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Sammanfattning	  
	  

Byggnadsintegrerade	  solceller	  har	  potential	  att	  göra	  fastigheter	  till	  energiproducenter	  i	  stället	  för	  
energikonsumenter.	  Med	  byggnadsintegrerade	  solceller	  menas	  att	  det	  traditionella	  
byggnadsmaterialet	  ersätts	  med	  solceller,	  det	  kallas	  BIPV	  (Building	  integrated	  photovoltaics).	  
Solcellerna	  ska	  uppfylla	  samma	  krav	  som	  ett	  traditionellt	  byggnadsmaterial	  när	  det	  gäller	  isolering,	  
brandsäkerhet,	  vattentäthet	  och	  snölaster.	  Med	  ett	  sjunkande	  pris	  på	  solceller	  och	  ökad	  kunskap	  om	  
tekniken	  kan	  BIPV	  vara	  något	  för	  framtida	  energilösningar.	  	  

Ett	  problem	  som	  ofta	  kommer	  på	  tal	  vid	  BIPV	  är	  att	  solcellerna	  blir	  för	  varma	  på	  grund	  av	  begränsade	  
ventilationsmöjligheter.	  Vid	  ökad	  solcellstemperatur	  påverkas	  verkningsgraden	  negativt.	  När	  
solcellstemperaturen	  stiger	  över	  25°C	  försämras	  verkningsgraden	  något	  efter	  varje	  ökad	  grad,	  
beroende	  på	  solcellsteknik.	  	  	  

Denna	  rapports	  huvudsyfte	  är	  att	  undersöka	  hur	  verkningsgraden	  påverkas	  av	  en	  stigande	  
celltemperatur.	  En	  teoretisk	  dimensionering	  på	  en	  villa	  och	  ett	  flerbostadshus	  kommer	  göras	  för	  att	  
se	  över	  lönsamheten	  på	  byggnadsintegrerade	  solceller.	  	  

Rapporten	  undersöker	  Varberg	  Energis	  solcellsanläggning	  som	  är	  monterad	  på	  deras	  värmeverk.	  Den	  
uppmätta	  produktionen	  jämförs	  med	  en	  teoretiskt	  beräknad.	  Vid	  den	  teoretiskt	  beräknade	  antas	  att	  
solcellerna	  är	  fristående,	  för	  att	  se	  om	  det	  blir	  extra	  förluster	  vid	  integrering.	  Två	  olika	  dagar	  har	  
undersökts,	  en	  i	  juli	  och	  i	  december.	  Dagarna	  har	  valts	  för	  att	  undersöka	  solcellstemperaturer	  under	  
25°C	  och	  över	  25°C.	  Målet	  var	  att	  se	  om	  förlusterna	  blev	  större	  en	  varm	  sommardag.	  Resultatet	  blev	  
en	  tappad	  effekt	  på	  11,7	  %	  under	  dagen	  i	  juli	  och	  6,2	  %	  i	  december.	  	  	  

Vid	  beräkning	  av	  lönsamheten	  användes	  tre	  olika	  scenarion	  som	  tar	  hänsyn	  till	  hur	  den	  producerade	  
elen	  användes,	  egenanvändning	  50,	  75	  eller	  100	  %.	  En	  känslighetsanalys	  presenteras	  i	  rapporten	  med	  
varierande	  elpris	  och	  kalkylränta.	  Kortast	  återbetalningstid	  för	  villan	  blev	  13	  år	  och	  11	  år	  för	  
flerbostadshuset.	  	  

Slutsatser	  gällande	  BIPV	  är	  att	  en	  förbättrad	  kommunikation	  mellan	  de	  inblandande	  branscherna	  
måste	  ske	  för	  att	  få	  i	  gång	  utvecklingen	  på	  allvar.	  När	  det	  gäller	  verkningsgrad	  och	  temperatur	  
kommer	  rapporten	  fram	  till	  att	  den	  största	  påverkan	  på	  solcellstemperaturen	  är	  solinstrålningen	  och	  
inte	  den	  omgivande	  temperaturen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Abstract	  	  
	  

Building	  integrated	  photovoltaic	  has	  the	  potential	  to	  turn	  buildings	  into	  energy	  producers	  instead	  of	  
energy	  consumers.	  Building	  integrated	  means	  that	  the	  traditional	  construction	  material	  are	  replaced	  
with	  photovoltaic	  and	  are	  called	  BIPV	  (Building	  integrated	  photovoltaics).	  The	  PV-‐cells	  shall	  meet	  the	  
same	  demands	  as	  traditional	  building	  materials	  regarding	  insulation,	  fire	  safety,	  waterproofing	  and	  
snow	  loads.	  With	  a	  decreasing	  price	  on	  photovoltaic	  and	  a	  better	  knowledge	  for	  the	  technic,	  BIPV	  
can	  be	  a	  part	  of	  future	  energy	  solutions	  .	  	  

One	  problem	  that	  circles	  around	  BIPV	  is	  that	  the	  cells	  temperature	  increases	  as	  a	  result	  of	  the	  limited	  
ventilation.	  With	  increasing	  cell	  temperature,	  above	  25°C,	  the	  efficiency	  decreases	  accordantly	  to	  the	  
cell	  structure.	  

This	  reports	  main	  purpose	  is	  to	  investigate	  how	  the	  efficiency	  is	  influenced	  by	  increased	  cell	  
temperature.	  Then	  theoretically	  determine	  the	  profitability	  of	  BIPV	  if	  applied	  to	  a	  private	  house	  or	  an	  
apartment	  block.	  

An	  investigation	  on	  “Varberg	  Energis”	  BIPV	  construction	  is	  made	  to	  compare	  the	  electricity	  output	  to	  
the	  theoretical.	  The	  calculated	  theoretical	  values	  are	  based	  on	  free	  standing	  PV-‐cells	  and	  then	  
compared	  to	  the	  BIPV	  construction,	  to	  compare	  the	  losses	  due	  to	  higher	  cell	  temperatures.	  The	  days	  
selected	  for	  the	  study	  has	  perfect	  conditions	  but	  with	  cell	  temperature	  above	  and	  below	  25°.	  The	  
main	  purpose	  was	  to	  determine	  the	  increased	  losses	  for	  a	  day	  with	  high	  ambient	  temperature,	  
compared	  to	  one	  with	  low.	  The	  result	  did	  however,	  show	  that	  the	  warm	  day	  in	  July	  had	  losses	  of	  11,7	  
%,	  in	  output	  compared	  to	  6,2	  %	  for	  a	  cold	  day	  in	  December.	  	  

The	  profit	  and	  payback	  calculations	  are	  based	  on	  three	  different	  scenarios,	  regarding	  how	  the	  
produced	  electricity	  is	  used.	  An	  analysis	  of	  sensitivity,	  is	  presented	  in	  the	  report	  with	  varying	  
electricity	  prices,	  and	  imputed	  rate	  of	  interest.	  The	  shortest	  payback	  time	  for	  the	  house	  became	  13	  
years,	  and	  11	  years	  for	  the	  apartment	  block.	  

The	  conclusions	  regarding	  BIPV	  are	  that	  a	  better	  communication	  between	  involved	  industries	  is	  
needed	  to	  boost	  the	  market	  to	  its	  real	  potential.	  When	  it	  comes	  to	  the	  PV	  efficiency,	  the	  biggest	  
impact	  comes	  from	  solar	  radiation	  and	  not	  the	  ambient	  temperature.	  	  
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Förord	  
	  

Rapporten	  utgör	  sista	  delen	  av	  utbildningen	  Energiingenjör	  –	  Förnybar	  energi.	  Examensarbetet	  
omfattar	  15	  hp	  inom	  energiteknik.	  	  

Vi	  vill	  tacka	  alla	  som	  hjälpt	  oss	  på	  vägen.	  	  

Speciellt	  tack	  till:	  	  

Mei	  Gong,	  handledare.	  

Anders	  Carlsson,	  handledare	  A-‐hus.	  

Jonas	  Calén,	  Varberg	  Energi.	  	  
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1.	  Inledning	   	  
1.1	  Bakgrund	  
Varje	  sekund	  omvandlar	  solen	  mer	  än	  fyra	  miljoner	  ton	  av	  sin	  egen	  massa	  i	  en	  fusionsprocess	  till	  
energi	  (Agency,	  2011).	  Den	  utstrålade	  effekten	  på	  3,85	  x	  1026	  W	  sprids	  sfäriskt	  och	  endast	  	  
1,77	  x	  1017	  W	  träffar	  jorden	  efter	  den	  långa	  resan	  från	  solen,	  på	  150	  miljoner	  kilometer,	  som	  tar	  cirka	  
8	  minuter.	  Borträknat	  den	  instrålning	  som	  reflekteras	  bort	  av	  atmosfär,	  moln	  och	  jordskorpan	  träffas	  
jorden	  av	  1,12	  miljarder	  TWh/år.	  Jämförs	  den	  mängden	  energi	  med	  världens	  totala	  
energiförbrukning	  för	  år	  2012	  som	  var	  155	  505	  TWh	  (IEA,	  2014),	  ges	  en	  bättre	  uppfattning	  om	  hur	  
mycket	  energi	  det	  är.	  Solinstrålningen	  som	  träffar	  jorden	  innehåller	  mer	  än	  7000	  gånger	  så	  mycket	  
energi	  som	  hela	  världen	  gör	  av	  med	  på	  ett	  år	  (Mertens,	  2014).	  	  

Sahara-‐exemplet	  är	  ett	  teoretiskt	  räkneexempel	  för	  hur	  stor	  yta	  av	  solceller	  i	  Saharaöknen	  som	  skulle	  
kunna	  täcka	  världens	  totala	  energiförbrukning.	  Sahara	  har	  en	  solinstrålning	  på	  2500	  KWh/m2,	  år.	  En	  
solcellspanel	  med	  10	  %	  verkningsgrad	  kan	  producera	  250	  kWh/m2,	  år.	  Avrundat	  uppåt,	  hade	  en	  yta	  
på	  800	  km	  x	  800	  km,	  ca	  7	  %	  av	  Sahara,	  kunnat	  täcka	  hela	  världens	  energiförbrukning.	  Exemplet	  
lämpar	  sig	  inte	  i	  praktiken	  av	  en	  mängd	  olika	  orsaker	  men	  påvisar	  vilken	  potential	  solceller	  har.	  
Exemplet	  har	  dock	  lyfts	  fram	  som	  ett	  alternativt	  för	  EU	  att	  klara	  sitt	  mål	  om	  20	  %	  förnybar	  energi	  i	  
energisystemet	  till	  år	  2020	  (Mertens,	  2014).	  ABB	  har	  med	  deras	  800	  kV	  UHVDC-‐kabel	  (Ultra	  High	  
Voltage	  Direct	  Current)	  mellan	  Xiangjiaba	  och	  Shanghai,	  påvisat	  att	  det	  nu	  är	  fullt	  möjligt	  och	  
ekonomiskt	  att	  överföra	  el	  på	  sträckor	  om	  200	  mil	  (Wang,	  2012).	  Sträckan	  motsvarar	  avståndet	  
mellan	  nordligaste	  spetsen	  i	  Tunisien	  till	  sydligaste	  delen	  av	  Skåne	  (Google,	  2015).	   

Enligt	  KTH-‐professorn	  Lennart	  Söder,	  klarar	  det	  svenska	  energisystemet	  av	  att	  integrera	  omkring	  	  
10	  TWh	  solel	  i	  systemet,	  vilket	  motsvarar	  något	  mer	  än	  7	  %	  av	  Sveriges	  totala	  elanvändning	  av	  	  
135	  TWh	  under	  2014	  (Söder,	  2013).	  

Sverige	  har	  en	  existerande	  takyta	  på	  319	  km2	  och	  en	  solinstrålning	  på	  1000	  kWh/m2.	  Om	  solceller	  
med	  en	  verkningsgrad	  på	  15	  %	  skulle	  användas	  för	  att	  producera	  10	  TWh	  hade	  en	  takyta	  på	  67	  km2	  
behövts.	  Det	  finns	  alltså	  inga	  behov	  av	  stora	  solcellsparker	  för	  att	  uppnå	  gränsen	  för	  vad	  det	  svenska	  
energisystemet	  klarar	  av,	  utan	  kunskap	  om	  hur	  solcellerna	  ska	  installeras	  på	  befintliga	  och	  nya	  
byggnader.	  

Att	  utnyttja	  energi	  från	  solen	  är	  något	  som	  kommer	  att	  bli	  allt	  viktigare	  i	  framtiden	  eftersom	  trycket	  
på	  förnybar	  energi	  ökar.	  Utvecklingen	  av	  solceller	  har	  gått	  fort	  framåt	  de	  senaste	  åren	  och	  priserna	  
har	  sjunkit	  till	  en	  nivå	  som	  börjar	  göra	  det	  mer	  ekonomiskt	  försvarbart	  att	  investera	  i.	  Att	  tänka	  
solceller	  redan	  på	  ritningsbordet,	  kommer	  troligtvis	  bli	  allt	  vanligare.	  	  

