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Sammanfattning 
Intresset för förnyelsebar energi ökar ständigt och bland våra flödesresurser är solen den mest 

pålitliga. Hade vi kunnat ta till vara på all den energi som solen förser jorden under bara en 

halvtimme hade vi täckt hela jordens energibehov för ett år. Solenergi har en enorm potential 

och idag används bara en bråkdel. Med andra ord, vi har inte ett energiproblem, vi har ett 

omvandlingsproblem.  

Projektet har genomförts i samarbete med det norska företaget ASV Solar. Idag tillverkar och 

säljer företaget solfångare och bad oss att med dessa som bas utveckla ett sätt att producera 

både solel och solvärme i samma system. Från början var förhoppning att utveckla ett PV-T 

system, alltså en solpanel som kombinerar solfångare och solceller. Snart stod det dock klart 

att, på grund av begränsningar, frångå det, då företaget ville bevara samma prestanda på deras 

solfångare. Istället blev målet att leverera ett sätt att installera solceller och solfångare i 

samma system på ett sätt som ger en enhetlig och estetiskt attraktiv takyta. 

Combo G4 är ett universellt fästanordningssystem som tillsammans med ASV Solars 

solfångare bildar en hybrid takanläggning. Genom produkten kan kunden fritt välja hur stor 

andel solfångare respektive solceller denne önskar att installera. Det behövs ingen 

underliggande takbeklädnad. Vi kan dessutom anpassa vår produkt till kunder som redan har 

solceller och vill kombinera dessa med ASV Solars solfångarsystem. Vår produkt är komplett, 

enhetlig och innovativ. 
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Abstract 
The interest in renewable energy is steadily increasing and the sun is the most reliable among 

our resources. If we were able to use all the energy the sun provides the earth during only half 

an hour we would provide the energy need of the whole world for a year. Solar energy has an 

enormous potential and only a fraction is used today. In other words, we don’t have an energy 

problem, we have a conversion problem. 

The project is a collaboration with the Norwegian company ASV Solar. Today, the company 

is producing and selling solar collectors and they asked us to, by using these as the base, 

develop a way to produce both heat and electricity in the same system. We initially hoped to 

develop a PV-T system, a panel which combines both solar collectors and solar cells. Soon 

however, it was clear this wasn’t an option as it was important to the company to preserve the 

efficiency of their solar collector. Instead, the goal became to deliver a way to install solar 

cells and solar collectors in the same system in a way that provides a uniform and 

aesthetically appealing roof. 

Combo G4 is a universal roof set-up for which the customer can choose freely how much 

solar collectors and solar cells they wish to install. There is no need for any other roof 

cladding underneath. We are also able to fit our product to customers who already own solar 

cells and wishes to combine these with ASV Solars solar collectors. Our product is complete, 

uniform and innovative. 
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Förord 
Tack till ASV Solar och framförallt till Flemming Wagner som med engagemang 

och tillit tillhandahållit kunskap och material som hjälpt oss utveckla en produkt efter vår 

främsta förmåga och kreativitet. 

Tack också till Midsummer och Swemodule som sponsrat oss med solceller som hjälpt oss ta 

värdefulla beslut för vår produkt samt till Nya Plåt i Halmstad, som tillverkade vår första 

prototyp vilken la grunden till vår slutgiltiga produkt. 

Tack till alla experter, Marika Edoff, Göran Sidén, Fredric Ottermo, Ingemar Josefsson, 

Simon Nilsson och Rocky Vuong, vilka delgivit oss er kunskap och era råd. Utan er hade 

projektet aldrig varit möjligt. 

Och slutligen tack till Hans-Erik Eldemark, vår handledare som genom hela projektet pushat 
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Bild 1.1 – Komponenter solfångare 

1 Inledning 
Förnyelsebar energi är en stadigt växande marknad. Vi har därför valt att gå in i 

solenergisbranschen genom ett samarbete med norska ASV Solar. Vi kommer i detta arbete 

undersöka det bästa sättet för oss och företaget att kombinera solfångare och solceller. 

För fortsatt förståelse är det viktigt att förstå skillnaden mellan solfångare och solcell. 

Solfångare producerar värme genom uppvärmning av vatten, solceller producerar 

elektricitet. (Se Bilaga 1) 

1.1 Bakgrund 
ASV Solar är ett norskt företag vars grundare gjort solfångare sedan 1989 (Se Bilaga 3). Nu 

har de som mål att etablera sig i Sverige med utgångspunkt Halmstad genom samarbete med 

Science Park Halmstad. På så sätt kom de i kontakt med oss. 

Idén om en hybridpanel kommer ursprungligen ifrån Hans-Erik Eldemark, men vi tog den 

snabbt till oss och valde att gå vidare med ASV Solars solfångare som utgångspunkt. 

1.2 Nuläge 
ASV Solars solfångare består av 

aluminiumrör, en aluminiumplåt, en svart 

färg och en polykarbonatskiva, vilket är 

applicerat på en träram. (Se Bild 1.1) 

Rören fästs genom att plåten bockas runt 

dem. Detta möjliggör rörelse på grund av 

expansion utan att de olika ytorna skadas. 

Aluminiumplåten målas med en svart färg, 

speciellt framtagen för att sammanfogas 

med aluminium, vilket innebär att den inte 

flagnar med tiden. Den svarta ytan fångar 

upp solljus som hade reflekterats om ytan varit obehandlad. Polykarbonatskivan placeras 

överst och skyddar dels solfångaren, men bildar också ett växthus som gör att mer av värmen 

kan tas tillvara på. (Se Bilaga 4.) 

Mellan solfångarna finns de rör som vattnet transporteras i. Dessa täcks och skyddas av ett så 

kallat mellanbeslag. En aluminiumplåt som också håller fast polykarbonatskivan på 

solfångaren. (Se Bilaga 4) 

Det är en del som skiljer ASV Solars solfångare från konkurrerande i utseende, funktion, 

konstruktion och installation. Det är viktigt för ASV Solar att deras solfångare är estetiskt 

tilltalade, vilket de har åstadkommit genom att deras solfångare helt kan ersätta annan 

takbeläggning så som tegelpannor, vilket ger en enhetlighet. Dessutom är solfångaren 
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konstruerad sådan att vätskan rinner ur systemet när det inte är i bruk vilket hindrar den från 

att frysa. Därför använder man vatten istället för glykolblandning, som används i 

konkurrerande paneler. Vatten är ett bättre alternativ på många sätt, bland annat då det är 

skonsamt mot både systemet och miljön. 

Den skillnad som är viktigast för oss att ta hänsyn till är att solfångaren enkelt ska kunna 

installeras av hantverkare utan specialiserad kunskap, så som VVS-installation. 

1.3 Problemformulering 
Vi har för avsikt att utveckla en ny produkt till ASV Solar, kompatibel med deras solfångare. 

En hybrid anläggning, med andra ord en kombination av solfångare och solceller. 

Utmaningen ligger i att bibehålla de egenskaper som gör dagens solfångare till en unik 

produkt. Framförallt är det viktigt för ASV Solar att solpanelerna är fortsatt lika lätta att 

montera som idag, vilket begränsar och sätter krav på vår kombinerade panel. 

Då företaget bara gör solfångare är det upp till oss att leta efter olika tekniker, möjligheter och 

möjliga samarbetspartners. 

1.4 Syfte 

Syftet med projektet är att erbjuda ett komplett, enhetligt och innovativt tak som producerar 

både elektricitet och värme. Genom att maximera utvinningen av solenergi på ett attraktivt 

sätt, med den enkla installationen och estetiken, hoppas vi kunna bidra till att fler överväger 

att välja en aktiv takyta när de ska bygga nytt, alternativt byta tak. Ökad förbrukning av 

förnyelsebar energi kommer förhoppningsvis också leda till minskad förbrukning av fossila 

bränslen. 

Vi hoppas också att vi med projektet ökar medvetenheten om det positiva med solen som 

energikälla. 

