vindanläggningen som försörjer byn Simris i Skåne med el. (E.ON) 

Lås upp DER (Distribuerade Energi Resurser) i Europa inledde Patrick Adigbli, REstore, 
Frankrike, med. Vi behöver ren, säker och lätt tillgänglig energi och det finns tre lösningar 
enligt Patrick. Bygga ut el-näten, backa upp med reservanläggningar för el eller ta vara på de 
distribuerade energiresurserna. Företaget satsar på alla dessa delar men vill mer och mer ta vara 
på det sistnämnda alternativet. För denna marknadsstrategi använder de sig av Centrica 
Business Solutions.  

Det tredje alternativet är det som är mest lönsamt. Det innebär att all förnybar el-generering 
tas emot via elnät eller lagras i batterier eller styrs lokalt dit där den för tillfället behövs. 
Dessutom ser energibolagen till att bygga ut befintliga värmeverk för kombinerad el- och 
värmegenerering. Digitalisering, för både information och styrning, är en viktig del för att 
klarar responsen på efterfrågan på ett balanserat sätt. I deras lösning ingår givetvis även 
laddning av el-bilar. 

För att detta ska vara möjligt att driva fullt ut behöver el-marknaden för balans och kapacitet 
öppnas upp. Vidare behövs ett reformerat nätverk för lagringsstrukturer och överbelastning av 
näten kan klaras av via marknadsbaserad upphandling av flexibilitet. Slutligen behöver 
hindrande regelverk och osäkerheter elimineras. 

Vid en undersökning av kunder i Frankrike, Belgien och Tyskland framkom att 32 % av 
företagen inte hade startat sin energiresa. I 26 % av företagen var energi en kostnad för att göra 
affärer eller en sätt kryss i rutan- aktivitet och 24 % menade att det enda viktiga framför allt 
annat var att få en pålitlig energiförsörjning. Slutligen såg 18 % av företagen att energi är en 
tillgång som det går att göra vinster på. De såg det som en konkurrensfördel eller så var de på 
väg att börja använda smart teknologi för att öppna dessa möjligheter, se illustrationen nedan. 
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Figur 9 Illustration av Adigblis föredrag om industriföretagens inställning till energifrågan. 

 

Eberhard Holstein, Flowerpower Energy, Tyskland, kunde berätta om en helt egen lösning i 
nybyggda Blütenviertel Caputh i Potsdam, söder om Berlin. Området består av en 
stormarknad och där finns både verksamheter och boende, seniorboende, radhus, 
flerbostadshus m.fl. varianter. Där bor 450 invånare. 

Hela området försörjs av 350 kW solceller, 4 gaspannor, 3 värmepumpar, 1 islager om 650 m3 
m.m. All el, kyla och värme distribueras via helt egna nät. Där används en intelligent koppling 
mellan de olika sektorerna så att energin alltid styrs dit där den behövs. Det har inte gjorts 
någon uppföljning av hur invånarna upplever det hela men Holstein menar att de inte behöver 
veta allt. Det ska ingenjörerna och teknikerna veta menade Holstein. 

Jon Slowe, Delta Energy & Environment, United Kingdom, startade med en liten 
undersökning. Han frågade om uttrycken microgrid, LES local energy systems eller local energy 
communities var att föredra och majoriteten av auditoriet föredrog local energy communities 
vilket kan översättas till lokal energigemenskap.  

Slowe talade om framtiden för lokala energisystem vilket i sig kräver marknadsstrategier men 
han påtalade också att det är en demokratiserad affär. Det lokala energisystemen behöver några 
lokala förmågor som ansvarar för åtminstone en del av systemet. Detta var tvärtemot 
föregående talares inställning. Slowe menade att det finns många varianter mellan totalt 
nätmonopol som vi är vana vid och totalt självstyre där gemenskapen designar system och allt 
som hör till. Syftet med lokala energisystem menar Slowe är att skapa värde genom att; 

o exploatera lokala resurser 
o se till att det lokala systemet svarar mot det lokala behovet 
o erbjuder flexibilitet och annan service till nätet 
o minimera påverkan av ny last på nätet (balansera tillgång och efterfrågan) 
o sörja för motståndskraft och säkerhet i energiförsörjningen.  
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Andra fördelar är reducerade kapitalkostnader jämfört med utbyggnad av regionnätet, 
uppväxling av redan existerande tillgångar (t.ex. ordna lokalt nät nära vindkraftverk) och 
inkopplingskostnader anpassade till behoven hos konsumenterna i det lokala systemet. Det 
blir också en sektorsintegrering där autarki kan råda över såväl el och värme som transport. 

 

Figur 10 Illustration av typologier tagen från Slowes presentationsfil. 