A-‐hus	  är	  ett	  företag	  som	  ingår	  i	  Deromegruppen,	  Sveriges	  största	  familjeägda	  träindustri.	  A-‐hus	  
tillverkar	  energisnåla	  byggnader	  i	  trä.	  De	  ligger	  i	  framkant	  när	  det	  gäller	  tillverkning	  av	  energisnåla	  
hus	  och	  arbetar	  ständigt	  med	  att	  utveckla	  tekniken	  framåt	  för	  att	  hitta	  nya	  lösningar.	  A-‐hus	  har	  visat	  
intresse	  för	  integrerade	  solceller	  för	  deras	  villautbud	  och	  flerbostadshus.	  De	  erbjuder	  i	  dag	  en	  
solcellslösning	  i	  samarbete	  med	  Nibe,	  till	  deras	  småhus,	  men	  har	  inte	  tidigare	  haft	  någon	  form	  av	  
solceller	  till	  sina	  flerbostadshus.	  I	  deras	  ”One	  tonne	  life”	  -‐projekt	  har	  de	  tidigare	  jobbat	  med	  
byggnadsintegrerade	  solceller	  och	  kände	  att	  deras	  kunskap	  om	  hur	  verkningsgraden	  förändras	  i	  
förhållande	  till	  temperatur	  var	  otillräcklig.	  	  
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1.2	  Tidigare	  studier	  
Rapporten	  har	  tagit	  hänsyn	  till	  två	  tidigare	  studier	  inom	  området	  byggnadsintegrerade	  solceller.	  
Rapporterna	  har	  nämnt	  hur	  integreringen	  kan	  påverka	  solcellernas	  verkningsgrader	  negativt	  men	  
inte	  utvecklat	  det	  vidare.	  Fokus	  har	  koncentrerats	  på	  appliceringen	  av	  solceller	  samt	  på	  solceller	  som	  
byggnadsmaterial	  (Stigeborn	  &	  Lantz,	  2012);	  (Bäck,	  2014).	  	  	  	  	  

1.3	  Syfte	  
Arbetet	  syftar	  till	  att	  undersöka	  tekniska	  lösningar	  för	  byggnadsintegrerade	  solceller	  och	  hur	  dess	  
verkningsgrad	  förändras	  på	  grund	  av	  förhöjda	  temperaturer.	  Samt	  att	  ta	  fram	  en	  ekonomisk	  
redogörelse	  för	  vilken	  solcellsteknik	  som	  lämpar	  sig	  mest	  att	  använda	  vid	  integrering.	  	  

1.4	  Frågeställning	  
• Vad	  finns	  det	  för	  tekniker	  för	  byggnadsintegrerade	  solceller	  och	  hur	  används	  de?	  	  
• Hur	  påverkas	  solcellernas	  temperatur	  och	  verkningsgrad	  av	  integreringen?	  
• Vad	  är	  det	  ekonomiska	  förutsättningarna	  för	  byggnadsintegrerade	  solceller?	  
• Har	  byggnadsintegrerade	  solceller	  en	  framtid?	  

1.5	  Avgränsningar	  
Rapporten	  kommer	  geografiskt	  att	  begränsas	  till	  västra	  Sverige	  där	  företaget	  A-‐hus	  är	  mest	  verksamt.	  
Efter	  en	  förstudie	  kommer	  det	  att	  göras	  ett	  val	  av	  solcellspanel	  som	  kommer	  användas	  i	  arbetet.	  
Arbetets	  beräkningar	  och	  tillämpningar	  kommer	  därför	  begränsas	  till	  en	  solcellstillverkare	  och	  
modeller.	  Rapporten	  kommer	  att	  utgå	  från	  två	  hustyper,	  en	  villa	  och	  ett	  flerbostadshus.	  Rapporten	  
kommer	  endast	  att	  behandla	  solceller	  för	  elproduktion.	  Solfångare	  kommer	  inte	  att	  vara	  i	  fokus.	  

1.6	  Metod	  
En	  förstudie	  inom	  ämnet	  görs	  först	  för	  att	  få	  relevant	  och	  uppdaterad	  information	  om	  dagens	  
solcellsteknik	  och	  tillämpningar.	  Därefter	  påbörjas	  bearbetning	  av	  den	  samlade	  informationen	  för	  att	  
sedan	  tillämpas	  på	  projektets	  valda	  objekt.	  Beräkningar	  kommer	  att	  ta	  fram	  påverkan	  på	  effekten,	  
teoretisk	  energiproduktion	  och	  ekonomiska	  förutsättningar.	  Det	  kommer	  även	  att	  tas	  fram	  
information	  om	  olika	  stöd	  och	  bidrag	  som	  kan	  gynna	  framtida	  investeringsbeslut.	  Ett	  eller	  flera	  
studiebesök	  ska	  planeras	  in	  hos	  en	  solcellsleverantör	  eller	  på	  en	  befintlig	  anläggning.	  	  	  	  	   	  
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2.	  Objektbeskrivning	  
Rapporten	  kommer	  att	  undersöka	  möjligheterna	  till	  integrerade	  solceller	  på	  två	  typer	  av	  byggnader,	  
en	  villa	  och	  ett	  flerbostadshus.	  Valet	  av	  objekt	  har	  gjorts	  för	  att	  se	  om	  det	  skiljer	  sig	  i	  lönsamhet	  
mellan	  olika	  typer	  av	  byggnader.	  I	  en	  villa	  förbrukas	  elen	  framförallt	  under	  morgon	  och	  kväll,	  vilket	  
betyder	  att	  större	  delen	  av	  produktionen	  under	  dagen	  skickas	  ut	  på	  nätet.	  Elförbrukningen	  i	  ett	  
flerbostadshus	  är	  mer	  fördelad	  under	  dagen	  men	  har	  också	  sina	  toppar	  under	  morgon	  och	  kväll.	  
Flerbostadshuset	  kommer	  att	  ha	  mer	  användning	  av	  elen	  och	  skicka	  ut	  mindre	  på	  nätet.	  Detta	  skapar	  
en	  uppfattning	  ifall	  det	  är	  mer	  lönsamt	  att	  använda	  elen	  till	  fastigheten	  eller	  att	  skicka	  ut	  på	  nätet.	  	  	  	  

2.1	  Annebergsvillan	  	  
Villan	  är	  som	  samtliga	  bostäder	  från	  A-‐hus,	  tillverkad	  i	  trä.	  Energiförbrukningen	  uppgår	  till	  cirka	  
12420	  kWh/år	  (varav	  6570	  kWh/år	  hushållsel),	  med	  en	  installerad	  frånluftsvärmepump.	  På	  
energiförbrukningen	  märks	  det	  att	  A-‐hus	  ligger	  i	  framkant	  när	  det	  gäller	  energisnåla	  byggnader,	  en	  
normal	  villa	  förbrukar	  ca	  20000	  kWh	  (Energimyndigheten,	  2015a).	  Boverkets	  regler	  för	  
energiförbrukningen	  är	  50	  kWh/m2/år	  (Boverket,	  2015),	  Annebergsvillan	  har	  38	  kWh/m2/år.	  
Rapporten	  kommer	  att	  undersöka	  möjligheterna	  för	  integrerade	  solceller	  på	  taket.	  Eftersom	  att	  taket	  
har	  en	  lutning	  på	  23°	  lämpar	  det	  sig	  bra	  för	  solceller	  (A-‐Hus,	  u.d.).	  Fasadintegrerade	  lösningar	  
kommer	  inte	  att	  undersökas	  eftersom	  detta	  inte	  passar	  in	  estetiskt	  på	  byggnaden.	  	  	  	  	  	  

	  
• Boyta:	  154	  m2	  
• Energiförbrukning	  38	  kWh/m2/år	  med	  frånluftsvärmepump	  	  
• Hushållsel	  ca	  6570	  kWh/år	  
• Taklutning	  23°	  
• Takyta:	  58	  m2	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   Figur	  1.	  Annebergsvillan.	  Bild:	  A-‐hus	  
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2.2	  Kvillebäcken	  
Kvillebäcken	  är	  ett	  område	  i	  Göteborg	  där	  A-‐hus	  har	  byggt	  nya	  flerbostadshus.	  Området	  består	  av	  
fem-‐	  och	  sexvåningshus	  tillverkade	  i	  trä.	  Deromes	  fastighet	  Kvillebäcken	  är	  ansluten	  till	  
fjärrvärmenätet	  och	  kommer	  därför	  inte	  kunna	  använda	  sig	  av	  den	  producerade	  elen	  för	  
uppvärmning.	  Energianvändningen	  i	  fastigheten	  uppgår	  till	  47,5	  kWh/m2.	  Solcellerna	  kan	  bidra	  med	  
el	  till	  hushållsanvändningen,	  belysning	  på	  allmänna	  utrymmen	  och	  drift	  av	  hiss.	  Rapporten	  kommer	  
att	  undersöka	  möjligheterna	  till	  integrerade	  solceller	  på	  femvåningshuset	  på	  både	  tak	  och	  fasad.	  
Taklutningen	  på	  27°	  lämpar	  sig	  bra	  till	  solceller.	  Femvåningshuset	  har	  20	  lägenheter	  mellan	  43-‐64	  m2	  
(Carlsson,	  2015).	  

• 20	  st	  lägenheter.	  
• Energiförbrukning	  47,5	  kWh/m2	  anslutet	  till	  fjärrvärmenätet.	  	  
• Total	  boyta	  1146	  m2	  (trapphus	  och	  andra	  offentliga	  utrymmen	  inte	  medräknat).	  	  
• Taklutning	  27°	  och	  fasad	  90°.	  
• Takyta:	  154	  m2	  
• Fasadyta	  för	  solceller:	  26,4	  m2	  	  

	  

	   	  

Figur	  2.	  Kvillebäcken.	  Bild:	  A-‐hus	  
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3.	  Solcellsmarknaden	  
3.1	  Globalt	  
Solcellsmarknaden	  fortsätter	  att	  växa	  kraftigt	  runt	  om	  i	  världen	  och	  den	  installerade	  effekten	  ökade	  
med	  38	  GW	  år	  2013,	  jämfört	  med	  30	  GW	  år	  2012.	  Det	  innebär	  att	  den	  installerade	  effekten	  fortsätter	  
på	  den	  exponentiella	  kurvan	  och	  dess	  framtid	  ser	  allt	  mer	  lovande	  ut.	  Sedan	  2003	  har	  det	  varit	  
Europa	  med	  Tyskland	  i	  spetsen	  som	  har	  hållit	  i	  taktpinnen	  för	  utvecklingen.	  2013	  tog	  Asien	  med	  Kina	  
och	  Japan	  över	  den	  ledande	  rollen	  gällande	  installerad	  effekt	  (Rekinger,	  Masson,	  &	  Orlandi,	  2014).	  	  

Totalt	  fanns	  det	  en	  installerad	  solcellseffekt	  på	  139	  GW	  år	  2013	  och	  den	  spås	  enligt	  EPIA	  att	  fram	  till	  
2018	  bli	  375	  GW.	  En	  av	  många	  anledningar	  till	  att	  marknaden	  skenar	  är	  kärnkraftsolyckan	  vid	  
Fukushima	  2011,	  som	  var	  en	  påminnelse	  om	  vilka	  förödande	  konsekvenser	  kärnkraftsolyckor	  kan	  få.	  
200	  000	  människor	  blev	  tvungna	  att	  lämna	  sina	  hem	  och	  likt	  Tjernobyl	  kommer	  olycksplatsen	  att	  vara	  
fortsatt	  radioaktiv	  och	  obeboelig	  en	  mycket	  lång	  tid	  framöver	  (News,	  2011).	  Kärnkraftsmotståndet	  
ekade	  världen	  över	  och	  intresset	  för	  solel	  tiodubblades	  i	  Japan	  och	  ökade	  även	  kraftigt	  i	  andra	  länder	  
(Rekinger,	  Masson,	  &	  Orlandi,	  2014).	  

3.2	  Europa	  
Europa	  hade	  2013	  en	  installerad	  solcellseffekt	  på	  81,5	  GW	  och	  spås	  under	  2015	  komma	  över	  gränsen	  
på	  100	  GW	  och	  fram	  till	  2018	  komma	  upp	  i	  130	  GW.	  Det	  är	  framförallt	  Tyskland,	  Italien,	  och	  Spanien	  
som	  har	  drivit	  på	  utvecklingen	  i	  Europa.	  Spaniens	  ekonomiska	  oroligheter,	  kombinerat	  med	  en	  
överkapacitet	  av	  el	  har	  dock	  kraftigt	  bromsat	  landets	  utveckling	  och	  det	  är	  nu	  Storbritannien	  som	  
lägger	  stora	  resurser	  och	  har	  tagit	  en	  ledande	  roll	  i	  utbyggnaden	  av	  solceller.	  Italien	  får	  i	  dag	  10	  %	  av	  
sin	  elproduktion	  från	  solceller	  (Rekinger,	  Masson,	  &	  Orlandi,	  2014).	  

Ur	  figur	  3	  kan	  det	  avläsas	  att	  Europa	  är	  den	  världsdel	  med	  störst	  total	  installerad	  effekt	  per	  invånare	  
trots	  sina	  förutsättningar	  gällande	  låg	  solinstrålning	  i	  norra	  Europa.	  Sverige	  har	  liknande	  
förutsättningar,	  vad	  gäller	  solinstrålning	  i	  kWh/m2,	  som	  Danmark	  och	  Tyskland	  men	  har	  inte	  alls	  
hängt	  med	  i	  utvecklingen	  på	  samma	  sätt.	  Tyskland	  har	  nästan	  900	  gånger	  mer	  installerad	  effekt	  och	  
mer	  än	  100	  gånger	  installerad	  effekt	  per	  invånare	  (Rekinger,	  Masson,	  &	  Orlandi,	  2014).	  	  

3.3	  Sverige	  	  
Även	  om	  Sverige	  inte	  kan	  mäta	  sig	  med	  andra	  länder	  syns	  ett	  stort	  ökat	  intresse	  för	  solceller.	  2012	  
installerades	  8,3	  MW,	  2013,	  19,1	  MW	  och	  2014	  uppgick	  det	  till	  36,2	  MW.	  Den	  totala	  installerade	  
effekten	  i	  slutet	  av	  2014	  uppgick	  till	  79,4	  MW	  vilket	  kan	  producera	  ca	  75	  GWh,	  år.	  Det	  motsvarar	  0,06	  
%	  av	  den	  svenska	  elanvändningen,	  vilket	  kan	  jämföras	  med	  Italien	  och	  Tyskland	  som	  får	  10	  och	  6	  %	  
av	  sin	  el	  från	  solceller	  (Fröberg,	  Bargi,	  &	  Johan	  Lindahl,	  2015);	  (Rekinger,	  Masson,	  &	  Orlandi,	  2014).	  	  