1.5 Mål 

Målet är att leverera en fungerande prototyp, samt en rapport, vilken beskriver hur och varför 

vi kommit fram till att den prototyp vi framställt är det bästa alternativet för produktion. 

1.6 Avgränsningar 

Projektet begränsas av att det helt anpassas till ASV Solars solfångare. Detta dels för att 

avgränsa vårt arbete men också för att det har som syfte att göra företaget konkurrenskraftigt 

på marknaden för ett kombinerat system.  

En annan avgränsning är att vi i projektet bara kommer utveckla och ta fram själva produkten. 

Att hitta köpare och att utvärdera om produkten är värd att gå vidare med är upp till företaget, 

vilka är de som i så fall kommer att stå för denna del efter avslutat projekt. Vi kommer att ge 
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våra rekommendationer, men anser att detta i slutändan innebär allt för många beslut vi inte 

kan fatta åt dem.  
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2 Projektmodell 
Vi har valt att jobba efter Dynamic Product Development (DPD) (Ottosson, (2004)) men 

kommer också använda oss av en del metoder ur Lean Product Development (LPD) (L. 

Holmdahl (2010)). De båda har de flesta delar gemensamt och man kan se LPD som en gren i 

DPD. 

2.1 Levande slutresultat 
Bland det viktigaste är att det önskade resultatet tillåts ändras och utvecklas under projektets 

gång. Detta eftersom kunskap inom området hela tiden ökar och måste då få utveckla 

fortsättningen kontinuerligt. Förändringar i konceptet måste också hela tiden kommuniceras 

till alla inblandade i utvecklingen. 

Detta är viktigt då marknad och konkurrens är en värld som förändras med hög hastighet. 

Håller man fast vid ett koncept utvecklat tidigt i processen kan slutresultatet vara förlegat 

redan innan det kommer ut på marknaden. 

2.2 Kommunikation 
Som nämnt ovan är kommunikation viktigt för att DPD ska tillämpas framgångsrikt. 

Kommunikation inom projektgruppen underlättas genom en gemensam arbetsyta, ett 

projektrum. Ett visuellt schema är ett bra hjälpmedel för att fördela arbetsuppgifter och 

kontrollera att alla jobbar åt samma håll. 

Kommunikation mellan produktutvecklare och övriga inblandade bör ske via veckorapporter 

där frågorna: Vad har jag gjort denna vecka?, Vad ska jag göra nästa vecka? och Vilka 

resurser har jag använt? ska besvaras. (Holmdahl, 2010; Ottosson, 2002) 

2.3 DPD i vårt projekt 

Vi anser att denna modell är den bästa för vårt projekt, dels då det är ett område som är nytt 

för oss. Det innebär att vi hela tiden kommer lära oss under tiden, vilket kommer leda till nya 

insikter som förändrar vårt slutresultat, eftersom det är en växande marknad som vi beräknar 

kommer förändras snabbt. 

Dynamisk är ledordet och det kommer hjälpa oss att nå bästa möjliga resultat. 
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3 Metod 
Vi har tänkt att använda oss utav följande metoder under vårt projekt. Många av metoderna 

är starkt förknippade med LPD. Metoderna återfinns där de används i kapitel 5-7, samt 9. 

3.1 Gantt-schema 
Ett Gantt-schema används för att få en överblick över hur mycket tid man har till varje 

aktivitet och när milstolpar bör vara nådda för att man ska klara deadline. Aktiviteterna listas 

och start och slutdatum markeras. (Se Bild 3.1) 

vecka 1 2 3 4 5 6 7 

Aktivitet 1     
     Aktivitet 2 

 
      

   Aktivitet 3 
 

        
  Aktivitet 4 

   
      

 Aktivitet 5 
     

    
    Bild 3.1 – Exempel Gantt-schema 

3.2 Visuell planering 
Visuell planering utgår ifrån resurser, med andra ord människorna i projektgruppen. Varje 

resurs har en egen ruta varje vecka som ska fyllas i med post-it lappar med arbetsuppgifter. 

(Se Bild 3.2) Detta görs tillsammans i början av varje vecka och de inblandade väljer själva 

vad de ska göra och när de ska göra det. Detta främjar agilt arbete och håller projektet aktuellt 

och levande. 

Den visuella planeringen ska vara placerad där alla hela tiden kan se den, t ex på en white 

board tavla i ett projektrum. (Holmdahl, 2010) 

vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resurs 1 
          Resurs 2 
          Resurs 3 
          Resurs 4 
          Bild 3.2 – Exempel Visuell planering 

3.3 Förberedande undersökning 
En förberedande undersökning görs för att öka kännedomen om ett nytt område. Det leder till 

insikter och ökad slutledningsförmåga samt möjliggör mer precis formulering av 

frågeställningar. (http://www.nada.kth.se) 

3.4 Brainstorming 
Brainstorming används för att generera många lösningar i en avslappnad och informell miljö. 

Det är viktigt att alla typer av lösningar och tankar uttrycks och det är därför viktigt att 
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undvika all form av positiv eller negativ värdering. Konceptet publicerades första gången av 

Alex Osborn i Applied Imagination 1953, men har sedan dess utvecklats. 

Brainstorming kan utföras både i grupp och individuellt och kombination av dessa leder oftast 

till bäst resultat. (http://www.mindtools.com) 

3.5 Set Based Design 

Set based design är en metod där man jobbar vidare med ett antal idéer under en tid istället för 

att eliminera ut dem i ett tidigt skede. Genom att tillämpa denna metod får idéerna växa fram 

och istället kan de sämre alternativen sållas bort i ett senare skede. (Holmdahl, 2010) 

3.6 Modellering 
Modellering är en bra metod för att få en känsla av utseende och proportioner hos en produkt. 

Modellering innefattar all typ av visuell återgivning av produkten från enkla skisser till CAD-

ritningar och kan även refereras till som BAD-PAD-MAD men också CAD. 

3.6.1 BAD – Brain Aided Design 

All produktutveckling börjar i huvudet, så börja med att tänka igenom och konstruera mentala 

modeller. 

3.6.2 PAD – Pencil Aided Design 

“Pencil and paper are the most important tools for concept development” (Salter; Gann, 

2003) 

PAD är en given metod när det kommer till produktutveckling. Att få ner tankar och idéer på 

papper och det är ett bra verktyg för att förklara idéer och koncept på ett smidigt sätt. 

3.6.3 MAD – Modeling Aided Design 

En modell är en fysisk avbildning av produkten. Genom att göra en modell av något slag fås 

en övergripande känsla av hur en produkt kommer att se ut och fungera utan att lägga ner för 

mycket tid och resurser. 

3.6.4 CAD – Computer Aided Design 

CAD är ett bra verktyg när det kommer till modellering i 3D och för att få en 

verklighetstrogen och skalenlig bild av produkten. Det möjliggör dessutom 

verklighetsbaserade beräkningar. 

3.7 Utvärderingsmatris 
En utvärderingsmatris görs för att komma fram till ett bra koncept. Genom att betygsätta 

alternativa lösningars egenskaper kan man i slutändan se vilket alternativ som kommer att 

vara mest intressant. Det är viktigt för att verkligen tänka igenom ett koncept innan man 

fortsätter utveckla den. 
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3.7.1 Pughs Urvalsmatris 

En typ är Pughs urvalsmatris. 

1. Man börjar med att skissa upp och presentera de koncept man vill jämföra och 

förklarar konceptens viktigaste egenskaper. 

2. När detta är gjort tar man fram de egenskaper man anser är viktiga för slutkonceptet 

som man vill vidareutveckla och värderar konceptens egenskaper med så kallade 

viktsfaktorer. Dessa viktsfaktorer värderas med hjälp av en skala från 1-5, där 1 står 

för mindre viktigt och 5 för mycket viktigt. 

3. Nästa steg är att värdera sina koncept utifrån de egenskaper man valt. 

4. Efter det rangordnas koncepten genom att multiplicera egenskapernas viktsfaktorer 

med det bestämda betyget på koncepten för att slutligen summera resultatet. 