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att lokala energisystem inkluderar en rad olika 
koncept med sina egna möjligheter och utmaningar och att det är viktigt att förstå vad som är 
tillämpbart i det specifika projektet. På frågan om när det kommer att bli gångbart med lokala 
energisystem blir svaret att det i vissa fall redan är det och att det är lönsamt samt att det har 
en värdeskapande funktion. 

Slutord för konferensen 
Som avslutning måste nämnas att det är omöjligt att täcka ens en enda dag vid en så här stor 
konferens, tisdag den 14 maj, med många parallella sessioner. Det kan ändå rekommenderas 
att besöka den här typen av konferenser med jämna mellanrum för en inblick i vart branschen 
är på väg. De trender och lösningar som presenterades och diskuterades och återgivits här, är 
lika aktuella i Halland som i övriga Europa och borde diskuteras offentligt även i Halland. 
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MÄSSAN 
Mässan täcker in alla de olika branscher som kan kopplas till solenergi; el-generering, 
energitillförsel och lagring, el-mobilitet, energi management och service, specialiserade 
konsultfirmor, forsknings- och branschorganisationer, effektivisering samt el-fordon och 
infrastruktur för ladd-stationer. Mässan är främst till för branschen så där fanns många 
industriella maskiner, robotar, säkerhetsanordningar och digitala verktyg. 

 

Figur 11 Utställarföretagens procentuella fördelning av affärsområden. 

1  Teknologi för batteriproduktion 

2  Laddningsinfrastruktur/laddningsstationer för fordon 

3  El‐fordon 

4  Energihantering/styrning och automation i byggnader 

5  Energitjänster 

6  Komponenter och utrustning till energilagringssystem 

7  Energilagringssystem 

8  Energilagringsteknik 

9  Infrastruktur och lösningar för nät‐integration 

10  Solceller 

11  Självförsörjning med decentraliserad och förnybar energi 

12  Programvara för byggnadsdesign och tillverkare av anläggningar 

13  Solkraftverk 

14  Solvärmeteknik 

15  System och anläggningsteknik 

16  Övriga 
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Analys av mässan 
InterSolar mässan 2019 hade nästan 3000 utställande företag tillsammans med ees-electrical 
energy storage, Power2drive och EM-power. I Figur 11 visas en indelning av företagens 
verksamhets- och affärsområden. Störst är solceller samt energilagring där de största företagen 
också återfinns. 

De flesta solcellstillverkare finns utanför EU-området. Monokristallina solceller är fortfarande 
vanligast och de kan ha en verkningsgrad på 23 % men i genomsnitt når monokristallina och 
polykristallina solceller 19 % respektive 17 % verkningsgrad. Solcellsmoduler av tunnfilmstyp 
har endast 10 % av marknaden. Flera företag ökar verkningsgraden på solpanelerna genom 
design med dubbelglasning (glas på både ovansidan och undersidan) vilket kan öka 
effektiviteten med 5 till 30 %. Solceller med dubbelglasning har ökat sin marknadsandel tack 
vare denna design samt fem år längre garanti jämfört med enkelglasade solceller. Man kan 
också använda skuggkontroll med paneloptimering eller med solföljare – heliomotion – det 
sistnämnda kan höja el-genereringen med upp till 50 % jämfört med stationär montering på 
mark eller tak. 

Byggnadsintegrerade solceller, BIPV, presenterades med nya material och dessa nya 
generationer solceller är nu redo för massproduktion och en större marknad. Ett antal företag 
producerar multifunktionella solceller i form av takpannor, fönster m.m. Detta gäller inte bara 
kristallina solceller utan också CIGS, tunnfilmsteknologi, som idag även har 
byggnadsapplikationer. 

Solcellssystem används också i gatumiljö t.ex. för belysning, inom den agrara näringen vid drift 
av vattenpumpar för bevattning och solcellssystem används förstås för drift av el-fordon. Några 
företag har utvecklat flytande solcellsanläggningar att använda på vatten i de fall då ingen 
annan yta finns tillgänglig. 

Inom lagring av energi dominerar de seriekopplade och de stora batterierna men där finns även 
de som arbetar med vätgas som lagringsmedia och med saltvatten. Många utställare 
presenterade energilagring med växelriktare och system för styrning och kontroll med 
inriktning på säkerhet och flexibilitet. 

Solpaneler för värmegenerering utgjorde en liten andel av mässans utbud och en nyhet är att 
använda solceller för att värma vatten med el vilket i sig är att gå en omväg för att få varmvatten.  

Flera hybridsystem presenterades vid mässan. Figur 112 visar en ideal kombination av 
hybridsystem med en solcell vars undersida kyls via små el-genererande vindsnurror. Kylningen 
av undersidan ökar dessutom solcellens verkningsgrad.  
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Figur 12 Kombinerat hybridsystem för takmontering på byggnader. 