Det	  stora	  intresset	  för	  solceller	  går	  att	  relatera	  till	  att	  svenskar	  har	  en	  hög	  miljömedvetenhet	  och	  
ekonomiska	  intressen.	  Ett	  bevis	  på	  att	  den	  svenska	  solcellsmarknaden	  växer	  är	  det	  ökande	  antalet	  
företag	  inom	  området	  som	  har	  gått	  från	  37	  stycken	  år	  2010	  till	  126	  stycken	  år	  2014.	  Det	  ökade	  
intresset	  och	  konkurrensen	  i	  kombination	  med	  den	  stigande	  kompetensen	  kommer	  att	  fortsätta	  
pressa	  priserna.	  Priset	  var	  år	  2004	  cirka	  70	  kr/Wp	  och	  hade	  till	  2014	  sjunkit	  till	  9kr/Wp.	  Priset	  på	  
solceller	  spås	  fortsätta	  sjunka	  samt	  att	  landets	  elpriser	  tros	  bli	  högre,	  ser	  det	  allt	  mer	  gynnsamt	  ut	  att	  
investera	  i	  solceller	  (Fröberg,	  Bargi,	  &	  Johan	  Lindahl,	  2015);	  (Lindahl,	  2015).	  
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3.4	  Ekonomi	  
Sedan	  2009	  har	  Sverige	  subventionerat	  solcellsmarknaden	  via	  ett	  rambegränsat	  investeringsbidrag	  
som	  ansöks	  hos	  länsstyrelsen.	  Att	  styrmedlet	  är	  rambegränsat	  innebär	  att	  regeringen	  har	  avsatt	  en	  
viss	  summa	  pengar	  som	  ges	  ut	  så	  länge	  det	  finns	  pengar	  kvar.	  Privatpersoner,	  företag	  och	  offentliga	  
organisationer	  kan	  ansöka	  om	  bidraget.	  Tidigare	  låg	  bidragsnivån	  på	  35	  %	  av	  investeringskostnaden	  
men	  har	  sedan	  sänkts	  i	  två	  omgångar.	  Från	  och	  med	  den	  1	  jan	  2015	  ligger	  den	  nya	  stödnivån	  på	  20	  %	  
för	  privatpersoner	  och	  30	  %	  för	  företag	  och	  offentliga	  organisationer	  med	  ett	  max	  belopp	  om	  1,2	  
miljoner	  kronor	  per	  anläggning.	  För	  att	  ta	  del	  av	  bidraget	  måste	  anläggningen	  vara	  nätansluten	  och	  
elproduktionen	  stå	  för	  minst	  20	  %	  av	  systemets	  årliga	  energiproduktion	  (Gustavsson,	  2015).	  	  	  

Från	  och	  med	  1	  jan	  2015	  införde	  regeringen	  även	  en	  ny	  skattereduktion	  som	  ger	  alla	  
mikroproducenter	  som	  skickar	  ut	  sin	  överskottsel	  på	  nätet,	  rätten	  till	  60	  öre	  per	  producerad	  kWh.	  
Mikroproducentkriterierna	  enligt	  skatteverket	  är	  att	  anläggningen	  har	  en	  säkring	  på	  högst	  100	  
ampere	  och	  att	  man	  tar	  ut	  mer	  el	  än	  vad	  man	  skickar	  in	  på	  nätet.	  Gränsen	  för	  hur	  många	  kWh	  det	  
kan	  göras	  avdrag	  för	  ligger	  på	  30	  000	  kWh/år	  vilket	  motsvarar	  18	  000	  kr/år	  (Skatteverket,	  2015).	  

Utöver	  skattereduktionen	  för	  mikroproducenter	  kan	  nätanslutna	  anläggningar	  ansöka	  om	  att	  tilldelas	  
elcertifikat	  som	  är	  ett	  marknadsbaserat	  stöd	  för	  förnybar	  elproduktion.	  Priserna	  för	  elcertifikat	  har	  
det	  senaste	  åren	  varierat	  emellan	  137	  –	  240	  kr	  per	  producerad	  MWh	  (Energimyndigheten,	  2015b);	  
(Kraftmäkling,	  2015).	  

Ifall	  den	  producerade	  elen	  säljs	  till	  ett	  lokalt	  elbolag	  kan	  ytterligare	  kompensation	  ges	  för	  lokal	  
nätnytta.	  Ersättningen	  bestämmer	  elbolaget	  efter	  sina	  egna	  förutsättningar	  och	  ges	  på	  grund	  av	  att	  
det	  i	  vanliga	  fall	  kostar	  pengar	  för	  bolagen	  att	  köpa	  el	  från	  stamnätet.	  Om	  en	  mikroproducent	  
producerar	  och	  skickar	  in	  el	  på	  nätet	  som	  används	  av	  närliggande	  byggnader,	  behöver	  inte	  samma	  
mängd	  el	  köpas	  från	  stamnätet	  och	  den	  extra	  transmissionsavgiften	  uteblir.	  Ersättningen	  för	  nätnytta	  
kan	  därför	  variera	  från	  ingenting	  till	  några	  öre.	  Varberg	  Energi	  ger	  exempelvis	  en	  ersättning	  på	  	  
2	  öre/kWh	  (Olofsson,	  2015).	  	  

Elmarknadens	  kriterier	  för	  att	  räknas	  som	  en	  mikroproducent	  är	  att	  anläggningen	  högst	  får	  ha	  en	  
säkring	  på	  63	  ampere	  och	  maxeffekt	  på	  43,5	  kW,	  samt	  att	  inmatningen	  till	  elnätet	  inte	  får	  överstiga	  
uttaget	  under	  ett	  år.	  Om	  inmatningen	  överstiger	  uttaget	  ändras	  villkoren	  från	  mikroproduktion	  till	  
småskalig	  elproduktion	  och	  extra	  avgifter	  plockas	  ut	  av	  elbolagen.	  Att	  starta	  och	  bedriva	  
mikroproduktion	  av	  el	  är	  inte	  förknippat	  med	  några	  extrautgifter	  utöver	  anläggningens	  
investeringskostnad.	  Ersättningen	  för	  elen	  som	  matas	  ut	  på	  nätet	  beror	  på	  elens	  spotpris,	  elcertifikat,	  
nätnytta	  och	  skattereduktion,	  tabell	  1	  (Olofsson,	  2015).	  	  

	  

Tabell	  1.	  Ersättning	  vid	  mikroproduktion.	  Priser	  hämtade	  1/4	  2015	  

	  
kr/kWh	   Instans	  

Spotpris	   0,23	   Nordpol	  
Elcertifikat	   0,14	   Svensk	  kraftmäkling	  

Nätnytta	   0,02	   Varberg	  energi	  
Skattereduktion	   0,60	   Skatteverket	  

	   	  
	  

Totalt	   0,99	   	  
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5.	  Solcellsteknik	  
5.1	  Fotovoltiska	  effekten	  
Dagens	  solcellsteknik	  bygger	  på	  upptäckter	  inom	  fotoelektriska	  effekten	  från	  1839	  när	  den	  franska	  
forskaren	  Alexandre	  Edmond	  Becquerel	  upptäckte	  fenomenet	  men	  inte	  kunde	  förklara	  det.	  Max	  
Plancks	  och	  Albert	  Einsteins	  gjorde	  senare	  upptäckter	  inom	  kvantfysiken	  på	  tidigt	  1900-‐tal	  som	  
resulterade	  i	  teorin	  om	  den	  fotoelektriska	  effekten	  (Mertens,	  2014).	  	  
	  
Fotoelektriska	  effekten	  innebär	  att	  ljusenergi	  kan	  frigöra	  elektroner	  från	  en	  metallyta	  och	  ge	  dem	  en	  
viss	  rörelseenergi	  (Eut).	  För	  att	  elektronen	  ska	  kunna	  frigöras	  krävs	  ett	  utträdesarbete	  (Ek)	  även	  kallat	  
tröskelarbete	  (Wut)	  som	  beror	  på	  ljusets	  frekvens	  (Mertens,	  2014).	  

𝐸!" = 𝑊𝑢𝑡 = 𝑢𝑡𝑟ä𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒,𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑𝑎  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑛  𝑓ö𝑟  𝑎𝑡𝑡  𝑓𝑟𝑖𝑔ö𝑟𝑎  𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟	  

Om	  ljusets	  frekvens	  inte	  är	  större	  än	  tröskelfrekvensen	  för	  metallen	  frigörs	  inte	  elektronen.	  När	  
ljusets	  frekvens	  är	  lika	  (med)	  eller	  större	  än	  tröskelfrekvensen,	  frigörs	  elektroner	  och	  dess	  
rörelseenergi	  är	  proportionerlig	  mot	  ljuskällans	  frekvens	  (Mertens,	  2014).	  	  

𝑓 < 𝑓!  ; 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛  𝑓𝑟𝑖𝑔ö𝑟𝑠	  

𝑓 ≥ 𝑓!;   𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟  𝑓𝑟𝑖𝑔ö𝑟𝑠	  

Alberts	  Einstein	  började	  se	  på	  ljus	  som	  små	  energipaket,	  vilka	  vi	  i	  dag	  kallar	  fotoner.	  Han	  såg	  
fotonerna	  som	  små	  partiklar	  som	  var	  och	  en	  kan	  frigöra	  en	  elektron.	  Frigörandet	  av	  en	  elektron	  beror	  
på	  fotonens	  frekvens	  (ƒ)	  och	  dess	  energiinnehåll,	  Plancks	  konstant	  (h)	  (Mertens,	  2014).	  	  

𝐸!"#"$ = 𝐸!" + 𝐸! 	  

ℎ×𝑓 = 𝐸!" + 𝐸! 	  

Beroende	  på	  fotonens	  frekvens	  finns	  det	  tre	  möjliga	  utfall:	  Frekvensen	  är	  lägre	  än	  
utträdesfrekvensen	  och	  inget	  händer,	  frekvensen	  motsvara	  utträdesfrekvensen	  och	  elektronen	  
frigörs	  utan	  rörelseenergi	  eller	  frekvensen	  är	  högre	  än	  utträdesfrekvensen	  och	  elektronen	  frigörs	  
med	  rörelseenergi	  (Mertens,	  2014).	  	  

Inom	  solcellstekniken	  används	  inte	  den	  fotoelektriska	  effekten	  utan	  den	  fotovoltaiska	  effekten	  som	  
är	  nära	  besläktad.	  I	  stället	  för	  att	  se	  fotonernas	  inverkan	  på	  metall	  studeras	  dess	  inverkan	  på	  
halvledare	  som	  har	  egenskaper	  mellan	  ledare	  och	  isolatorer	  med	  bra	  respektive	  dåliga	  elektriska	  
ledningsförmågor	  (Mertens,	  2014).	  

Kisel	  är	  den	  vanligaste	  halvledaren	  på	  marknaden	  och	  används	  mycket	  inom	  mikroelektronikindustrin	  
och	  solcellsindustrin.	  Kiselatomen	  har	  atomnummer	  14	  och	  har	  tio	  av	  sina	  elektroner	  hårt	  bundna	  till	  
kärnan	  medan	  atomens	  fyra	  valenselektroner	  bestämmer	  hur	  atomen	  ska	  arrangera	  sig	  i	  fast	  form.	  
Atomen	  strävar	  efter	  att	  länka	  sig	  samman	  med	  fyra	  stycken	  andra	  atomer	  där	  atomerna	  delar	  sina	  
elektroner	  så	  att	  förbindelsen	  mellan	  dem	  blir	  två	  stycken	  delade	  elektroner,	  se	  figur	  4	  (Mertens,	  
2014).	  	  
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Figur	  4:	  Atomstruktur	  för	  kisel	  

När	  alla	  elektroner	  är	  uppbundna	  fungerar	  atomsammansättningen	  som	  en	  isolator,	  men	  en	  av	  
valenselektronerna	  kan	  frigöras	  om	  den	  träffas	  av	  en	  foton	  och	  börja	  vandra	  genom	  kiselmaterialet.	  
Genom	  att	  tillsätta	  små	  mängder	  fosfor	  eller	  bor	  till	  kisel	  kan	  kislets	  ledningsegenskaper	  manipuleras.	  
Fosfor-‐dopat	  kisel	  även	  kallat	  n-‐dopat	  kisel	  får	  en	  extra	  elektron	  och	  bor-‐dopat,	  p-‐dopat	  har	  en	  
avsaknad	  av	  en	  elektron,	  se	  figur	  5	  (Mertens,	  2014).	  

	  
Figur	  5:	  Atomstruktur	  för	  n-‐	  och	  p-‐dopat	  kisel	  
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5.2	  Solcell	  
Genom	  att	  lägga	  en	  skiva	  n-‐dopat	  kisel	  på	  en	  p-‐dopad	  kiselplatta	  och	  rikta	  den	  mot	  solen	  kan	  fotoner	  
frigöra	  de	  extra	  elektronerna	  i	  valensbanden	  och	  lyfta	  upp	  dem	  till	  ledningsbandet	  med	  ökad	  energi.	  
Fotonerna	  tillför	  elektronerna	  energi	  för	  att	  överkomma	  bandgapet	  mellan	  valensbandet	  och	  
ledningsbandet.	  Därefter	  attraheras	  de	  av	  elektronhålet	  som	  finns	  i	  p-‐kislet.	  Detta	  ger	  upphov	  till	  ett	  
riktat	  flöde	  av	  elektroner	  vilket	  är	  definitionen	  av	  elektricitet.	  Om	  en	  elektrisk	  last	  kopplas	  in	  mellan	  
de	  båda	  kiselplattorna	  kommer	  det	  riktade	  flödet	  av	  elektroner	  att	  ge	  upphov	  till	  en	  ström	  från	  n-‐	  till	  
p-‐plattan	  i	  en	  sluten	  elektrisk	  krets	  (Mertens,	  2014).	  	  