5. Utifrån resultatet kan man nu avläsa vilket koncept som lämpar sig bäst efter de krav 

man ställt och man kan nu bestämma sig vilket koncept man vill gå vidare med. 

                                                         (http://www.larsholmdahl.com/DPDtumregler.pdf) 

Vid utebliven användning av urvalsmatris kan det hända att man i ett senare skede i projektet 

stöter på problem som kan resultera i att man förlorar dyrbar tid. 

3.8 FMEA - Failure Mode and Effect Analysis 
FMEA görs för att beräkna risker som finns med funktioner i produkten. Efter att ha 

identifierat en risk ges värden för hur sannolikt det är att felet uppstår, hur allvarligt felet är 

och hur stor chansen är att felet upptäcks innan det orsakar skada. Kategorierna ges ett värde 

på en 1-10 skala. (Se Bild 3.3) Skalan ska vara väldefinierad så meningen av ett värde kan 

tolkas tveklöst, t ex hur många gånger felet uppstår på 100 användningar. 

Målet är att identifiera alla möjliga risker och sedan komma på åtgärder om fel uppstår. 

(Johansson, 2003) 

 

Bild 3.3 – FMEA 

FMEA - Feleffektanalys 1-100 Låg risk Sannolikhet skala:

101-300 Medel risk

301-1000 Hög risk Allvar skala:

Detaljnamn: Detaljnummer:

Upptäckt skala:

Uppföljningsdatum: Anmärkning:

Felkarakteristisk Nuvarande tillstånd Rekommenderade Ansvar UTF Efter åtgärd

Feleffekt Felorsak Kontroll Sannolikhet Allvar Upptäckt Risktal åtgärder Sannolikhet Allvar Upptäckt Risktal
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3.9 SWOT-analys 
Vi har använt en SWOT-analys för att analysera och kartlägga de interna och externa faktorer, 

vilka kan påverka produkten - positivt eller negativt. Med detta verktyg fås en tydlig 

överblick över nuläget, men också över vad som i framtiden kan förbättras och utvecklas. 

SWOT står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats, eller på svenska; styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. De två förstnämnda behandlar de interna faktorerna, det vill 

säga de faktorer den egna organisationen på något sätt kan påverka med egna beslut. De andra 

påverkas av externa faktorer, så som samhällsfrågor eller beslut fattade av andra, exempelvis 

regeringen eller riksdagen. (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders. 2008.) 

3.10 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning är en systematisk insamling och analys av information om faktorer 

som påverkar hur en produkt ska marknadsföras och säljas. Det kan också göras för att 

undersöka om det finns någon marknad för en framtida produkt. Ett enkelt sätt att göra en 

marknadsundersökning är med en kundenkät. Då ställs relevanta frågor kring funktion och 

efterfrågan, vilka hjälper projektet att ta beslut om till exempel prissättning och utseende. 

(smartbiz.nu) 

3.11 Dokumentation 

Att anteckna ständigt och att föra dagbok är viktigt vid produktutvecklingsprojekt både för 

medlemmarnas egen del, för att hålla reda på vad som gjorts och för att hålla reda på vilka 

överenskommelse som finns dem emellan, samt då dagböcker skrivna med bläck i inbunden 

bok har värde i rättegång vid till exempel patenttvister. (Holmdahl, 2010) 

3.12 MET-matris 
MET-matrisen är en metod vars uppgift är att på ett strukturerat sätt tydligöra vilken 

miljöpåverkan en produkt har under hela sin livscykel. Resultatet man får fram kan komma att 

vara användbart för beslutsunderlag under produktutvecklingen.  

Matrisen består utav fem rader, var och en för livscykelns olika faser, och tre kolumner, 

Material, Energianvändning och Toxiska utsläpp. I kolumnen Material listar man de material 

som används. I Energianvändning nämns vilken energityp som används och under Toxiska 

utsläpp noteras miljöfarliga utsläpp och kemikalier. (extra.ivf.se.) 

3.13 Action Research – Aktionsforskning  
Aktionsforskning baseras på att tanken bakom kunskap måste styrkas genom praktiskt 

genomförande. Det kan kortfattat beskrivas som en undersökningsmetod som pågår under 

projektets gång, där man som genomförare av projektet, i vårt fall ett 

produktutvecklingsprojekt, utför projektets olika faser, och därigenom lär sig med tiden. Det 

handlar om att identifiera vilket problem man har, utveckla en plan, agera och genomföra 
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planen, observera genom att analysera och samla in data för att i slutändan reflektera över det 

resultat man kommit fram till. (Holmdahl, 2010.) 
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Bild 4.1 – Kiselplatta i genomskärning 

4 Teori och Referensram 
Eftersom Solenergi är ett område som vi båda, än så länge, inte har så stor erfarenhet av 

behöver vi fördjupa oss inom detta område. Vi tänkte därför börja med att genomföra en 

förberedande undersökning för att få en övergripande bild och en grund att stå på. Vi 

behöver bland annat bilda oss en uppfattning för vad det finns för olika tekniker för att 

generera solel, verkningsgrad för de olika teknikerna, samt vilken teknik som används för 

energiöverföring från solpanel till uttag. 

4.1 Solcellstekniker 
För att kunna avgöra vilken teknik för energiutvinning som passar vår produkt bäst är det 

viktigt att undersöka och jämföra de tekniker som finns tillgängliga. 

4.1.1 Kiselplattor 

Den teknik som används mest idag kallas pn-övergången och vanligast är användandet av 

kiselplattor. Plattorna är i regel 15x15 cm stora och 0,2 mm tjocka. De har en, i jämförelse, 

hög verkningsgrad som i kommersiella plattor ligger runt 12-16%. 

Kisel är en halvledare vilket innebär att det i ren form inte leder ström men kan göras ledande 

genom dopning. Kiselplattorna består av två lager – ett n-dopat och ett p-dopat. 

I rent kisel har varje kiselatom fyra valenselektroner (elektroner i atomens yttersta skal) som 

alla binder atomerna bredvid. 

Genom att byta ut vissa av dessa 

atomer mot fosfor, som har fem 

valenselektroner får vi ett 

överskott av elektroner. Dessa 

kommer röra sig fritt mellan 

atomerna och kallas därav fria 

elektroner. Tillräckligt många fria 

elektroner gör kisellagret ledande. 

Eftersom detta kisel har fler 

negativa laddningar än rent kisel 

kallas det negativt dopat, eller n-

dopat, kisel. 

Processen för p-dopning är i 

princip samma som n-doping förutom att man istället tillför atomer med tre valenselektroner, 

till exempel bor, vilket leder till att det bildas ”hål” där elektroner saknas. Eftersom atomer 

med hål hela tiden vill fylla dessa leder det till en rörelse av elektroner vilket leder till att även 

p-dopat kisel leder ström. 
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Bild 4.2 – Tunnfilm genomskärning 

Då lagren förs samman (Se Bild 4.1) kommer de fria elektronerna i det n-dopade kislet att 

vilja ta sig till det p-dopade. Detta skapar en inbyggd spänning, ofta 0,5-0,7 V. 

När ljus med tillräckligt hög energi träffar solcellen studsar elektronen lös, och lämnar efter 

sig ett hål som snabbt fylls av en ny elektron – det erhålls ström. Den inbyggda spänningen 

tvingar upp dessa elektroner vilka förs från kontaktytan på ovansidan, genom en extern krets 

där de utnyttjas och tillbaka till den metalliska kontaktytan på undersidan av solcellen. 

På så sätt får vi en sluten krets där elektroner flödar så länge solcellen träffas av energi stor 

nog för att elektroner ska studsa loss. 

Solceller med pn-övergång har idag den största verkningsgraden bland de olika teknikerna. 

Den högsta teoretiska verkningsgraden är 30 % och i labbmiljö har man nått 25-26%. Det 

finns två primära anledningar till att verkningsgraden är så låg. Dels kan kiselplattorna bara 

absorbera ljus med våglängder lägre än 1100 nm, dels kan en foton – oavsett dess 

energimängd – bara frigöra en elektron. 