Mässhallarna 
Mässan begagnade tio av de arton mässhallarna där de nästan 3000 företagen fördelades så att 
InterSolar Europe fanns i A-hallarna, i två av B-hallarna och delvis i två av C-hallarna; 
eesEurope fanns i hall B1 samt C1 och C2; Power2Drive fanns i hall C3 och slutligen fanns 
EM-Power i hall C4. 

A-hallarna 
I dessa tre hallar fanns huvudsakligen utställare av traditionella solceller och det var lätt att 
förstå att det finns en överproduktion just nu. Där var många företag som specialiserat sig på 
ställningar för paneler till solkraftverk och på maskiner/robotar för rengöring av panelerna vid 
dessa kraftverk. Det som stack ut var ett par olika företag som hade böjliga tunnfilmssolceller 
vilket kan vara praktiskt men de ser fortfarande ut som just solceller. Vidare var där ett företag 
som hade solceller av glas med olika tryck och som skiljde sig från de traditionella solcellerna. 

Där fanns solceller utformade som fasadelement i olika kulörer med samma uttryck som 
vanliga fasadelement. Några solceller var utformade som en- eller tvåkupiga takpannor och 
platta takpannor med utseende som skifferpannor. De finns alla i olika kulörer efter kundens 
önskemål. Fler fasadelement och kvadratiska pannor som läggs korsvis fanns där också. Där 
var någon enstaka konsult med uppdrag för planering av förnybara energisystem och även s.k. 
mikronät för mindre områden eller stadsdelar vilket var mycket intressant. 

B-hallarna 
Dessa-hallar var också tre. Här var huvudtemat batterier och lagring. De riktigt stora etablerade 
energiföretagen som ABB, Siemens, Varta, Solarwatt, Fronius med flera erbjöd totallösningar 
för off-grid med paneler, batterier, växelriktare, styrsystem, ladd-stationer, värmepumpar och 
allt som hör till ett hybridsystem eller smart hem/arbetsplats och dessutom allt paketerat i 
snygg design. Imponerande. 

De mindre företagen hade batterier, paneler eller något av allt det andra som hör en 
totallösning till. Här var det också tydligt att dessa utställare var här för att göra affärer med 
varandra eller hitta nya affärspartners. Det fanns bokningsbara konferensrum i varje hall och 
de användes flitigt. Det fanns flera konsulter för planering av förnybara anläggningar eller 
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lokala energisystem t.ex. föreningen för marknadsanalyser eller Meteotest som tillhandahåller 
sol-data från hela världen. Här fanns den enda utställaren som hade vacuum-rör för 
värmegenerering och två företag som hade soldrivna belysningsarmaturer. 

C-hallarna 
I de fyra C-hallarna fanns flera stora robotlösningar för industriproduktion förutom alla de 
produkter som fanns redan i de tidigare hallarna. Här var ändå en övervägande del av 
industriell karaktär med kablar, kopplingsstationer, frekvensriktare och regulatorer, 
konverterare, mjukvara för kontroll, uppföljning och styrning, större batterier och 
saltvattenbaserade lager, membran med mera. Här fanns drönare som idag är en viktig del av 
arbetet med service och underhåll samt stegar, ställningar och säkerhetsanordningar för 
takarbeten. Där var en hel del om automation, mätning och kontroll.  

I sista C-hallen fanns en hel del om byggnadsintegrerade solceller och flera materialtillverkare. 
Tekniska högskolan i Nürnberg ställde ut examensarbeten med solcellslösningar och de höll 
hög klass. DIPV, allianz Bauwerk integrierte photo voltaic fanns på plats och visade många 
fina byggnadslösningar med integrerade solceller medan Sonnenhaus visade traditionella 
utanpå liggande paneler för både värme och el-generering. Där var en särskild del för nya 
företagare med en dating-hörna. 

Några vätgaslösningar och trycksatta tankar för lagring fanns också att tillgå. Vid hög 
intermittent el-generering kan vätgas produceras för användning med bränsleceller för 
byggnader eller i tankstationer för bränslecellsbilar. I hall C3 fanns de flesta el-bilarna och en 
hel del ladd-stationer för såväl bilar som cyklar samt carport med solcellstak. Totalt i C-hallarna 
fanns ett femtontal bilmärken representerade. 

Sammanfattning 
Den tydligaste trenden på mässan var att nya digitala tjänster, produkter och lösningar 
verkligen är här och är under utveckling samt att det går relativt fort nu. Solteknologi har tagit 
en nyckelroll med sina hybridkoncept och lagringstekniker lämpliga för flexibel och 
decentraliserad lokal energiförsörjning. Det börjar också bli mer vanligt med drift utan 
inmatningstariffer. Det var framförallt lagring, energi management och rena transporter som 
märktes vid The Smarter E. För att klara kopplingen mellan elektricitet, värme och mobilitet 
krävs en långtgående digitalisering. 