I	  figur	  6	  visas	  hur	  fotonerna	  träffar	  den	  n-‐dopade	  plattan	  och	  elektroner	  frigörs	  och	  leds	  via	  
metallkontakterna	  genom	  en	  last	  och	  till	  den	  p-‐dopade	  plattan	  via	  en	  metalliskt	  bakplatta.	  	  	  

	  

	  

Figur	  6:	  Typisk	  uppbyggnad	  av	  en	  solcell	  

	  

Figur	  7	  visar	  vad	  som	  sker	  beroende	  på	  hur	  långt	  ner	  fotonerna	  tränger	  ner	  i	  kristallen.	  	  
Foton	  ①	  träffar	  en	  atom	  i	  det	  n-‐dopade	  skiktet	  och	  frigör	  en	  elektron	  som	  attraheras	  av	  den	  
elektriska	  kretsen	  medan	  elektronhålet	  med	  största	  sannolikhet	  rekombineras	  med	  en	  annan	  
elektron	  när	  plattan	  är	  starkt	  n-‐dopad.	  Foton	  ②	  som	  träffar	  en	  atom	  och	  frigör	  en	  elektron	  i	  det	  
elektriska	  dragningsfältet,	  från	  den	  n-‐dopade	  plattan	  dras	  upp	  till	  n-‐plattan,	  medan	  elektronhålet	  går	  
i	  motsatt	  riktning	  ner	  till	  det	  diffust	  attraherade	  fältet.	  Foton	  ③	  som	  tränger	  djupare	  ner	  i	  kristallen	  
har	  mindre	  chans	  att	  lyfta	  upp	  en	  elektron	  till	  den	  n-‐doppade	  sidan,	  men	  om	  den	  tar	  sig	  upp	  till	  det	  
elektriska	  dragningsfältet	  lyfts	  även	  den	  upp	  och	  elektronhålet	  vandrar	  neråt.	  Foton	  ④	  som	  tränger	  
långt	  ner	  i	  kristallen	  har	  ingen	  möjlighet	  att	  lyfta	  upp	  en	  elektron	  längre	  än	  till	  det	  diffusa	  fältet	  och	  
bidrar	  därför	  inte	  direkt	  till	  elproduktionen	  utan	  bidrar	  mest	  med	  oönskad	  värmeavgivning	  (Mertens,	  
2014).	  
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Figur	  7.	  Olika	  elektronscenarier	  beroende	  på	  fotoners	  penentrationsdjup	  	  

	  

5.3	  Kristallina	  solceller	  
Den	  första	  solcellen	  med	  en	  p-‐n	  –	  övergång	  med	  kristallint	  kisel,	  utvecklades	  av	  Daryl	  Chapin,	  Calvin	  
Fuller	  och	  Gerald	  Pearson	  och	  presenterades	  den	  25	  april	  1954	  av	  Bell	  Labs.	  Kiselsolcellen	  hade	  en	  
area	  av	  2	  cm²	  och	  en	  verkningsgrad	  på	  6	  %.	  De	  lyckades	  höja	  verkningsgraden	  till	  ca	  10	  %	  de	  
efterföljande	  åren	  och	  den	  17	  mars	  1958	  skickades	  den	  första	  solcellsbeklädda	  satelliten	  Vanguard	  1	  
upp	  i	  omloppsbanan	  kring	  jorden.	  Satelliten	  var	  utrustad	  med	  två	  olika	  sändare,	  en	  batteridriven	  och	  
en	  solcellsdriven.	  Den	  batteridrivna	  sändaren	  slutade	  att	  fungera	  efter	  20	  dagars	  drift	  medan	  sändare	  
nr	  2	  hölls	  i	  drift	  fram	  till	  1964	  (Mertens,	  2014).	  	  
	  
Den	  stora	  potentialen	  från	  solceller	  uppfattades	  snabbt	  av	  rymdindustrin	  som	  ledde	  utveckling	  av	  
dem	  fram	  till	  sent	  1900-‐tal,	  när	  framställningen	  började	  bli	  ekonomiskt	  försvarbar	  för	  landbaserade	  
lösningar.	  I	  och	  med	  oljekriserna	  år	  1973	  &	  1979	  och	  kärnkraftsolyckorna	  vid	  Harrisburg	  år	  1979	  och	  
Tschernobyl	  år	  1986,	  ökade	  intresset	  för	  förnybar	  energi	  och	  det	  började	  komma	  statliga	  
subventioneringar	  som	  följd	  (Mertens,	  2014).	  

Solceller	  uppbyggda	  av	  kristallint	  kisel	  kan	  i	  dag	  delas	  upp	  i	  monokristallina	  och	  polykristallina.	  
Skillnaden	  dem	  mellan	  är	  att	  solcellen	  består	  utav	  endast	  en	  kristall	  eller	  flera	  kristaller,	  därav	  
namnen.	  Tekniken	  för	  de	  monokristallina	  solcellerna	  är	  något	  dyrare	  och	  medför	  högre	  
verkningsgrad	  än	  hos	  de	  polykristallina	  solcellerna.	  De	  monokristallina	  solcellerna	  arbetar	  även	  
effektivare	  under	  diffus	  solinstrålning	  (Mertens,	  2014).	  
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5.4	  Tunnfilmssolceller	  
När	  intresset	  och	  forskningen	  för	  altnativa	  energikällor	  exploderade	  runt	  1980	  var	  priset	  26€/Wp	  
vilket	  kan	  jämföras	  med	  dagens	  pris	  på	  0,8€/Wp.	  Forskningen	  för	  att	  effektivisera	  
tillverkningsprocessen	  och	  kostnaden	  har	  varit	  i	  stort	  fokus.	  I	  ett	  försök	  att	  pressa	  priserna	  började	  
industrin	  undersöka	  möjligheterna	  att	  använda	  sig	  av	  andra	  halvledarmaterial.	  Första	  upptäckten	  
som	  gjordes	  var	  att	  om	  väteoxid	  (H2)	  och	  Silan	  (SiH4)	  fick	  reagera	  i	  en	  plasmaförstärkt	  kemisk	  
förångningsprocess	  (PECVD)	  vid	  200°C	  resulterar	  det	  i	  amorfiskt	  kisel	  (a-‐Si:H).	  Likt	  vanlig	  kisel,	  dopas	  
det	  för	  att	  förbättra	  dess	  ledningsförmåga	  och	  sedan	  läggs	  tunna	  skivor	  ihop	  enligt	  figur	  8	  (Mertens,	  
2014).	  

	  

	  

Figur	  8:	  Strukturen	  för	  en	  tunnfilmssolcell	  av	  amorfiskt	  kisel	  

Ett	  glas	  med	  genomskinliga	  elektroder	  läggs	  ovanpå	  ett	  lager	  av	  TCO	  (transparent	  conducting	  oxide).	  
Där	  under	  finns	  det	  en	  p-‐dopad	  skiva	  av	  a-‐SiC:H.	  Anledningen	  till	  att	  kol	  tillförs	  till	  det	  amorfiska	  kislet	  
är	  att	  det	  ökar	  materialets	  bandgap	  från	  1,7	  eV	  –	  2	  eV	  och	  att	  de	  får	  mer	  genomskinliga	  egenskaper.	  
Den	  neutrala	  i-‐skivan	  görs	  något	  tjockare	  än	  de	  dopade	  skivorna.	  Det	  är	  den	  som	  separerar	  och	  gör	  
det	  möjligt	  att	  få	  ett	  riktat	  elektroniskt	  flöde	  mellan	  TCO-‐skivan	  och	  bakkontakten,	  som	  vanligtvis	  
tillverkas	  i	  aluminium	  eller	  silver	  (Mertens,	  2014).	  	  

Solcellsmodulens	  tjocklek	  exklusive	  glasskivan	  är	  mindre	  än	  2	  µm	  vilket	  går	  att	  jämföra	  med	  dagens	  
kristallina	  solceller	  med	  en	  kiselplatta	  på	  180	  µm.	  Tillverkningstemperaturen	  på	  200°C	  är	  också	  
betydligt	  mycket	  lägre	  än	  temperaturen	  på	  1412°C	  som	  	  används	  vid	  framställningen	  av	  de	  kristallina.	  
När	  det	  kommer	  till	  tunnfilmssolcellernas	  verkningsgrad	  ligger	  tekniken	  fortfarande	  lite	  efter	  med	  
verkningsgrader	  på	  8-‐11%.	  Tekniken	  går	  fort	  framåt	  och	  det	  tillverkas	  nu	  solceller	  i	  fler	  material	  som	  
Kadmium-‐Tellurid	  (CdTe),	  Koppar-‐Indium-‐Disulfid	  (CIS)	  och	  Koppar-‐Indium-‐Gallium-‐Selen	  (CIGS).	  Den	  
senare	  varianten	  är	  den	  med	  störst	  framtidshopp.	  Genom	  att	  reglera	  halten	  indium	  kan	  bandgapet	  
optimeras	  från	  1	  eV	  –	  1,7eV.	  Det	  finns	  nu	  forskningsceller	  med	  verkningsgrader	  på	  19,6%	  vilket	  är	  
den	  högst	  uppmätta	  av	  alla	  tunnfilmssolceller	  och	  det	  finns	  i	  dag	  paneler	  med	  verkningsgrad	  om	  15	  %	  
på	  marknaden	  av	  det	  amerikanska	  företaget	  Miasolé	  (Mertens,	  2014).	  	  	  	  
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5.5	  Tandem-‐	  och	  trippelsolceller	  
I	  strävan	  efter	  att	  höja	  verkningsgraderna	  gick	  forskningen	  steget	  längre	  än	  att	  kolla	  på	  ett	  materials	  
bandgap	  till	  flera.	  En	  stor	  del	  av	  de	  tidigare	  solcellernas	  begränsning	  är	  att	  det	  har	  tillverkats	  för	  att	  
tillgodogöra	  sig	  solinstrålning	  av	  en	  viss	  frekvens	  som	  ger	  upphov	  till	  ett	  specifiket	  bandgap.	  Genom	  
att	  stapla	  olika	  material	  med	  olika	  bandgap	  ovanpå	  varandra	  är	  det	  möjligt	  att	  utnyttja	  mer	  av	  den	  
energi	  som	  finns	  i	  instrålningen.	  	  

Genom	  att	  lägga	  en	  cell	  av	  a-‐Si	  ovanpå	  en	  cell	  av	  a-‐SiGe	  fås	  en	  tandemcell	  med	  bandgapsegenskaper	  
mellan	  1,4eV	  –	  1,7eV	  beroende	  på	  halten	  germanium	  som	  tillförs.	  Det	  innebär	  att	  cellen	  kan	  utnyttja	  
ljusspektret	  av	  instrålningen	  mer	  effektivt	  vid	  olika	  penetrationsdjup.	  Det	  första	  skiktet	  utav	  a-‐Si:H	  
fångar	  upp	  det	  kortvågiga	  blåa	  ljuset	  medan	  det	  är	  transparent	  för	  det	  långvågiga	  röda	  ljuset	  och	  
släpper	  igenom	  ljuset	  till	  skiktet	  av	  a-‐SiGe:H	  (Mertens,	  2014).	  	  

	  

	  

Figur	  9:	  Strukturen	  för	  en	  tandem	  -‐	  och	  trippelsolcell	  samt	  dess	  absorption	  av	  ljusspektret.	  	  

	  

Tekniken	  är	  den	  samma	  för	  trippelceller,	  vilket	  utgör	  ännu	  ett	  lager	  av	  absorptionsmaterial	  för	  att	  
kunna	  utnyttja	  det	  gröna	  ljusspektret.	  Ur	  figur	  9	  kan	  ses	  att	  det	  har	  lagts	  in	  en	  silverplatta,	  vilken	  är	  
tänkt	  att	  reflektera	  tillbaka	  ljuset	  som	  trängde	  genom	  cellerna	  för	  att	  på	  nytt	  kunna	  träffa	  en	  atom	  
och	  frigöra	  en	  elektron.	  	  

Den	  teoretiskt	  maximala	  verkningsgraden	  för	  ett	  halvledarmaterial	  ligger	  på	  30,02	  %	  med	  ett	  
bandgap	  på	  1,38	  eV.	  De	  existerande	  materialen	  som	  ligger	  närmst	  den	  teoretiska	  gränsen	  är	  InP	  och	  
GaAs,	  med	  teoretiska	  verkningsgrader	  strax	  under	  30	  %	  vilket	  kan	  avläsas	  i	  figur	  10.	  Genom	  tandem-‐	  
och	  trippelsolcellstekniken	  där	  olika	  material	  kombineras,	  flyttas	  gränserna	  och	  det	  nuvarande	  
världsrekordet	  ligger	  nu	  på	  46	  %	  (Mertens,	  2014);	  (Soitec,	  2015).	  	  
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Figur	  10:	  Teoretisk	  verkningsgrad	  i	  förhållande	  till	  bandgap.	  

Det	  som	  begränsar	  flerskiktstekniken	  är	  att	  de	  olika	  lagren	  kopplas	  i	  serie	  och	  att	  det	  skiktet	  med	  
lägre	  spänning	  blir	  dimensionerande	  för	  den	  totala	  spänningen.	  Den	  individuella	  tjockleken	  av	  
materialen	  bestäms	  så	  att	  den	  absorberade	  spänningen	  blir	  lika	  för	  att	  optimera	  materialåtgången	  i	  
tillverkningsprocessen	  (Mertens,	  2014).	  	  

	  

5.6	  PV/T	  solceller	  
Ett	  stort	  problem	  med	  dagens	  solceller	  är	  att	  de	  tappar	  i	  verkningsgrad	  över	  25°C.	  Tanken	  med	  PV/T	  
celler,	  som	  är	  kombinerade	  solceller	  och	  solfångare,	  är	  att	  man	  ska	  kyla	  solcellerna	  samtidigt	  som	  
man	  nyttiggör	  den	  termiska	  energin	  som	  uppstår	  bakom	  solcellerna,	  med	  ett	  flytande	  medium	  eller	  
luft	  (Mertens,	  2014).	  	  	  