Kommersiellt ligger dock verkningsgraden runt 13-16% vilket beror på t ex energiförluster 

pga av skyddsglas och andra konstruktionsaspekter, samt väderförhållanden just där de är 

installerade. (http://solarlab.se) 

4.1.2 Tunnfilm 

Tunnfilm kallas många gånger andra generationens solceller och förväntas att i framtiden öka 

sin marknadsandel som idag ligger runt 15 %. 

Tunnfilmen utgörs utav ett aktivt skikt, 

några mikrometer tjockt, som beläggs 

på ett bärmaterial. Detta skikt är så tunt 

att man kan använda ett flexibelt 

bärmaterial vilket ger en lätthanterlig 

solcell. Tunnfilmen är billigare än 

kiselplattorna då materialåtgången är 

markant reducerad. Dock ligger dess 

verkningsgrad något lägre, runt 6-10%. 

(http://www.solpanel.se) 

Det finns olika typer av tunnfilm. Marknaden idag domineras av tre typer som benämns efter 

materialet som används för absorbera ljuset – Tunnfilmskisel (TF-Si), kadmium-tellurid 

(CdTe) och koppar-indium-gallium-diselenid (CIGS). Förutom detta skikt behövs även en 

bakkontakt, ett buffertskikt och en framkontakt för att erhålla en komplett solcell. (Se Bild 

4.2) (http://www.sse.uu.se) 
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Om vi tittar på en CIGS-cell på aluminiumfolie är folien bak-kontakt, buffertskiktet består av 

kadmiumsulfid och framkontakten av zinkoxid. Energiutvinningen i tunnfilm går till på 

liknande sätt som i kiselplattorna med en pn-övergång. Övergången sker mellan 

kadmiumsulfid- och CIGS-skiktet medan kontaktytorna transporterar elektronerna till och 

från tunnfilmen. (http://science.howstuffworks.com) 

4.1.3 Organiska solceller 

På senare år har det dykt upp fler typer av solceller som kallas tredje generationen, varav 

organiska solceller är en. Organiska solceller kallas även plastsolceller och är uppbyggda av 

organiska polymerer – långa kedjebundna molekyler med kolatomer som grundstenar. 

Än så länge har de bara använts till mindre, väldigt specialiserade projekt men tros i framtiden 

komma bli allt vanligare. Deras styrka är den låga materialkostnaden, tillverkningshastigheten 

och det faktum att man kan behandla dem som lösningar eller vätskor vilket gör att de har en 

tjocklek på 100 nanometer. En annan fördel är att de är helt transparanta vilket betyder att 

man skulle kunna täcka hela fasader, inklusive fönster, utan problem. Nackdelen är att de dels 

har en kortare livstid, dels en betydligt lägre verkningsgrad, ca 3-4%, än traditionella 

solceller. Verkningsgraden kommer aldrig kunna konkurrera med den hos oorganiska. De 

organiska har dock egenskaper som gör att det kommer finnas användningsområden som inte 

varit aktuella med andra solceller. (http://www.forskning.se) 

Tanken att kunna använda organiska plaster till att utvinna el har länge funnits men tekniken 

har inte gått att optimera då det inte för länge sedan var oklart hur det gick till då de teoretiskt 

inte borde kunna generera el. Först 15 augusti 2013 publierades bevis på hur det var möjligt i 

Nature Communications. (LUM-Lunds Universitets Magasin (2013)) 

4.1.4 Verkningsgrad 

Gemensamt för alla typer av solceller är att verkningsgraden snabbt sjunker med stigande 

temperatur. Generellt kan man säga att verkningsgraden sjunker med 0,5 % för varje ºC. 

Därför är det viktigt att solcellerna hålls så kalla som möjligt för att de ska fungera så bra som 

möjligt. (Håkansson, Hellström och Karlsson, 2007). 

4.2 Växelriktare 
För att ta tillvara på och utnyttja solens energi i ett hem krävs det att man gör om likström till 

växelström, och detta görs med hjälp av en växelriktare. När solen träffar solpanelen 

omvandlas solljuset till likström (DC). När likströmmen vandrar vidare till växelriktaren läser 

denna av nätet och likströmmen omvandlas till växelström (AC) som krävs för att kunna 

använda elen i huset eller nätet. (http://www.solcellforum.se) 

Nedan ges exempel på olika sorters växelriktare.  
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4.2.1 Centrala växelriktare 

Centrala växelriktare, vilket också är den vanligaste sorten, kan jämföras med en 

seriekoppling.  Strömmen från solpanelerna kopplas vidare via en så kallad sträng och in i 

växelriktaren. Här omvandlas likströmmen till växelström, och förs vidare ut till proppskåpet i 

huset. Växelriktaren kan antingen sitta utanför eller inne i din byggnad. En nackdel med den 

här varianten är att om det blir en liten skuggning på någon solpanel så sänks effekten för hela 

systemet avsevärt. 

4.2.2 Lokala växelriktare 

På en lokal växelriktare sitter det en mindre växelriktare under varje solpanel som 

transformerar likström till växelström. Dessa kopplas sedan samman och går gemensamt in 

proppskåpet och vidare ut i huset. Positivt med den här typen av växelriktare är att den inte är 

lika känslig för skuggning eftersom varje solpanel jobbar självständigt. En annan fördel med 

den här sorten är att det är lättare att bygga ut din anläggning. Om vi jämför de två olika så är 

en nackdel hos lokala växelriktare att dem utsätts för en tuffare miljö jämfört med de centrala 

växelriktarna där tekniken är samlad på samma plats och är mer skyddad. (http://www.xje.se) 

4.2.3 Dubbelriktad växelriktare  

Något som är värt att diskutera är att solceller under soliga förhållanden producerar ett 

överskott av energi vilket konsumenter sedan kan skicka ut och sälja vidare på det lokala 

elnätet. Studier visar dock att det skulle vara mer lönsamt att bevara och lagra 

överskottsenergin istället för att för att sälja den, och detta är något som företaget Ferroamp 

har hittat en lösning på.  

”Enligt våra beräkningar är det en förlustaffär att sälja överskottsenergi eftersom elen från 

solcellerna motsvarar ca 100 öre per kWh men att man bara får 30-40 öre per kWh när man 

säljer sitt elöverskott” (Jernström, citerad i Miljönytta, 2012). 

En dubbelriktad växelriktare fungerar alltså som en vanlig växelriktare men kan också 

omvandla växelströmen till likström igen, vilket är ett krav för att kunna lagra energi i ett 

batteri. Ferroamps lösning är inte bara en dubbelriktad växelriktare utan fungerar även som ett 

energilager. (Miljönytta, 2012.) 

4.3 Aluminium 
Produkten Combo G4 är utformat av aluminium då det är användarvänligt och ett flexibelt 

material. Aluminium kan bearbetas genom traditionella metoder så som valsning, pressning, 

dragning, smidning och gjutning och är samtidigt lätt att sammanfoga genom t.ex. svetsning 

och nitning. 

Fördelaktigt med aluminium, i jämförelse med andra metaller, är möjligheten till extrudering 

där man kan skräddarsy profiler med integrerade funktioner utan några större kostnader. 
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Med en densitet på 2,7 kg/dm3, vilket motsvarar 1/3 av stålets, bidrar aluminium till minskad 

energiförbrukning under tillverkning och mindre utsläpp vilket är skonsamt för miljön. 

Aluminium är skonsamt för miljön då energiförbrukningen vid återvinning endast är på 5 

procent av det som går till framställningen av primäraluminium, och där kvaliteten på 

aluminium inte påverkas negativt och kan därför återvinnas ett oändligt antal gånger. 

E-modulen (styvheten) är på 70 GPa vilket också är en tredjedel av stålets. Det har en 

sträckhållfasthet på mellan 70 och 700 MPa beroende på legeringstillstånd och bearbetning 

men det normala är att den ligger på mellan 200 och 300 MPa. 