För Inter Solar märktes framförallt prestanda, effektivitet och livslängd för olika typer av 
solceller som nu resulterat i garantier på upp till 35 år för celler anpassade för solfarmer. För 
växelriktare gäller utvecklingen livslängd, tjänster för styrning via appar av såväl 
nätapplikationer som smarta hem. Digitala planeringsverktyg presenterades och många nya 
installations- och monteringslösningar verkar vara mycket smidiga med klicksystem och 
garanterad lång livslängd. I flera montrar presenterades skräddarsydda paneler i olika 
geometriska former för byggnadsintegrering och även solceller utformade som traditionella 
och otraditionella takpannor och fasad-beklädnader. 

Batterier är den stora frågan för momentant genererad energi från sol och vind. De litium-jon 
batterier som presenterades inom Electrical Energy Storage har en projekterad livslängd på 20 
år eller mer och med 20 000 laddningscykler. Lägre systemkostnader och minimala förluster 
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utlovas för kopplade batterilagringslösningar vid storskaliga sol- och vindfarmer som också är 
kopplade till elnätet. För lokala fristående nät är det just nu den ultimata lösningen för 
stabilitet samt för utjämnande och hög leveranskvalitet. Bra lagringsmöjligheter är också 
nödvändiga för en fungerande infrastruktur för laddning av fordon. Även om det är 
vätgasdrivna bränslecellsbilar som ligger i framkant så är det dock el-fordon som kommer att 
bli nödvändiga för genomförandet av de systemtankar som ligger till grund för utvecklingen 
inom solenergibranschen. 

  



 

 

  Sida 25(26) 
 

Vad kan vi i Halland lära av detta? 
För närvarande kommer endast 5 % av Europas el-energi från solenergiteknik. 
Elanvändningen förutspås öka till det dubbla till år 2050. Sverige har dock redan nått sitt mål 
om förnybar energi för år 2020 och närmar sig stadigt målet för år 2045. Detta mål innebär 
att Sverige ska ha noll emissioner av växthusgaser år 2045, därefter negativa emissioner. Det 
som kommer att kräva mest planering samt stödåtgärder i omställningen är transportsektorn. 

Det vi kan lära är bland annat att; 

o statlig klok politik och stabil support gynnar användning av solenergi 

o statligt stöd till forskning på systemnivå likaväl som på produkt- och materialnivå men 
även kring tjänster, också gynnar användning av solenergi 

o en stark utbildning för djupare kunskap om drift och underhåll av olika 
solenergianläggningar skulle gynna och stärka solenergibranschen i Halland 

o utveckling av digitaliseringen med uppbyggnad av data system centralt i molnet för bättre 
styrning av eldistribution och lagring skulle stärka solenergibranschen 

o större spridning av byggnadsintegrerad sol-el för drift av flerbostadshus skulle både stärka 
branschen och öka användningen av solenergi 

o en gemensamt beslutad bästa praxis för hur bygglov hanteras i länet skulle gynna 
användningen av solenergi 

o byggnadsintegrerade solceller för drift av värmepumpar, där det inte finns någon 
fjärrvärme, skulle gynna och kanske stärka branschen 

o fler kombinerade solenergilösningar med förnybara hybridsystem för PVT, både el och 
värme, skulle stärka nätstabiliteten, höja beredskapen för att klara stopp i 
energiförsörjningen samt stärka solenergibranschen 

o mer solvärme i fjärrvärme- och fjärrkyle-systemen skulle både stärka branschen och öka 
användningen av solenergi 

o medlemskap i en riktigt stark övergripande branschorganisation som Solar Power Europe 
skulle gynna och stärka den halländska solenergibranschen och därmed också öka 
solenergianvändningen 

o samarbete med exempelvis BSW, den tyska sol-föreningen, som har projekt och 
samarbeten över nästan hela världen skulle kunna stärka motsvarande förening i Halland 
och Sverige 

o ökad soleldriven transport behövs med fler elfordon för drift och för lagring samt en mer 
heltäckande infrastruktur för laddning till och från elfordonen 

o ytterligare ökad användning av solenergi kan erhållas om vi är medvetna om 
utvecklingen av solgenererad vätgas för drift av bränsleceller, för att veta när det är dags 
att satsa 

Dessa punkter är viktiga för att öka användningen av solenergi och stärka solenergibranschen 
i Hallandsregion. Det är vår bedömning utifrån deltagandet vid InterSolar 2019. 
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