	  

5.7	  Övriga	  solcellstekniker	  
Utöver	  tidigare	  nämnda	  tekniker	  finns	  det	  fler	  under	  utveckling.	  Under	  tidigt	  1990-‐tal	  uppfann	  
Michael	  Grätzel	  en	  ny	  teknik	  kallad	  Dye	  Sensitized	  Cell	  (DSC),	  även	  kallad	  Grätzelceller.	  Det	  som	  talar	  
för	  att	  hans	  teknik	  kommer	  utvecklas	  och	  kanske	  ta	  marknadsandelar	  i	  framtiden	  är	  den	  relativt	  lätta	  
och	  snabba	  tillverkningstekniken	  med	  låga	  materialkostnader.	  Än	  är	  verkningsgraderna	  för	  låga	  och	  
cellernas	  hållbarhet	  för	  dålig	  när	  de	  utsätts	  för	  höga	  temperaturer,	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  ta	  sig	  ut	  
märkbart	  på	  marknaden.	  Applikationerna	  för	  cellerna	  är	  dock	  många.	  De	  kan	  tillverkas	  i	  olika	  
transparenta	  färger	  och	  är	  böjbara	  (Mertens,	  2014).	  

En	  annan	  teknik	  på	  frammarsch	  är	  de	  organiska	  solcellerna	  som	  använder	  sig	  av	  polymer	  (plaster)	  
som	  halvledare.	  Det	  forskas	  just	  nu	  mycket	  inom	  den	  polymera	  elektroniken	  och	  dess	  tillämpning	  på	  
solceller.	  Den	  billiga	  tillverkningskostnaden	  talar	  för	  tekniken,	  men	  de	  låga	  verkningsgraderna	  på	  
cirka	  7	  %,	  behöver	  höjas	  innan	  den	  kan	  slå	  sig	  in	  på	  marknaden	  (Mertens,	  2014)	   	  
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6.	  Byggnadsintegrering	  	  
6.1	  Klimatskal	  
Med	  klimatskal	  menas	  en	  byggnads	  ytterhölje,	  till	  det	  räknas	  väggar,	  golv,	  tak,	  fönster	  och	  
ytterdörrar.	  En	  byggnads	  klimatskal	  är	  till	  för	  att	  skydda	  mot	  vind,	  fukt	  och	  sol.	  Ett	  välutformat	  
klimatskal	  leder	  till	  behagligare	  inomhusklimat	  och	  lägre	  uppvärmningskostnader	  genom	  minskade	  
värmeförluster.	  Eftersom	  målen	  om	  minskad	  energianvändning	  blir	  lägre	  för	  byggnader	  ställs	  hårdare	  
krav	  på	  ett	  tätt	  klimatskal.	  För	  att	  undersöka	  hur	  effektivt	  ett	  klimatskal	  är	  används	  ett	  	  
U-‐värde	  som	  beskriver	  hur	  mycket	  värme	  som	  försvinner	  ut	  per	  kvadratmeter	  vid	  en	  grads	  skillnad	  
mellan	  inomhus-‐	  och	  utomhustemperatur.	  Ett	  lågt	  U-‐värde	  ger	  bättre	  isoleringsförmåga.	  
(Energimyndigheten,	  2013)	  

6.2	  Byggnadsintegrerade	  solceller	  
Förr	  ansågs	  solceller	  på	  taket	  som	  något	  bara	  en	  miljökämpe	  använde,	  de	  försämrade	  byggnadens	  
utseende.	  Med	  dagens	  teknik	  går	  solcellerna	  att	  integrera	  i	  byggnaden	  på	  ett	  sätt	  att	  de	  knappt	  
märks	  av	  (Henemann,	  2008).	  Att	  använda	  integrerade	  solceller	  innebär	  att	  delar	  av	  klimatskalet	  
ersätts	  med	  solceller.	  BIPV	  ska	  uppfylla	  samma	  byggnadsfunktion	  som	  ett	  vanligt	  klimatskal	  och	  det	  
ställs	  även	  krav	  på	  elsäkerhet.	  Med	  en	  BIPV-‐lösning	  blir	  det	  två	  funktioner	  i	  en,	  klimatskal	  och	  
elproduktion.	  Tekniken	  har	  det	  forskats	  om	  länge	  men	  den	  har	  inte	  tagit	  fart	  förrän	  de	  senaste	  åren.	  
Anledningen	  till	  den	  långsamma	  utvecklingen	  beror	  framförallt	  på	  ett	  bristande	  samarbete	  mellan	  
solcells-‐	  och	  byggföretagen	  (Hagermann,	  2015).	  Integreringen	  är	  något	  som	  måste	  planeras	  från	  
projektets	  start	  för	  att	  kunna	  optimera	  solstrålningen	  på	  cellerna	  och	  även	  estetiken	  på	  byggnaden.	  
Det	  gäller	  att	  anpassa	  byggnadens	  position,	  lutning	  på	  tak	  och	  även	  omgivande	  miljö	  för	  att	  minimera	  
risken	  för	  skuggbildning.	  Ett	  annat	  problem	  med	  BIPV	  är	  att	  det	  inte	  har	  funnits	  några	  standarder	  på	  
modulerna	  och	  hur	  de	  ska	  monteras.	  Det	  har	  medfört	  att	  arkitekterna	  haft	  svårt	  att	  planera	  in	  hur	  
cellerna	  ska	  sitta,	  vilket	  har	  lett	  till	  ett	  högt	  pris	  på	  grund	  av	  specialbeställningar	  (Noord,	  2010).	  	  	  

Solcellsmarknaden	  domineras	  av	  mono-‐	  och	  polykristallina	  solceller.	  I	  framtiden	  kan	  mono-‐	  och	  
polykristallina	  celler	  få	  stor	  konkurrens	  från	  tunnfilmstekniken,	  framförallt	  vid	  BIPV	  (Folkerts,	  2015).	  
Tunnfilmstekniken	  har	  börjat	  komma	  upp	  i	  verkningsgrad	  där	  de	  på	  allvar	  kan	  konkurrera	  med	  mono-‐	  
och	  polykristallina	  solceller.	  Den	  stora	  fördelen	  med	  att	  använda	  tunnfilm	  vid	  BIPV	  är	  att	  de	  tål	  värme	  
bättre,	  är	  estetiskt	  tilltalande	  och	  kan	  göras	  flexibla,	  vilket	  leder	  till	  att	  de	  kan	  anpassas	  till	  byggnaden	  
lättare	  (Henemann,	  2008).	  Tunnfilmstekniken	  är	  mindre	  känslig	  för	  skuggning.	  Vid	  en	  10	  %	  skuggning	  
påverkas	  tunnfilmsolcellernas	  produktion	  enbart	  med	  8	  %	  jämfört	  med	  33	  %	  hos	  kristallina	  (Folkerts,	  
2015).	  

Den	  globala	  marknaden	  för	  byggnadsintegrerade	  solceller	  beräknas	  öka	  från	  1,8	  miljarder	  dollar	  	  
år	  2009	  till	  8,7	  miljarder	  dollar	  år	  2016.	  BIPV	  används	  oftast	  för	  att	  ersätta	  fasad-‐	  och	  takmaterial	  
men	  det	  finns	  även	  andra	  möjligheter	  som	  till	  exempel	  balkonräcke	  och	  solavskärmare	  (Jelle,	  2011).	  	  

6.3	  Temperatur	  vid	  BIPV	  
Höga	  temperaturer	  kan	  bli	  ett	  problem	  vid	  integrerade	  solceller	  eftersom	  cellerna	  används	  som	  
ytterskal,	  vilket	  leder	  till	  att	  ventilationsmöjligheterna	  begränsas.	  Det	  är	  inte	  omöjligt	  att	  
celltemperaturen	  kan	  komma	  upp	  i	  85°C	  vilket	  kan	  innebära	  märkbara	  effektförluster	  vilket	  beskrivs	  
mer	  i	  kapitel	  sju.	  För	  att	  få	  bra	  ventilation	  vid	  byggnadsintegrerade	  solceller	  används	  en	  luftspalt	  
mellan	  solcellsmodulen	  och	  ytterväggen.	  Skillnaden	  mellan	  ett	  dåligt	  och	  ett	  bra	  ventilerat	  tak	  kan	  
vara	  5	  %	  i	  effektuttag.	  Effektförluster	  blir	  högre	  vid	  takintegrerade	  jämfört	  med	  fasadintegrerade	  
(Nordmann	  &	  Clavadetscher,	  2003).	  Det	  är	  lättare	  att	  få	  till	  bra	  ventilation	  i	  fasader,	  dels	  på	  grund	  av	  
att	  det	  inte	  har	  lika	  hårda	  krav	  att	  stå	  emot	  regn	  och	  en	  fasad	  är	  oftast	  lodrät	  vilket	  underlättar	  den	  
naturliga	  ventilationen.	  Avståndet	  på	  luftspalten	  bör	  ligga	  på	  minst	  10	  cm	  för	  att	  bra	  ventilation	  ska	  
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uppnås.	  Det	  är	  ingen	  större	  skillnad	  på	  temperaturen	  i	  lodrät	  riktning	  eftersom	  högre	  temperatur	  
kompenseras	  av	  högre	  lufthastighet.	  Hur	  bra	  ventilationen	  blir	  beror	  mycket	  på	  väder	  och	  vind.	  
(Håkansson,	  Hellström,	  &	  Karlsson,	  2007)	  	  

Det	  forskas	  mycket	  på	  att	  få	  ner	  temperaturen	  på	  solceller	  vid	  byggnadsintegrering.	  Eftersom	  
temperaturen	  påverkas	  av	  ventilationen	  kan	  en	  åtgärd	  vara	  att	  påskynda	  den	  naturliga	  ventilationen.	  
Det	  kan	  göras	  genom	  att	  installera	  en	  fläkt.	  Vid	  naturlig	  ventilation	  ligger	  luftflödet	  på	  cirka	  0,5	  m/s.	  	  
En	  ökning	  till	  6	  m/s	  kan	  bidra	  till	  en	  effektökning	  hos	  solcellerna	  på	  19	  %.	  Den	  varma	  luften	  som	  sugs	  
ner	  av	  fläkten	  kan	  användas	  till	  termisk	  energi	  för	  byggnaden,	  i	  ett	  BIPV-‐T-‐system	  enligt	  figur	  11	  
(Zamora,	  2014).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  11.	  BIPV-‐T-‐system	  som	  använder	  den	  varma	  luften	  till	  termisk	  energi.	  

	   	  

6.4	  Taklösningar	  
Integrering	  i	  tak	  innebär	  att	  det	  vanliga	  takmaterialet	  ersätts	  av	  solceller.	  Vid	  planering	  av	  byggnaden	  
ska	  hänsyn	  tas	  till	  takets	  lutning	  och	  placering	  för	  att	  optimera	  elproduktionen	  från	  cellerna.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  ha	  ett	  fungerande	  avrinningssystem.	  Cellerna	  är	  vattentäta	  men	  mellan	  cellerna	  kan	  vatten	  
tränga	  igenom,	  oftast	  används	  underliggande	  takpapp.	  Utseendet	  och	  tekniken	  kan	  anpassas	  efter	  
byggnadens	  estetik.	  Det	  finns	  solceller	  som	  ska	  efterlikna	  vanliga	  byggmaterial	  (Lindahl,	  2015).	  	  

6.4.1	  Solcellstakpannor	  	  
Solcellstakpannor	  ska	  påminna	  om	  vanliga	  takpannor	  fast	  med	  uppgiften	  att	  producera	  el.	  
Monteringen	  sker	  precis	  som	  med	  vanliga	  takpannor	  förutom	  inkopplingen	  av	  el.	  Detta	  gör	  att	  
takpannorna	  enkelt	  kan	  monteras	  av	  en	  vanlig	  takläggare	  och	  en	  elektriker	  sköter	  sedan	  inkoppling	  
av	  elen	  (Jang,	  2014).	  Solcellstakpannorna	  kan	  täcka	  hela	  taket	  eller	  bara	  en	  del.	  Utseendet	  varierar	  
från	  den	  traditionella	  vågliknande	  takpannan	  till	  mindre	  platta	  moduler.	  De	  vågliknande	  cellerna	  ger	  
ett	  vackert	  estetiskt	  uttryck	  men	  tappar	  lite	  effekt	  på	  grund	  av	  den	  kurviga	  ytan.	  Materialet	  som	  



17	  

används	  är	  amorft	  kisel	  för	  de	  vågliknande	  pannorna	  och	  mono-‐	  eller	  polykristallint	  kisel	  för	  de	  
mindre	  platta	  modulerna	  (Jelle,	  2011).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

6.4.2	  Modultak	  	  
Vanliga	  moduler	  kan	  monteras	  som	  klimatskal	  på	  taket.	  Användningen	  av	  moduler	  gör	  att	  taket	  
kommer	  få	  ett	  lite	  annorlunda	  utseende	  jämfört	  med	  ett	  traditionellt	  tak,	  med	  en	  duktig	  arkitekt	  kan	  
det	  lösas	  på	  ett	  tilltalande	  sätt.	  Integrerade	  moduler	  kan	  kombineras	  med	  vanliga	  takpannor.	  Viktigt	  
att	  modulerna	  är	  monterade	  rätt	  för	  att	  klara	  av	  olika	  väderförhållande.	  	  Alla	  solcellsmodeller	  
avsedda	  för	  tak	  ska	  vara	  testade	  för	  att	  klara	  snölaster.	  Av	  de	  takintegrerade	  alternativen	  är	  det	  
modultak	  som	  ger	  den	  högsta	  effektiviteten	  (Noord,	  2010).	  	  	  