Det är ett material med god värmeledningsförmåga och det lämpar sig bra och används i de 

flesta slags system för värmeväxling. (www.aluminiumriket.com) 
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5 Projektbeskrivning 
Projektet görs i samarbete med ASV Solar och strecker sig från 2014-11-05 till 2015-05-30. 

5.1 Projektorganisation 

Ägare: ASV Solar 

Handledare Halmstad Högskola: Hans-Erik Eldemark 

Handledare ASV Solar: Flemming Wagner 

Projektgrupp: Angelica Lindberg, Mikael Johnsson 

5.2 Avtal 
Avtalet, framtaget av Leif Nordin, studierektor för Utvecklingsingenjörsprogrammet på 

Högskolan i Halmstad, godkändes och skrevs under av projektgrupp samt företag. (Se Bilaga 

5) 

5.3 Budget 
En preliminär budget togs fram i början av projektet som företaget fick ta del av och 

möjlighet att kommentera. (Se Bilaga 6) 

5.4 Tidsplan      

För att hålla koll på milstolpar och deadlines använde vi oss av ett översiktligt Gantt-schema. 

(Se Bilaga 7) Detta gav oss en struktur och också mål att stäva efter. En visuell planering 

användes för distribution av det kontinuerliga arbetet och fanns tillgängligt för alla inblandade 

i projektrummet. Genom det fås en detaljerad bild av vem som gör vad. Slutligen fördes 

kontinuerligt en utförlig loggbok där nedlagt arbete och tid dokumenterades för att underlätta 

planering av det arbete som var kvar. 

5.5 Intressenter 

Kärnintressenter: ASV Solar, Angelica Lindberg, Mikael Johnsson. 

Primära intressenter: PE Byggtjänst, Högskolan i Halmstad. 

Sekundära intressenter: Nya Plåt i Halmstad, Midsummer, Swemodule. 

5.6 Kravspecifikation 
Följande krav och önskemål har fastställts i diskussion med företaget som från början gav oss 

fria tyglar då idén ursprungligen inte kom från dem. 
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5.6.1 Enkelhet 

En av de egenskaper som gör ASV Solars solfångare unik är enkelheten. Det är viktigt för 

företaget att installationen kan göras av någon utan specialiserad kunskap och de vill behålla 

den egenskapen även i vår hybrida panel.  

5.6.2 Enhetlighet 

Panelernas enhetliga och estetiskt tilltalande utseende måste bevaras och om möjligt 

förbättras. Det innebär att alla nödvändiga tillägg måste kunna gömmas i konstruktionen. 

I övrigt är vi fria att ändra mått och dylikt efter behov. 

5.6.3 Självförsörjande 

Då det krävs energi för att driva det befintliga solfångarsystemet, bland annat pumpen till 

ackumulatortanken, önskar ASV Solar att det ska bli självförsörjande genom att addera 

solceller. Vi hoppas dock kunna utvinna mer elektricitet än så. 

5.6.4 Kundanpassat 

Följande krav erhölls relativt sent i projektet, efter färdigställandet av Modell Alfa. 

Eftersom företaget inte själva tillverkar, eller har för avsikt att börja tillverka, solceller är det 

viktigt att produkten går att kundanpassa då det kan finnas kunder som redan har avtal med 

leverantörer av solceller. Detta ska då inte vara ett hinder för företaget. 

5.6.5 Bevara värmeutvinning 

Eftersom ASV Solars huvudmål är att utvinna värme får inte elutvinningen ske på bekostnad 

av värmeutvinningen. 

5.7 Risker 
Risker är en förutsägelse på vad som kan tänkas gå fel under projektet. Genom att vara 

förberedd på vad som kan hända kan man förhindra att projektet tar skada om fel uppkommer. 

5.7.1 Tid 

Projektet är tidsbegränsat vilket gör att vi löper risk för tidsbrist. Vi motverkar risken genom 

planering, samt användandet av gantt-schema och milstolpar som ska hjälpa oss att 

kontinuerligt ha koll på vart i processen vi borde befinna oss för att projektet ska kunna 

slutföras i tid. 

5.7.2 Gantt-schema 

En för detaljerad tidsplan kan i sin tur hämma innovationsprocessen. Risken minimeras 

genom att vi valt att hålla den öppen och flytande. 

5.7.3 K-gap 

Kunskapsgap är en stor risk då detta är ett nytt område för oss. Vi hoppas kunna motverka 

risken genom att avsätta lång tid till research och lärande. De k-gap som ändå dyker upp 
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kommer med stor sannolikhet vara så kallade enkla eller komplicerade, vilket innebär att vi 

kommer kunna lösa dem genom att läsa artiklar och annan liknande lättillgänglig information 

alternativt fråga någon med mer kunskap inom området. 

5.7.4 Företaget ändrar förutsättningarna 

Till största del styr vi över projektet själva, men det finns trots allt en uppdragsgivare. Skulle 

de ändra förutsättningarna är det något vi i största möjliga mån bör ta hänsyn till. 

Förändringar måste inte vara dåliga, utan kan vara förbättringar, men det är då viktigt att de 

uppdagas så tidigt som möjligt. Vi kommer försöka uppnå det genom ständig och fortgående 

kommunikation mellan oss och företaget. 
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6 Genomförande 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått från idé till färdig prototyp, vilka val vi stått inför 

samt hur och varför vi tagit de beslut vi tagit. Allt vilket ledde oss fram till vårt resultat. 

6.1 Koncept 
Efter att ha samlat information och kunskap inom området påbörjades utvecklingen av 

produkten. Ett hybridt solenergisystem som är lätt att installera för någon med grundläggande 

snickarkunskaper och som inte kräver annan kompletterande takbeläggning, så som 

tegelpannor. 

6.1.1 Initiala idéer 

Efter brainstorming, diskussion med företaget och användning av diverse modellerings-

metoder kom vi fram till nedanstående fem alternativ. (Se Bilaga 8) 

1. Förånga tunnfilm direkt på solfångaren. 

Applicera solceller på solfångarens plåt som en topcoat och ersätta den svarta 

ytbeläggning som är där idag. 

2. Applicera solceller ovanpå solfångaren. 

Att med hjälp av en plåt, eller annat värmeöverförande material placera solceller på en 

plan yta ovanpå rören. 

3. Applicera solceller på baksidan av solfångarplåten. 

Vända på plåten för att få en plan yta att fästa solceller på. 

4. Utnyttja den plana ytan mellan rören på solfångaren. 

Eftersom det bara är två rör per plåt lämnar detta ganska mycket outnyttjad yta. 

5. Utnyttja mellanbeslagen. 

Mellanbeslagen utgör idag en inaktiv yta. För att maximera andelen energieffektivt tak 

bör vi undersöka möjligheten att ta vara på denna yta. 

6.1.2 Urval 

Då information om hur mycket företaget kunde gå med på att förändra den nuvarande 

produkten var begränsad beslutades att diskutera koncepten med projekthandledaren 

Flemming Wagner. Efter diskussionen beslutades att i största möjliga mån undvika förändring 

av befintlig solfångare, och målet blev att snarare lägga till ett steg i tillverkningen. Andra 

hybridlösningar på marknaden undersöktes med slutsatsen att alla producerade el genom 

kiselplattor. Detta betyder att tunnfilm i så fall skulle göra oss unika. Runt dessa aspekter, 

tillsammans med de ursprungliga kraven på enkelhet och estetik, byggdes en urvalsmatris. (Se 

Bilaga 9) 

Detta lämnade två koncept, koncept 1: förånga tunnfilm direkt på panelen och koncept 5: 

utnyttja mellanbeslagens yta. Observera att dessa koncept inte utesluter varandra, utan kan 

istället komplettera varandra för maximal utnyttjande av yta. 
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6.1.3 Beskrivning 

I sökande efter information om tunnfilm lärdes att tunnfilm tillverkas genom en process som 

kallas förångning. Kort innebär det att de aktiva lagren i tunnfilmen appliceras under höga 

temperaturer på ett bärmaterial. Det första konceptet är att förånga tunnfilm direkt på 

aluminiumplåten på solfångaren. Konceptet innebär att en och samma yta används till både el- 

och värmeutvinning. Vi ansåg, att förånga tunnfilm direkt på solfångaren skulle vara ett 

framgångsrikt alternativ då det skulle fungera som ett toppskikt och ha direktkontakt med 

plåten. Detta borde innebära att den energi som inte samlats in som elektricitet kommer att 

överföras som värme till solfångaren utan någon märkbar förlust. Solfångarens 

vattenledningar bör också bidra till att solcellerna hålls på en lägre temperatur, vilket är 

fördelaktigt för att upprätthålla solcellernas verkningsgrad. Idag har panelen en svart 

färgbeläggning som tunnfilmen i detta fall skulle ersätta. 