	  

	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Figur	  13.	  Takmonterat	  modultak.	  Bild:	  A-‐hus	  

Figur	  12.	  Solcellstakpannor.	  Bild:	  SRS	  Energy	  
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6.4.3	  Duktak	  	  
Duktak	  är	  en	  teknik	  som	  använder	  sig	  av	  flexibla	  och	  lätta	  material.	  Monteringen	  sker	  genom	  att	  
materialet	  rullas	  ut	  på	  taket.	  Det	  är	  svårt	  att	  få	  till	  någon	  bra	  ventilation,	  oftast	  används	  a-‐Si-‐celler	  
som	  är	  det	  minst	  temperaturkänsliga	  materialet.	  	  	  	  

I	  dag	  finns	  det	  inte	  många	  aktörer	  som	  sysslar	  med	  denna	  typ	  av	  lösningar	  men	  tekniken	  kan	  vara	  
något	  för	  framtiden	  (Jelle,	  2011).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

6.5	  Fasadlösningar	  
Integrering	  av	  solceller	  i	  fasaden	  innebär	  att	  det	  yttersta	  fasadmaterialet	  ersätts	  med	  solceller.	  De	  
vanligaste	  metoderna	  är	  att	  klä	  fasaden	  med	  moduler	  (liknande	  modultak)	  eller	  använda	  
transparanta	  celler.	  Eftersom	  det	  har	  blivit	  populärt	  med	  stora	  glasfasader	  ger	  transparanta	  celler	  
arkitekterna	  stora	  möjligheter	  att	  få	  till	  en	  estetisk	  tilltalande	  fasad,	  som	  samtidigt	  producerar	  el	  
(Jelle,	  2011).	  En	  fördel	  med	  att	  integrera	  solceller	  i	  fasaden	  är	  att	  kostnaden	  för	  fasadmaterialet	  
försvinner.	  Beroende	  på	  fasadkostnad	  kan	  anläggningen	  bli	  mer	  eller	  mindre	  lönsam.	  Ett	  exempel	  är	  
Varberg	  Energi,	  som	  installerade	  450	  m2	  integrerade	  solceller	  på	  sitt	  värmeverk.	  Kostnaden	  för	  
anläggningen	  efter	  bidrag	  uppgick	  till	  585	  000	  kr.	  Fasadmaterialet	  som	  egentligen	  skulle	  ha	  använts	  
hade	  en	  kostnad	  på	  200	  000	  kr	  (Bilaga	  1).	  Det	  är	  enklare	  att	  få	  till	  tätningen	  vid	  fasadintegrerade	  
solceller	  jämfört	  med	  takintegrerade.	  Ventilationsmöjligheterna	  är	  större	  vid	  fasadintegrerade	  och	  
oftast	  används	  en	  luftspalt	  på	  cirka	  10	  cm.	  Risken	  för	  att	  få	  skuggpartier	  är	  större	  vid	  
fasadintegrerade	  (Noord,	  2010).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Figur	  14.	  Utrullningsbara	  solceller.	  Bild:	  Powerfilmsolar	  

Figur	  15.	  Monokristallina	  solceller	  integrerade	  i	  fasaden.	  Bild:	  Oskomera	  
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7.	  Temperatur/	  Verkningsgrad	  
	  

Verkningsgraden	  på	  en	  solcell	  beskriver	  hur	  mycket	  av	  solinstrålningen	  som	  cellen	  omvandlar	  till	  
elektricitet.	  Normalt	  omvandlar	  en	  modul	  6-‐20%	  (beroende	  på	  teknik	  och	  modell)	  av	  solstrålningen	  
till	  elektricitet,	  resten	  blir	  värme.	  En	  solcells	  verkningsgrad	  påverkas	  av	  den	  omgivande	  temperaturen	  
och	  solinstrålning.	  Vid	  stigande	  temperatur	  och	  instrålning	  påverkas	  verkningsgraden	  negativt	  
(Dubey,	  2012).	  	  

Värme	  påverkar	  alla	  typer	  av	  solceller	  negativt,	  temperaturhöjning	  leder	  till	  att	  elektronernas	  
bindning	  med	  atomerna	  bryts	  och	  de	  lyfts	  ur	  ledningsbandet	  som	  fria	  elektroner	  i	  kristallen.	  Detta	  
leder	  till	  att	  de	  elektroner	  som	  frigörs	  av	  fotoner	  och	  accelereras	  mot	  den	  n-‐dopade	  sidan	  bromsas	  
upp	  när	  de	  kolliderar	  med	  de	  fria	  elektronerna	  som	  frigjorts	  av	  värme.	  Fler	  elektroner	  som	  rör	  sig	  fritt	  
i	  kristallen	  ger	  större	  chans	  att	  de	  frigjorda	  elektronerna	  bromsas	  upp	  och	  binder	  sig	  till	  atomer	  som	  
saknar	  en	  elektron.	  	  Det	  är	  viktigt	  att	  möjliggöra	  kylning	  för	  solcellerna	  för	  att	  inte	  verkningsgraden	  
ska	  påverkas	  märkbart	  (Mertens,	  2014).	  	  

Temperaturpåverkan	  är	  en	  viktig	  parameter	  vid	  val	  av	  solceller	  för	  att	  de	  ska	  optimeras	  till	  det	  
omgivande	  klimatet.	  För	  att	  veta	  temperaturens	  påverkan	  på	  cellen	  används	  en	  
temperaturkoefficient.	  Den	  visar	  minskad	  procent	  per	  ökad	  grad	  efter	  25°C.	  De	  olika	  
solcellsteknikerna	  påverkas	  olika	  av	  temperaturförändringar,	  se	  tabell	  2	  och	  figur	  16,17.	  I	  varmare	  
klimat	  kan	  mindre	  temperaturkänsliga	  celler	  användas	  medan	  i	  kallare	  klimat	  kan	  temperaturkänsliga	  
celler	  användas	  (Virtuani,	  2010).	  

	  

Tabell	  2.	  Genomsnittlig	  temperaturkoefficient. (Virtuani, 2010)	  	  	  	  

Teknik	   Minskad	  verkningsgrad	  (%/°C)	  

Amorft	  kisel	   -‐0,13	  

CdTe	   -‐0,21	  

CIGS	   -‐0,36	  

Polykristallina	   -‐0,45	  

Monokristallina	   -‐0,45	  
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Figur	  16.	  Visar	  minskad	  effekt	  från	  maxeffekt	  vid	  ökad	  celltemperatur.	  	  

	  

Effektförlusten	  fås	  fram	  genom	  följande	  formel:	  

	   𝑃!"  % = 1 + 𝑘 ∗ (𝑇!"## − 25)	  
	  

Ekv.	  1	  

𝑃!"  % = 𝐷𝑒𝑛  𝑛𝑦𝑎  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛  𝑖  %  𝑎𝑣  𝑃!"#	  

𝑘 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  𝑝å  𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛  (%/°𝐶  )	  

𝑇!"## = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛  𝑝å  𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛	  
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Figur	  17.	  Visar	  hur	  verkningsgraden	  påverkas	  av	  ökade	  celltemperatur.	  

	  

För	  att	  få	  fram	  temperaturpåverkan	  på	  verkningsgraden	  används	  följande	  formel:	  

	   𝜂 = 𝜂! ∗ (1 + 𝑘 ∗ 𝑇!"## − 25 )	  
	  

Ekv.	  2	  

𝜂 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  𝑣𝑖𝑑  𝑒𝑛  𝑣𝑖𝑠𝑠  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟	  

𝜂! = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛  𝑣𝑖𝑑  25!𝐶	  
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8.	  Resultat	  
8.1	  Undersökning	  av	  utetemperatur	  mot	  produktion	  
Varberg	  Energi	  har	  på	  sitt	  värmeverk	  klätt	  ena	  fasaden	  med	  integrerade	  solceller.	  Solcellerna	  har	  en	  
yta	  på	  420	  m2	  och	  en	  installerad	  effekt	  på	  61,6	  kW.	  Anläggningen	  beräknas	  producera	  ca	  36245	  kWh	  
(produktionen	  2014	  uppgick	  till	  38018	  kWh).	  Fasaden	  har	  en	  lutning	  på	  90°	  och	  är	  vriden	  65°	  från	  
söder.	  Solcellerna	  som	  används	  är	  monokristallina	  med	  en	  effekt	  på	  195	  W	  per	  modul.	  
Verkningsgraden	  är	  15,27	  %	  och	  temperaturkoefficienten	  är	  –	  0,44	  %/°C	  av	  maximal	  effekt,	  Pmax.	  
NOCT	  (nominell	  operativ	  celltemperatur)	  är	  44	  °C.	  Växelriktaren	  har	  en	  verkningsgrad	  på	  98	  %.	  
Mellan	  modulerna	  och	  ytterväggen	  finns	  en	  luftspalt	  på	  cirka	  10	  cm	  (Kalén,	  2015).	  	  

Detta	  stycke	  kommer	  undersöka	  hur	  effekten	  på	  cellerna	  påverkas	  av	  utetemperaturen	  och	  
solinstrålningen.	  Produktionen	  kommer	  undersökas	  för	  en	  solig	  dag	  i	  juli	  och	  december.	  Målet	  är	  att	  
se	  om	  det	  blir	  någon	  skillnad	  på	  förlusterna	  när	  solcellerna	  har	  högre	  temperatur	  under	  sommaren.	  	  	  	  
(Freemeteo,	  2015).	  

Från	  PVGIS	  fås	  solinstrålning.	  Mätvärden	  är	  inställda	  efter	  anläggningens	  lutnings-‐	  och	  
orienteringsvinkel.	  Vid	  beräkningarna	  används	  solinstrålning	  för	  en	  molnfri	  dag,	  se	  röd	  linjen	  i	  	  
figur	  18	  (PVGIS,	  2015).	  	  

	  	  	  	  	  

Figur	  18.	  Till	  vänster	  visas	  instrålning	  under	  juli	  och	  till	  höger	  instrålning	  under	  december.	  Bild:	  PVGIS	  
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Figur	  19	  och	  20	  jämför	  den	  uppmätta	  produktionen	  med	  den	  teoretiskt	  beräknade	  produktionen.	  
Den	  installerade	  toppeffekten	  på	  anläggningen	  är	  61,65	  kWp,	  vid	  en	  solinstrålning	  på	  1000	  W/m2.	  På	  
grund	  av	  lutnings-‐	  och	  orienteringsvinkeln	  blir	  instrålningen	  på	  anläggning	  som	  högst	  i	  juli	  793	  W/m2	  
(Mertens,	  2014).	  	  

	   	  

𝑃!"#$ö!"#$ = 𝑃!"#$%&&'(%) ∗
𝐸

1000  𝑊/𝑚!	  

	  

	  
	  
Ekv.	  3	  

𝑃!"#$%&&'(%) = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  𝑝å  𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛	  

𝐸 = 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑣𝑖𝑑  𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘  𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡,𝑊/𝑚!	  

	  

Figur	  21	  och	  22	  visar	  hur	  verkningsgraden	  förändras	  under	  dagen	  med	  ökad	  celltemperatur.	  För	  att	  
ta	  fram	  verkningsgraden	  med	  hänsyn	  till	  temperatur	  och	  instrålning	  måste	  först	  solcellstemperaturen	  
räknas	  ut.	  Formeln	  som	  ger	  solcellstemperaturen	  gäller	  generellt	  för	  fristående	  solceller	  (Mertens,	  
2014).	  	  

	   𝑇!"## = 𝑇!"#$%"& + 𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20°C ∗
𝐸

𝐸!"#$
	  

	  

	  
Ekv.	  4	  

𝑇!"#$%"& = 𝑂𝑚𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟  °C	  

𝑁𝑂𝐶𝑇 = 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣  𝑐𝑒𝑙𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟.𝐹å𝑠  𝑎𝑣  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑒	  

𝐸!"#$ = 800  𝑊/𝑚!	  

	  

När	  solcellstemperatur	  är	  uträknad	  användes	  Ekv.	  2	  för	  att	  beräkna	  verkningsgraden.	  
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2014-‐07-‐19	  var	  utetemperaturen	  i	  Varberg	  runt	  25°C	  under	  dagen.	  Den	  uppmäta	  produktionen	  var	  
11,7	  %	  lägre	  än	  uträknad	  Pmax.	  	  

2014-‐12-‐25	  var	  utetemperaturen	  som	  högst	  -‐2°C.	  Den	  uppmäta	  produktionen	  var	  6,2	  %	  lägre	  än	  
uträknad	  Pmax.	  	  	  	  

	  

Figur	  19.	  Produktion	  2014-‐07-‐19.	  

	  

Figur	  20.	  Produktion	  2014-‐12-‐25.	  
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Figur	  21	  och	  22	  visar	  hur	  verkningsgraden	  förändras	  för	  Varbergs	  anläggning	  vid	  ökad	  celltemperatur	  
för	  fristående	  solceller	  enligt	  gällande	  förutsättningar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Figur	  21.	  Celltemperaturens	  påverkan	  på	  verkningsgraden	  2014-‐07-‐19.	  

	  

	  

	  

Figur	  22.	  Celltemperaturens	  påverkan	  på	  verkningsgraden	  2014-‐12-‐25.	  
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8.2	  Dimensionering	  av	  villa	  och	  flerbostadshus	  
Målet	  vid	  dimensionering	  av	  villan	  och	  flerbostadshuset	  är	  att	  solcellerna	  ska	  stå	  för	  en	  betydande	  
del	  av	  elförsörjningen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  solcellerna	  passar	  in	  estetiskt	  på	  fastigheterna	  för	  att	  värdet	  
på	  fastigheten	  inte	  ska	  påverkas.	  Efter	  att	  ha	  undersökt	  marknaden	  blev	  valet	  CdTe-‐celler	  från	  
SolTech.	  Dessa	  har	  en	  mattsvart	  yta	  som	  passar	  in	  på	  bra	  på	  båda	  fastigheterna.	  Solcellerna	  är	  
mindre	  känsliga	  för	  höga	  temperaturer	  (SolTech,	  2014).	  	  

Soltech	  Supreme:	  	  

• CdTe	  
• Verkningsgrad:	  12	  %	  	  
• Nominell	  effekt:	  80	  W	  
• Längd:	  1200	  mm.	  Bredd:	  600	  mm	  	  
• Temperaturkoefficient:	  -‐0,214	  %/°C	  

	  

Med	  hjälp	  av	  PVGIS	  beräknas	  årsproduktionen	  från	  solcellerna	  fram.	  Fastigheterna	  kommer	  vara	  
placerade	  på	  västkusten.	  Förlusterna	  från	  växelriktare	  och	  kablar	  uppskattas	  till	  10	  %.	  En	  ekonomisk	  
kalkyl	  på	  25	  år	  har	  tagits	  fram	  (Bilaga	  3).	  Nuvärdemetoden	  har	  använts	  för	  att	  beräkna	  lönsamheten	  
på	  investeringen.	  Investeringskostnaden	  för	  solcellerna	  inklusive	  byggnadsintegrerad	  installation	  är	  
22000	  kr/kWp.	  Investeringen	  har	  delats	  upp	  i	  tre	  olika	  scenarion	  där	  den	  använda	  elen	  i	  fastigheten	  
varierar,	  resten	  skickas	  ut	  på	  nätet.	  En	  känslighetsanalys	  tas	  fram	  som	  tar	  hänsyn	  till	  olika	  
kalkylräntor	  och	  varierande	  elpris.	  Känslighetsanalysen	  visar	  vinst	  eller	  förlust	  i	  kronor	  efter	  25	  år	  och	  
break-‐even	  presenteras	  i	  år.	  Elpriset	  är	  hämtat	  från	  Nordpoolspot	  2015-‐04-‐18.	  	  	  

8.2.1	  Annebergsvillan	  
Tanken	  är	  att	  de	  integrerade	  solcellerna	  ska	  ersätta	  de	  traditionella	  takpannorna	  på	  den	  sidan	  av	  
taket	  som	  är	  riktad	  mot	  söder.	  Takytan	  där	  solcellerna	  ska	  placeras	  har	  en	  yta	  på	  58	  m2.	  Målet	  är	  att	  
solcellerna	  ska	  stå	  för	  en	  betydande	  del	  av	  villans	  elanvändning.	  Med	  en	  takyta	  på	  58	  m2	  blir	  den	  
totala	  installerade	  effekten	  6,4	  kW.	  	  

	  

	  

	  

Figur	  23.	  Placering	  av	  takintegrerade	  solceller.	  Bild:	  A-‐hus	   	  
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Produktion	  
För	  en	  villa	  placerad	  på	  västkusten	  ger	  PVGIS	  en	  årlig	  produktion	  på	  6910	  kWh,	  se	  tabell	  3.	  Villans	  
totala	  energibehov	  är	  12420	  kWh/år,	  vilket	  betyder	  att	  solcellerna	  skulle	  stå	  för	  lite	  mer	  än	  hälften	  av	  
elbehovet.	  	  

Tabell	  3.	  Månadsproduktion	  Annebergsvillan.	  PVGIS	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ekonomi	  
Investeringen	  är	  i	  de	  flesta	  fall	  lönsam,	  se	  tabell	  5.	  Solcellerna	  har	  ersatt	  takpannorna	  som	  hade	  en	  
investeringskostnad	  på	  75	  kr/m2	  (Carlsson,	  2015).	  Det	  är	  mest	  fördelaktigt	  att	  använda	  den	  
producerade	  elen	  till	  fastigheten.	  Break-‐even	  nås	  tidigast	  efter	  13	  år	  (detta	  om	  100	  %	  av	  den	  
producerade	  elen	  används	  till	  fastigheten,	  kalkylränta	  2	  %	  och	  årlig	  elprishöjning	  3	  %).	  	  	  	  	  	  

Tabell	  4.	  Känslighetsanalys	  för	  Annebergsvillan.	  	  	  

	  
Egen	  användning	  av	  el	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
100%	   	  	   	  	   75%	   	  	   	  	   50%	   	  	   	  	  

	  
Kalkylränta	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Elpris	   2%	   4%	   6%	   2%	   4%	   6%	   2%	   4%	   6%	  
1%	   62	  720	  kr	   27	  883	  kr	   2	  630	  kr	   51	  827	  kr	   19	  595	  kr	   -‐3	  829	  kr	   40	  933	  kr	   11	  308	  kr	   -‐10	  287	  kr	  

	  	   15	  år	   18	  år	   24	  år	   16	  år	   20	  år	   >25	  år	   17	  år	   22	  år	   >25	  år	  
2%	   83	  206	  kr	   42	  705	  kr	   13	  564	  kr	   68	  172	  kr	   31	  422	  kr	   4	  896	  kr	   53	  139	  kr	   20	  139	  kr	   -‐3	  372	  kr	  

	  	   14	  år	   17	  år	   21	  år	   15	  år	   18	  år	   24	  år	   16	  år	   20	  år	   >25	  år	  
3%	   106	  976	  kr	   59	  791	  kr	   26	  083	  kr	   87	  139	  kr	   45	  055	  kr	   14	  885	  kr	   67	  301	  kr	   30	  320	  kr	   3	  687	  kr	  

	  	   13	  år	   15	  år	   19	  år	   14	  år	   17	  år	   21	  år	   15	  år	   19	  år	   24	  år	  

	   	  

Månad kWh 

Jan 154 

Feb 257 

Mar 625 

Apr 842 

Maj 981 

Jun 998 

Jul 980 

Aug 830 

Sep 615 

Oct 362 

Nov 163 

Dec 104 

Totalt 6910 
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8.2.2	  Kvillebäcken	  
Solcellerna	  ska	  placeras	  på	  tak	  och	  fasad	  som	  är	  riktade	  mot	  söder.	  Takytan	  är	  154	  m2	  och	  fasadyta	  
för	  solceller	  26,4	  m2.	  	  Fastigheten	  är	  ansluten	  till	  fjärrvärmenätet	  vilket	  leder	  till	  att	  solcellerna	  ska	  
bidra	  till	  hushållselen,	  allmän	  belysning,	  drift	  av	  hissar	  och	  övriga	  elkomponenter.	  Solcellerna	  ska	  
ersätta	  sedumtaket	  och	  putsen	  på	  fasaden.	  	  

Installerad	  effekt	  på	  takytan	  blir	  17,1	  kW	  och	  2,9	  kW	  för	  fasaden.	  Total	  installerad	  effekt	  blir	  20	  kW.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Figur	  24.	  Placering	  av	  integrerade	  solceller	  på	  Kvillebäcken.	  Bild:	  Derome	  	  
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Produktion	  
Årlig	  produktion	  på	  taket	  beräknas	  bli	  18781	  kWh	  och	  2466	  kWh	  för	  fasaden,	  se	  tabell	  5.	  Total	  
elproduktion	  skulle	  uppgå	  till	  21270	  kWh.	  	  	  

	  

Tabell	  5.	  Månadsproduktion	  Kvillebäcken,	  fasad	  och	  tak.	  PVGIS	  	  

Månad	   Fasad	  kWh	   Tak	  kWh	  

Jan 94 425 

Feb 138 720 

Mar 284 1730 

Apr 295 2280 

Maj 275 2620 

Jun 251 2650 

Jul 259 2610 

Aug 264 2240 

Sep 246 1680 

Oct 181 1020 

Nov 102 481 

Dec 77 325 

Totalt 2466 18781 
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Ekonomi	  
Investeringen	  är	  lönsam	  i	  de	  flesta	  fall,	  se	  tabell	  6.	  En	  stor	  anledning	  till	  att	  investeringen	  blir	  lönsam	  
är	  den	  stora	  besparingskostnaden	  som	  blir	  på	  fasadmaterialet.	  Solcellerna	  skulle	  ersätta	  sedum	  som	  
kostar	  340	  kr/m2	  och	  fasadmaterialet	  som	  kostar	  1250	  kr/m2	  (Carlsson,	  2015).	  På	  flerbostadshuset	  
blir	  det	  större	  skillnad	  i	  lönsamhet	  om	  elen	  användes	  i	  fastigheten	  än	  att	  skickas	  ut	  på	  nätet,	  på	  
grund	  av	  att	  skattereduktionen	  på	  60	  öre/kWh	  inte	  gäller	  här.	  Fördelen	  är	  att	  flerbostadshus	  har	  en	  
jämnare	  elanvändning	  och	  kan	  använda	  en	  större	  mängd	  av	  den	  el	  som	  produceras.	  	  	  

	  

Tabell	  6.	  Känslighetsanalys	  för	  Kvillebäcken.	  	  

	  
Egen	  användning	  av	  el	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
100%	   	  	   	  	   75%	   	  	   	  	   50%	   	  	   	  	  

	  
Kalkylränta	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Elpris	   2%	   4%	   6%	   2%	   4%	   6%	   2%	   4%	   6%	  
1%	   259	  186	  kr	   152	  067	  kr	   74	  418	  kr	   166	  760	  kr	   79	  198	  kr	   15	  606	  kr	   74	  333	  kr	   6	  330	  kr	   -‐43	  205	  kr	  

	  	   12	  år	   14	  år	   17	  år	   15	  år	   17	  år	   23	  år	  	   19	  år	   25	  år	   >25	  år	  
2%	   322	  176	  kr	   197	  643	  kr	   108	  040	  kr	   217	  020	  kr	   115	  565	  kr	   42	  434	  kr	   111	  864	  kr	   33	  487	  kr	   -‐23172	  kr	  

	  	   11	  år	   13	  år	   15	  år	   14	  år	   16	  år	   20	  år	   17	  år	   22	  år	   >25	  år	  
3%	   395	  263	  kr	   250	  178	  kr	   146	  533	  kr	   275	  338	  kr	   157	  484	  kr	   73	  148	  kr	   155	  412	  kr	   64	  789	  kr	   -‐237	  kr	  

	  	   11	  år	   12	  år	   14	  år	   13	  år	   15	  år	   18	  år	   16	  år	   20	  år	   >25	  år	  
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9.	  Diskussion	  
9.1	  Nuläge	  
Ett	  av	  BIPVs	  största	  hinder	  är	  barriären	  mellan	  solcellstillverkarna	  och	  byggbranschen.	  Mervärdet	  av	  
att	  använda	  BIPV	  som	  byggnadsmaterial	  kräver	  att	  solcellstillverkarna	  tar	  fram	  solcellspaneler	  som	  
uppfyller	  samma	  krav	  som	  andra	  byggnadsmaterial	  i	  klimatskalet	  gällande	  isolering,	  brandsäkerhet,	  
vattentäthet	  och	  snölaster.	  Viktigt	  att	  de	  också	  tar	  fram	  monteringsmoduler	  som	  tillåter	  en	  enkel	  
service	  och	  underhåll.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  företagen	  tar	  fram	  estetiskt	  tilltalande	  paneler	  som	  kan	  
integreras	  med	  luftspalt	  för	  att	  minimera	  effektförlusterna	  beroende	  av	  förhöjda	  celltemperaturer.	  
Inom	  BIPV	  läggs	  stor	  vikt	  på	  solcellernas	  design	  och	  integrering.	  Bra	  designade	  paneler	  med	  en	  väl	  
utförd	  integrering	  kan	  höja	  värdet	  av	  en	  byggnad	  medan	  mindre	  estetiskt	  tilltalande	  paneler	  med	  en	  
sämre	  utförd	  integrering	  kan	  påverka	  värdet	  negativt	  (Bilaga	  2).	  	  

9.2	  Temperatur/verkningsgrad	  
Undersökningen	  av	  anläggningen	  i	  Varberg	  gav	  det	  resultat	  vi	  hade	  förutspått.	  Målet	  var	  att	  få	  fram	  
hur	  stort	  produktionsbortfallet	  blev	  på	  grund	  av	  ökad	  celltemperatur.	  Tanken	  med	  att	  välja	  en	  
sommardag	  och	  en	  vinterdag	  var	  att	  få	  fram	  hur	  stor	  förlust	  som	  berodde	  på	  ökad	  celltemperatur.	  
Under	  dagen	  i	  juli	  kommer	  solcellerna	  upp	  i	  en	  temperatur	  som	  sänker	  verkningsgraden	  medan	  
solcellerna	  i	  december	  arbetar	  under	  25°C,	  vilket	  höjer	  verkningsgraden	  något.	  Det	  förväntade	  
resultatet	  var	  att	  skillnaden	  mellan	  beräknat	  på	  Pmax	  och	  uppmätt	  produktion	  skulle	  vara	  större	  
under	  dagen	  i	  juli.	  Resultatet	  blev	  att	  förlusterna	  var	  större	  2014-‐07-‐19,	  11,7	  %	  jämfört	  med	  6,2	  %	  
2014-‐12-‐25.	  Om	  hela	  skillnaden	  mellan	  dagen	  i	  juli	  och	  december	  beror	  på	  värme	  är	  svårt	  att	  säga,	  
felmarginaler	  som	  t.ex.	  korrekt	  solinstrålning	  och	  skuggning	  kan	  förekomma.	  Produktionsdata	  för	  
hela	  året	  har	  funnits	  tillgänglig	  men	  vid	  beräkningar	  som	  gjordes	  månadsvis	  upptäcktes	  att	  det	  blev	  
stor	  felmarginal	  på	  grund	  av	  instrålningen,	  därför	  valdes	  två	  soliga	  dagar	  för	  att	  få	  en	  så	  korrekt	  
instrålning	  som	  möjligt.	  	  	  

För	  att	  få	  en	  exakt	  påverkan	  bör	  mätning	  av	  solcellstemperaturen	  göras.	  Det	  hade	  varit	  intressant	  att	  
göra	  samma	  typ	  av	  beräkning	  på	  flera	  byggnadsintegrerade	  anläggningar	  av	  olika	  storlek	  och	  
integreringsform	  med	  uppmätt	  solinstrålning	  för	  att	  jämföra	  resultatet.	  	  	  