Det andra alternativet var att undersöka möjligheten att använda solfångarens mellanbeslag. 

Beslagens uppgift är att skydda solfångarens vattenledningar, fästa plastskivan på solfångaren 

och samtidigt ge taket enhetlighet. Genom att applicera kiselplattor eller tunnfilm på dessa 

utnyttjas större del av takets yta, vilket ökar energiutvinningen. Något som kan anses vara en 

nackdel är att vattenrören inte har samma verkan på kylning av beslagens solceller. Dock 

uppstår luftflöde mellan taket och beslagen, vilket kommer att bidra till kylningen av 

solcellerna i stället. På det här sättet kyls flertalet solceller i dagsläget. 

6.2 Utveckling 

Då koncepten, att förånga tunnfilm på solfångaren och att utnyttja mellanbeslagen, valts var 

det dags att vidareutveckla dem samt undersöka djupare om de var möjliga att utföra. Vi valde 

att satsa lika mycket på båda i detta stadie, då de som tidigare nämnt inte uteslöt varandra utan 

kunde införas i samma system utan att konkurrera. 

6.2.1 Tunnfilm 

Marika Edoff
1
 kontaktades och bekräftade att tunnfilm kan förångas på alla bärmaterial som 

uppfyller följande två krav: 

1. de tål temperaturer upp till 500°C utan att deformeras eller smälta. 

2. de är plana på en mikroskopisk nivå. 

Det var snabbt tydligt att det var första kravet som kunde komma att medföra problem då 

plåten i solfångaren tillverkas av aluminium, vilket har en smältpunkt runt 600-650°C. Trots 

detta var det relevant att fortsätta undersöka möjligheten. 

Nästa steg var att kontakta tillverkare av tunnfilm. Det stod snabbt klart att solceller nästan 

uteslutande tillverkas i Asien, med vissa undantag i bland annat Tyskland. Företaget 

Midsummer, rekommenderat av Marika Edoff, kontaktades. Midsummer, som ligger i 

Järfälla, tillverkar inte tunnfilm, utan istället själva maskinerna som i sin tur tillverkar
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2. Rocky Vuong, Technical Export Engineer, Midsummer 

3. Göran Sidén, Universitetslektor Energiteknik, Högskolan i Halmstad 

4. Fredric Ottermo, Universitetslektor Energiteknik, Högskolan i Halmstad 

tunnfilm. Dessa säljs sedan till solcellstillverkare. Midsummer har därför inget lager av 

tunnfilmsmoduler, men gick med på att tillverka en mindre prototypmodul till oss. 

Midsummers maskiner tillverkar tunnfilmen på, ett för oss, nytt sätt som de kallar att sputtra. 

De aktiva lagren sputtras på bärmaterial i kvadrater med sidan 150 mm. Dessa kvadrater 

kopplas samman och lamineras mellan två plastskivor och detta, tillsammans med kopplingar 

för sladdar utgör modulen. Sättet dessa tillverkas på gör det inte möjligt för oss att applicera 

dem direkt på aluminiumplåten, dels eftersom processen kräver en temperatur på 700ºC, dels 

då de bara kan sputtra bärmaterial med dimensionen 150x150 mm. (Vuong
2
, 2015) Därför 

blev det istället intressant att undersöka möjligheten att applicera den färdiga 

tunnfilmsmodulen på aluminiumplåten, vilket ledde till att värmeledningsförmågan i 

tunnfilmen och temperaturerna i solfångaren blev nödvändiga att kontrollera. 

Frågan togs upp med Göran Sidén
3
 och Fredric Ottermo

4
, vilka båda var skeptiska till att det 

var ett hållbart alternativ. Göran påstod utefter erfarenhet från tidigare projekt att 

verkningsgraden på både solcell och solfångare skulle försämras drastiskt. Fredric 

argumenterade för att problemet var mer komplext än att beräkna värmeöverföringen mellan 

solcell och solfångare. Han återuppmärksammade att det under polykarbonatplasten bildas ett 

växthus, vilket med stor sannolikhet betyder att vattnets kylande effekt blir obetydlig då luften 

ovanifrån kan beräknas bli över 80ºC. Dessutom kommer vattnet bara att kyla tills dess att 

vattnet i ackumulatortanken värmts upp, då även vattnet kommer nå temperaturer runt 80ºC. 

Vid den temperaturen är verkningsgraden på solcellerna så låg att den inte längre kan anses 

acceptabel för vårt projekt, särskilt inte om den riskerar att påverka verkningsgraden på 

solfångaren negativt. 

När vi sedan mottog tunnfilmsmodulen från Midsummer stod det klart att den inte heller var 

flexibel nog för vårt ändamål. Delvis på grund av tjockleken på den plast som de aktiva lagren 

lamineras mellan, men också då de använder rostfritt stål som bärmaterial. Plastens tjocklek 

övertygade även om dålig värmeledningsförmåga. 

Därför valde vi att inte gå vidare med konceptet. 

6.2.2 Mellanbeslag 

Samtidigt som arbetet ovan gjordes utvecklades även mellanbeslagen. Initialt var 

mellanbeslagen tänkta att vara ett komplement för att öka andelen aktiv yta och samtidigt 

kunna göra taket självförsörjande. Precis i början var tanken att göra en solcellsmodul 

anpassad för mellanbeslaget, så tunn och liten som möjligt. Vi tänkte oss att öka storleken 

något för att på så sätt få plats med 2x3 solcellsplattor, varav både kiselplattor och 

Midsummers tunnfilmsceller är 150x150 mm. Då det inte var lika självklart att tunnfilm var 

det bästa alternativet kontaktades Swemodule i Glava, vilka tillverkar kiselplattor. De bidrog 

genom att skicka kiselplattor. Tyvärr var dessa trasiga, men gav trots allt en uppfattning om 
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hur kiselplattor ser ut och fungerar. Det undersöktes också i vilken utsträckning det tillverkas 

mindre standardsolcellsmoduler då ASV Solar inte har för avsikt att börja tillverka solceller. 

Det finns många olika mindre, men de säljs framförallt som tillbehör till husvagnar och dylikt 

och verkningsgraden och effekten var lägre än vad projektet kräver.  

Snart stod det klart att vi oavsett kommer att behöva rama in solcellerna på något sätt för att 

kunna applicera dem i mellanbeslagen. Detta gällde även tunnfilmen, trots att den annars 

redan är väder och vattenbeständig så som den levereras från Midsummer. Detta eftersom 

mellanbeslagen, som tillverkas i aluminium, kommer att röra på sig när de värms upp, vilket 

annars riskerar att skada solcellerna. Därför blev det aktuellt att titta på hur en inramad 

solcellsmodul fästes vid mellanbeslaget för största möjliga framgång. Det utvecklades 3 olika 

alternativ: 

1. Klicka i modulen. 

2. Klämma fast modulen med brickor. 

3. Föra modulen längs ett spår. 

Att klicka i modulen skulle innebära en snabb och enkel montering. Det skulle också vara ett 

snyggt alternativ eftersom det inte visuellt går att se hur solcellsmodulen är fäst. Dock är det 

osäkert om vi kan skapa en kraft stor nog för att hålla fast modulen, samt om det håller över 

tid. Att klämma fast modulen med brickor, som skruvas i mellanbeslaget, skulle å andra sidan 

synas, men garanterar att modulen sitter på plats. Det är också lättare att åtgärda eventuella fel 

då det bara är att skruva ur och i en skruv för att byta en bricka. 