Det	  vi	  märkt	  i	  vår	  undersökning	  är	  att	  celltemperaturen	  till	  största	  delen	  beror	  på	  solinstrålningen	  i	  
stället	  för	  utetemperaturen.	  Dagen	  i	  december	  var	  det	  -‐2°C	  men	  förändring	  av	  solinstrålningen	  
gjorde	  att	  solcellerna	  uppnådde	  en	  temperatur	  på	  12°C.	  I	  figur	  15	  och	  16	  beror	  verkningsgraden	  på	  
celltemperaturen	  med	  konstant	  instrålning.	  	  

	  

9.3	  Dimensionering	  av	  villa	  och	  flerbostadshus	  
Vid	  dimensionering	  av	  fastigheterna	  valdes	  tunnfilmstekniken	  CdTe	  främst	  på	  grund	  av	  två	  
anledningar.	  Den	  första	  anledningen	  tog	  hänsyn	  till	  byggnadens	  utseende.	  Kiseltekniken	  valdes	  bort	  
på	  grund	  av	  den	  inte	  passar	  in	  på	  byggnadernas	  utseende	  lika	  bra.	  Risken	  är	  att	  byggnadens	  värde	  
påverkas	  negativt	  och	  förlusten	  blir	  mer	  än	  vad	  som	  tjänades	  vid	  investeringen	  av	  solcellerna.	  CdTe-‐
solcellerna	  har	  en	  helt	  mattsvart	  yta	  som	  gör	  att	  de	  diskret	  kan	  integreras	  i	  byggnaden.	  Andra	  
anledningen	  till	  att	  använda	  tunnfilmstekniken	  var	  att	  de	  är	  mindre	  temperaturkänsliga,	  
temperaturkoefficienten	  för	  CdTe-‐cellerna	  var	  bara	  hälften	  av	  kiselsolcellerna.	  	  

Den	  ekonomiska	  kalkylen	  visar	  att	  det	  är	  mest	  lönsamt	  att	  använda	  elen	  som	  produceras	  än	  att	  
skicka	  ut	  den	  på	  nätet,	  trots	  den	  nya	  skattereduktionen	  på	  60	  öre/kWh.	  På	  flerbostadshuset	  blir	  
skillnaden	  störst	  eftersom	  skattereduktionen	  inte	  gäller	  på	  grund	  av	  kravet	  på	  högst	  en	  100	  ampere	  
säkring.	  Flerbostadshus	  har	  större	  möjlighet	  att	  använda	  den	  producerade	  elen	  eftersom	  de	  oftast	  
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har	  en	  jämnare	  elanvändning	  under	  dygnet.	  Den	  ekonomiska	  kalkylen	  räknar	  med	  ett	  årligt	  stigande	  
elpris,	  ökningen	  tar	  inte	  hänsyn	  till	  inflation.	  Tron	  på	  ett	  stigande	  elpris	  grundar	  sig	  att	  elhandel	  
mellan	  länder	  ökar	  och	  Sverige	  har	  ett	  lågt	  elpris	  jämfört	  med	  många	  andra	  länder.	  Även	  den	  
kommande	  avvecklingen	  av	  kärnkraften	  kan	  leda	  till	  ökat	  elpris.	  	  

9.4	  Framtid	  
Byggnadsintegrerade	  solceller	  ger	  stora	  möjligheter	  till	  att	  skapa	  energismarta	  och	  estiskt	  tilltalande	  
byggnader.	  I	  framtiden	  kommer	  det	  ställas	  hårdare	  krav	  på	  byggnaders	  energianvändning	  och	  här	  
kan	  integrerade	  solceller	  vara	  till	  hjälp.	  För	  att	  integrerade	  solceller	  ska	  växa	  krävs	  mer	  information	  
om	  tekniken	  till	  arkitekter	  och	  byggföretag.	  A-‐hus	  har	  visat	  med	  sitt	  One	  tonne	  life-‐projekt	  att	  BIPV	  
går	  att	  lösa	  på	  ett	  estetiskt	  tilltalande	  sätt.	  Tunnfilmstekniken	  kan	  ta	  över	  marknaden	  när	  det	  gäller	  
BIPV,	  verkningsgraderna	  är	  på	  väg	  upp	  och	  de	  kan	  integreras	  på	  ett	  sätt	  att	  de	  knappt	  märks.	  Det	  är	  
även	  mer	  troligt	  att	  arkitekter	  kommer	  använda	  sig	  mer	  av	  BIPV	  i	  framtiden	  om	  dess	  design	  blir	  mer	  
tilltalande.	  Ett	  sjunkande	  pris	  på	  solceller	  gör	  att	  de	  i	  framtiden	  möjligtvis	  kan	  konkurrera	  mot	  andra	  
byggnadsmaterial.	  	  	  	  	  	  
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10.	  Slutsats	  	  
• Byggnadsbranschens	  brist	  på	  erfarenhet	  har	  hämmat	  utvecklingen	  av	  byggnadsintegrerade	  

solceller.	  Ett	  bättre	  samarbete	  mellan	  branscherna	  hade	  gynnat	  utvecklingen.	  Att	  arbeta	  
fram	  en	  standard	  på	  integreringslösningarna	  hade	  underlättat	  arbetet	  och	  dyra	  kostnader	  för	  
specialbeställningar	  hade	  minskat.	  

• Rätt	  design	  är	  viktigt	  vid	  BIPV	  för	  att	  inte	  värdet	  på	  fastigheten	  ska	  påverkas	  negativt.	  
• Solinstrålningen	  är	  den	  största	  faktorn	  till	  att	  temperaturen	  på	  solcellerna	  höjs	  och	  

verkningsgraden	  sjunker.	  Den	  omgivande	  temperaturen	  har	  inte	  lika	  stor	  påverkan.	  Även	  
vindhastigheten	  kan	  påverka	  ventilationen	  beroende	  på	  riktning.	  	  	  	  	  	  

• Det	  blir	  mer	  lönsamt	  att	  använda	  den	  producerade	  elen	  direkt	  till	  fastigheten	  än	  att	  skicka	  ut	  
den	  på	  nätet.	  Störst	  skillnad	  blir	  vid	  flerbostadshuset	  där	  ingen	  skattereduktion	  ges	  till	  
överskottselen.	  

• Tunnfilmstekniken	  är	  bättre	  lämpat	  för	  BIPV	  eftersom	  de	  är	  mindre	  temperatur-‐	  och	  
skuggkänsliga,	  har	  en	  mer	  tilltalande	  design	  och	  är	  lättare	  att	  arbeta	  med.	  	  	  
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12.	  Bilagor	  
	  

1.	  Intervju	  Varberg	  energi	  	  	  

Vi	  träffade	  Jonas	  Carlén	  och	  Anders	  Rundqvist	  angående	  solcellsanläggningen	  på	  kraftvärmeverket	  i	  
Varberg.	  Jonas	  studerade	  tidigare	  energiingenjörsprogrammet	  och	  var	  nu	  anställd	  som	  
processingenjör,	  Anders	  arbetar	  med	  försäljning	  av	  solceller	  till	  privatkunder.	  	  

Varberg	  energi	  har	  på	  sitt	  nya	  kraftvärmeverk	  klätt	  den	  ena	  fasaden	  med	  integrerade	  solceller.	  Ytan	  
är	  450	  m2	  och	  årsproduktionen	  beräknas	  bli	  ca	  38	  MWh.	  Kostnaden	  för	  solcellsanläggningen	  uppgick	  
till	  1,1	  Mkr	  och	  på	  detta	  fick	  de	  ett	  bidrag	  på	  45	  %.	  Efter	  bidraget	  blev	  kostnaden	  585	  tkr,	  till	  detta	  
går	  det	  att	  räkna	  bort	  fasadkostnaden	  på	  ca	  200	  tkr.	  	  	  

	  

Frågor:	  	  

-‐ Vilken	  typ	  av	  solceller?	  	  
Monokristallina	  (195	  W)	  från	  ET	  Solar.	  	  	  
	  

-‐ Varför	  integrerat?	  	  
Med	  integrerade	  solceller	  försvann	  kostnaden	  för	  fasadmaterialet	  som	  skulle	  varit	  plåt.	  Priset	  
på	  plåten	  skulle	  varit	  ca	  200	  000	  kr.	  	  
	  

-‐ Räknat	  på	  det	  själva	  eller	  beställningsjobb?	  	  
Det	  är	  företaget	  Effekt	  som	  arbetat	  med	  fasaden	  	  
	  

-‐ Hur	  är	  de	  monterade?	  Luftspalt?	  
Modulerna	  är	  monterade	  på	  väggen	  med	  en	  
luftspalt	  på	  ca	  10	  cm.	  
	  

-‐ Ekonomiskt	  lönsamt	  eller	  reklamsyfte?	  	  
Lönsamheten	  är	  inte	  räknad	  på.	  Syftet	  var	  att	  
byggnaden	  skulle	  vara	  energieffektiv.	  	  
	  

-‐ Uppmäta	  produktionen?	  
Solcellerna	  tappar	  ca	  35	  %	  på	  grund	  av	  att	  
vinkeln	  och	  lutningen	  inte	  är	  optimal.	  Cellerna	  
är	  riktade	  650	  från	  söder	  och	  vinkeln	  är	  900.	  	  

	  

-‐ Finns	  det	  något	  ni	  kunde	  gjort	  annorlunda?	  	  
Planerat	  byggnaden	  för	  att	  optimera	  
solstrålningen.	  	  	  	  	  	  
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2.	  Sammanställning	  av	  Chalmers	  BIPV	  seminarium	  3/3	  2015	  	  

Vi	  åkte	  upp	  till	  Chalmers	  universitet	  för	  att	  närvara	  under	  ett	  BIPV-‐seminarium	  som	  gästades	  av	  	  
Ingo	  Hagemann,	  arkitekt	  och	  miljöforskare	  från	  Aachen,	  Tyskland	  och	  Weip	  Folkerts	  från	  holländska	  
solforsknings-‐	  och	  innovationsinstitutet	  SEAC.	  

	  

Hagermann	  

Höll	  en	  presentation	  om	  BIPV:s	  	  potential,	  tillämpningar,	  utmaningar	  och	  hinder.	  Samt	  vilka	  
utmaningar	  som	  arkitekter	  ställs	  inför	  vid	  tillämpning	  av	  BIPV.	  

Utmaningar	  och	  hinder	  

-‐ Administrativa	  barriärer	  	  
-‐ Lågt	  allmänt	  och	  politiskt	  stöd	  	  
-‐ Kostnaden	  (för	  dyr	  för	  masstillämpning)	  
-‐ Planering	  och	  installation	  (stor	  kostnad	  jämfört	  med	  BAPV)	  
-‐ Produkter	  måste	  anpassa	  mer	  efter	  byggbranschen	  karakteristik	  
-‐ Utbildad	  personal	  	  

Arkitekter	  saknar	  

-‐ Tid,	  rutin	  och	  erfarenhet	  
-‐ Övergripande	  produkt	  och	  pris	  information	  
-‐ Design	  och	  konstruktionsverktyg	  	  
-‐ Erfarna	  entreprenörer	  	  
-‐ Tydligt	  regelverk	  gällande	  säkerhet	  och	  installation	  	  

	  

Folkerts	  	  

Delar	  Hagermanns	  uppfattning	  om	  att	  branscherna	  måste	  samarbeta	  mer	  för	  att	  få	  fram	  mer	  
användbara	  produkter	  för	  byggindustrin.	  Byggbranschen	  behöver	  ett	  brett	  utbud	  av	  produkter	  i	  olika	  
former,	  färger	  och	  storlekar.	  SEAC	  har	  även	  genomfört	  en	  prisstudie	  där	  man	  har	  jämfört	  olika	  
installations-‐	  och	  PV	  tekniker.	  Talade	  väl	  om	  tunnfilmsolceller	  då	  det	  är	  enklare	  att	  tillverka	  i	  olika	  
designer	  och	  färg.	  

Utmaningar	  och	  hinder	  

-‐ BIPV	  måste	  bli	  billigare	  
-‐ Tillverkas	  för	  multifunktioner	  (byggnadsmaterial)	  
-‐ Utveckla	  smarta	  integreringsverktyg	  för	  att	  minska	  monteringskostnader	  
-‐ Effektivare	  tillverkning	  med	  möjligheter	  för	  större	  utbud	  av	  form,	  färg	  och	  storlek	  

Val	  av	  solceller	  

-‐ BIPV	  är	  i	  nuläget	  för	  dyrt	  
-‐ Viktigare	  att	  se	  på	  priset/m2	  än	  priset/Wp	  	  
-‐ Paneler	  av	  standard	  byggmått	  på	  1,20	  m	  pressar	  anläggningspriset.	  
-‐ Panelerna	  bör	  vara	  relativt	  okänsliga	  för	  skuggning.	  
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-‐ Tunnfilmsolceller	  har	  potential	  att	  bli	  billigare	  än	  c-‐Si	  i	  kr/m2	  och	  vid	  en	  10	  %	  skuggning	  
påverkas	  tunnfilmsolcellernas	  produktion	  enbart	  med	  8	  %	  jämfört	  med	  c-‐Si	  33	  %.	  	  

Efter	  föreläsningarna	  var	  slut	  blev	  folk	  indelade	  i	  grupper	  för	  att	  diskutera	  olika	  ämnen.	  Ett	  av	  dem	  
som	  diskuterades	  flitigt	  var	  frågan	  om	  BIPV	  höjer	  eller	  sänker	  värdet	  på	  en	  byggnad.	  Olika	  
existerande	  exempel	  diskuterades	  och	  samlingen	  enades	  om	  att	  en	  sämre	  utförd	  integrering	  av	  
mindre	  tilltalande	  solceller	  kan	  påverka	  värdet	  negativt	  medan	  en	  bra	  installation	  av	  bra	  design	  
påverkar	  värdet	  positivt.	  	  
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