Det sista alternativet är att fästa det genom att föra det längs ett spår. Detta alternativ skulle 

även det vara osynligt efter montering. Dock kräver detta med stor sannolikhet att vi gör en 

egen solcellsmodul då det behövs ett spår. Det innebär också en relativt krånglig montering 

som måste ske från en av ändarna av mellanbeslaget. 

I detta skede valdes att tillverka den första prototypen. 

6.3 Prototyp 

Tidigare har hela tiden utvecklingen av de två koncepten skett parallellt. Men från och med nu 

lämnade vi konceptet med tunnfilmen på solfångarplåten och gick endast vidare med 

mellanbeslaget som då gick ifrån att vara vår kompletterande, till att vara vår huvudprodukt. 

Vår första prototyp valde vi att anpassa efter en liten färdig solcellsmodul. Vi hade ännu inte 

fått solcellerna från Midsummer respektive Swemodule, men ville fortfarande ha möjlighet att 

tillverka, prova och utvärdera modellen. I samband med färdigställandet av modell alfa kom 

nya direktiv från ASV Solar. De ville inte längre att solcellerna bara skulle vara ett 

komplement. De önskade att detta skulle vara upp till kunden att bestämma och målet blev 

istället att kunna leverera ett komplett tak med så mycket solfångare respektive solceller som 

denne önskar. De senare modellerna är således formade efter detta krav. 
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Bild 6.1 – Modell alfa 

 

6.3.1 Modell α  

Prototypen utformades efter en färdig solcellspanel med dimensionerna 2x3 celler á 150x150 

mm, liknande de som tidigare hade planerats med tanken att göra en egen solcellsmodul med 

hjälp av Midsummer eller Swemodule. Det innebär att prototypen blir något bredare än de 

ursprungliga mellanbeslagen, vilket skulle kräva större mellanrum mellan solfångarna, 

ungefär 10 cm.  

Vi valde att här fästa modulen genom att klicka i den, då detta var en lösning vi gärna ville 

prova och ha möjlighet att utvärdera. Fästningen fungerar genom att en bockning i plåtens 

mitt ger en kraft som trycker fast modulen, medan modulen som precis får plats i 

mellanbeslaget trycker ut sidorna och upp den bockade mitten. Detta kräver att mellanbeslaget 

är stabilt nog för att kraften ska hålla fast modulen, men flexibelt nog för att kunna klicka 

modulen på plats. 

Prototypen tillverkades av Nya Plåt i Halmstad. Den tillverkades i 4 mm rostfritt stål, vilket 

som väntat inte var flexibelt nog för att 

säkerställa funktionen av fästningen. 

(Ritning se Bilaga 10) Dock visade 

beräkningar på prototypens 

dimensioner jämfört med de beslag 

som används idag på en ökning av 

aktiv yta från 84 % till 93 %. (Se 

Bilaga 11) 

6.3.2 Modell β 

I samband med färdigställandet av modell alfa erhölls nya restriktioner och affärsidén såg 

hädanefter något annorlunda ut. Istället för att leverera ett solfångarsystem med solceller som 

komplement för att maximera andel aktiv yta på taket är tanken att nu leverera ett 

kundanpassat tak där kunden kan välja fritt mellan antal enheter för generering av värme 

respektive elektricitet. Målet är att för ASV Solars skull komma på en standardiserad lösning 

att kombinera deras solfångare med solceller, vilket samtidigt ska vara estetiskt tilltalade, 

enhetligt och attraktivt för kunden. Nu blev det istället intressant att titta på standardiserade 

solcellsmoduler menade för tak. Fortfarande saknas det tillverkare i Skandinavien, men det 

finns gott om återförsäljare. Efter viss undersökning stod det klart att dimensionerna på dessa 

skiljer sig något mellan tillverkare, men att de flesta ligger runt 1650x1000x40 mm. 

Mellanbeslaget kommer från och med nu vara avsevärt mycket större än det som används i 

dagsläget för att passa dimensionerna på solcellsmoduler. Därför var inte längre klick 

lösningen för att fästa solcellsmodulen det bästa alternativet, eftersom de nödvändiga 

krafterna kräver relativt tjockt godsmaterial som skulle göra beslaget allt för otympligt och 

tungt. Det antogs också vara svårare att garantera att solcellsmodulen sitter säkert. Därför 

tillverkades Modell Beta i samma material som existerande mellanbeslag, det vill säga i 
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Bild 6.2 – Modell gamma 

 

aluminium, vid ASV Solars egen tillverkning. Det är designat med hänsyn till att det måste 

vara god ventilation under solcellerna, utan att plats för vattenledningarna försummas. Även 

dragning av el med hänsyn till vatten är tagen i beaktning eftersom det är viktigt att det 

fortfarande levereras ett vattentät tak som inte kräver kompletterande takbeläggning. 

Då enhetligheten var ett annat krav var det också av vikt att solcellsmodulen var i nivå med 

mellanbeslaget samtidigt som det var tvunget att lämna plats åt vattenledningarna från 

solfångaren, vilket medförde att vi var tvungna att höja upp beslaget något. Det gjorde att 

lutningen på änden av beslaget, delen som håller fast polykarbonatplasten, blev något större. 

(Se Bilaga 12) 

6.3.3 Modell γ 

Modell gamma är vår slutliga prototyp. I stora drag är den väldigt lik sin föregångare, men 

med två stora skillnader. För att beslaget skulle kunna kundanpassas, men fortfarande delvis 

vara standardiserat togs beslutet att dela upp beslaget i tre delar, varav två kommer förbli 

likadana oavsett vilka solceller kunden väljer. Bredden på den tredje, mittenbiten, anpassas 

efter bredden på solcellen, men ser i övrigt likadan ut. Uppdelningen underlättar även 

tillverkning och hantering av mellanbeslagen.  

Dessutom togs beslutet att gå tillbaka till den ursprungliga lutningen på ändarna som håller 

fast polykarbonatplasten, och istället göra en rektangulär upphöjning vid ytan som skruvas 

fast i solfångaren. Ändringen gjordes dels för att inte riskera att funktionen blev sämre, dels 

för att det annars fanns en risk att skada plasten. I och med detta beslut fanns en risk att 

enhetligheten skulle äventyras, men troligtvis kommer det inte sticka ut i helheten när det 

beskådas i så stor skala och på det avstånd som det är tänkt då det monteras på tak.  

Modellen innebär att en höjning av solfångarens kortsidor är nödvändig, vilket har diskuterats 

med företaget som bekräftade att 

detta inte medför någon förändring 

i funktion eller vid montering. (Se 

Bilaga 13) 

Till modell gamma gjordes även en 

list för fästning av solcellsmodulen. 

Det beslutades att göra en list som 

fästes horisontalt. Denna ska stödja 

tyngden från modulen, samt hålla 

den på plats. (Se Bilaga 14.) 

6.4 Urval Solcellsmodul 
För att bestämma vilken typ av solcellsmodul som skall användas i mellanbeslagen vägs tre 

typer av solcellsmodulers egenskaper emot varandra enligt Pughs urvalsmatris. Modulerna 
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som jämförs är en tunnfilmsmodul från Midsummer, en tunnfilmsmodul från TSMC Solar 

och en modul med kiselsolceller från Hareon. (Se Bilaga 15) 

Matrisen resulterade i att Midsummers tunnfilmsmodul passar mindre bra. Deras modul är 

flexibel i sig, vilket passar bra om den skall appliceras på en ojämn yta, men i vårt fall, då 

solcellmodulen appliceras i en fast position i mellanbeslaget passar det oss bättre om vi 

använder en robustare modul med fast ram. Därmed lämpar sig både Hareons och TMSC:s 

moduler oss bättre, även då vi jämför effektivitet och energiutvinning. 

6.5 Avslut 

Härmed avslutades det praktiska arbetet. Modell gamma blev den slutgiltiga produkten och en 

närmare beskrivning av design och dimensioner återfinns i 8 Resultat.  
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7 Marknad 
Arbetet med att undersöka och hitta marknad för produkten har vi till stor del lämnat åt 

företaget. Vi har dock gjort en förberedande marknadsundersökning för att analysera om 

produkten var värd att utveckla. Vi har också undersökt företagets nuvarande marknad för att 

få en bild av vilka som troligtvis kommer att komma i kontakt med vår produkt. 

7.1 Företagets nuvarande marknad 
ASV Solars kärnkunder är allt ifrån företag till kunder på den privata marknaden. De har en 

hög marknadsandel på solpaneler i Norge och vill nu gå in och etablera sig på den svenska 

marknaden. Deras första installation av solfångarsystem i Sverige genomfördes under våren 

2015 på Åsa äldreboende. Vi vill med vår implementerade, hybrida lösning vara attraktiva till 

ett brett kundsegment. Combo G4 passar allt ifrån större nybyggen, industrilokaler och 

idrottshallar till fritidshus och villor, och tack vare möjligheten för kundanpassning av vårt 

universella fästanordningssystem når vi ut till denna marknad. Kunder som redan äger 

solcellspaneler har möjlighet att få produkten anpassad efter dessa och på så sätt själv 

bestämma andel aktivt takyta avsedd för generering av elektricitet och värme. 

7.2 Marknadsundersökning 
Vi genomförde en marknadsundersökning där vi undersökte marknaden för solenergi och 

intresset för solceller/-fångare hos privatpersoner. Vi tog emot 100 stycken svar och tycker 

oss nu har fått en bild av vad privatpersoner anser om solenergi och sätten som finns 

tillgängliga för dem att ta till vara på den. Nedan följer en sammanfattning av vad vi lärde oss. 

Hur undersökningen såg ut, vilka frågor som ställdes och hur svarsstatistiken ser ut återfinns i 

Bilaga 16. 98% av de svarande hade en positiv bild av solenergi, 73% svarade Mycket positiv. 

Drygt 82% av de som svarade tar inte vara på solenergi idag vilket, i kombination med att 

många ser det som en bra energikälla, borde betyda en stor marknad framöver.  

Av det som kan tänka sig installera ett solenergisystem är det nästan 2 av 3 som vill ha en 

kombination av solceller och solfångare. Vilket är en väldigt positiv siffra för vårt projekt. De 

flesta övriga vill installera endast solceller. Av alla svarande är det ca 28 % som inte kan 

tänka sig installera någon typ av solenergisystem alls. Anledning varför är framförallt att det 

är för dyrt men också att de nyligen installerat något annat system som de är väldigt nöjda 

med. 

7.3 Marknadsplan  
Vi har valt att helt lämna beslut om hur produkten ska marknadsföras och säljas åt företaget 

då detta inte är beslut vi kan fatta åt dem. Vi vet dock att de har för avsikt att implementera 

produkten i sin produktportfölj, samt köra diverse pilotprojekt. (Se avsnitt 8.4 Framtid.) 
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Bild 8.2 – Modell gamma, kant 

8 Resultat 
Nedanstående kapitel kommer att presentera slutresultatet av vårt projekt, Combo G4. En 

revolutionerande produkt, som genom en smidig lösning kombinerar solfångare och solceller 

på ett innovativt sätt där kunden själv kan bestämma andel takyta avsedd för utvinning av 

varmvatten respektive elektricitet. Ingen underliggande takbeklädnad krävs, en kombination 

av ASV Solars solfångare tillsammans med mellanbeslaget Combo G4 gör taket komplett, 

enhetligt och innovativt. (Se Bilaga 17.) 

Bild 8.1 – Rendering av färdig produkt samt uppbyggd prototyp 

8.1 Produktbeskrivning  
Mellanbeslaget är tillverkat i aluminium och består av två olika komponenter, kantparti och 

mittparti. Två kantpartier och ett mittparti bildar tillsammans vår produkt. Kanten är 

framförallt anpassad efter solfångaren och således likadan oavsett vilken solcell kunden vill 

använda, medan mittens bredd är proportionell mot bredden på solcellen. Produkten bildar 

dessutom ett plåttak, vilket betyder att det inte behövs någon underliggande takbeklädnad, så 

som tegelpannor. Ritning återfinns i Bilaga 13. 

8.1.1 Kantparti 

Delarna av kantpartiet med olika funktioner har delats upp i A-D, medan olika längder, där en 

längd sträcker sig från en vinkel till nästa, delas upp 

1-6. (Se Bild 8.1)  

Kantpartiet har fyra huvuduppgifter. Att hålla fast 

polykarbonatplasten (A), att fästa beslaget i 

solfångaren (B), att skydda vattenledningarna till 

solfångaren (C) och slutligen är det ytan 

solcellsmodulen vilar på. Det är helt standardiserat, med observation att vi implementerat att 

de flesta solcellsmoduler vi har stött på har djupet 45 mm, annat ses som undantag. Ändringar 

undantag, alternativt en förändrad standard, kan medföra finns beskrivet nedan. 
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Bild 8.3 – Mittparti 

1. Konstant. Längden och vinkeln är densamma som på dagens mellanbeslag. Den är 

anpassad för solfångaren och därför har vi valt att bibehålla den. 

2. Proportionell mot tjockleken på solcellsmodulen, l = t – 20 (mm). 

3. Konstant, anpassad efter solfångarens träram 

4. Samma som tjockleken på socellsmodulen, l = t. 

5. Konstant, anpassad efter solfångaren för att ge utrymme till vattenledningar och rör. 

6. Konstant, anpassad för kylning av solcellsmodulen utan att ligga emot taket, för att 

motverka kondens. 

8.1.2 Mittparti 

Mittpartiet är den del som anpassas efter bredden på 

solcellsmodulen, vilket gör att beslaget blir kundanpassat. 

Den är helt oberoende av tjockleken. Bottenlängden är 

proportionell mot bredden, l = b - 420 (mm). Övriga längder 

är konstanta. 

8.2 Uppföljning kravspecifikation 
Efter att ha presenterat vår färdiga produkt är det aktuellt att följa upp och utvärdera 

kravspecifikationen uppställd i början av projektet. 

8.2.1 Enkelhet 

Då det är väldigt viktigt för ASV Solar att deras produkter är enkla att installera har det varit 

vårt största fokus att bevara detta. Bygge av prototyp har visat att vi har lyckats med detta. 

Vår produkt är lika lättinstallerad som beslagen som används idag. 

8.2.2 Enhetlighet 

Vi tycker att vi uppfyllt även detta krav. Istället för att solceller och solfångare ligger 

åtskiljda, ovanpå tegelpannor, är de med vår produkt integrerade i både varandra och tak. Det 

erhålls därav en plan, stilren yta. 

8.2.3 Självförsörjande  kunden väljer själv 

Detta krav utvecklades under våren till att kunden själv ska kunna välja hur mycket 

varmvatten respektive elektricitet som ska utvinnas. I och med vår utformning, samt 

tredelning, av Combo G4 är detta inga problem.  

8.2.4 Kundanpassat 

Det betyder då att vi även uppfyllt detta krav. Mittpartiet kan anpassas i storlek helt beroende 

av solceller vilken ska appliceras i systemet. 

8.2.5 Bevara värmeutvinningsförmågan 

Då vi valde att gå ifrån att göra en hybridpanel och istället valde att utveckla en hybrid 

anläggning blev resultatet att vi helt lämnade solfångaren orörd. Vi har med andra ord inte 

haft någon som helst påverkan på solfångarens verkningsgrad. 
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8.3 Framtid 
ASV har som vision att implementera produkten Combo G4 i deras produktportfölj. Som en 

del i detta kommer det i mitten av juni att genomföras ett första pilotprojekt i samarbete med 

NMBU - Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet. Projektet går ut på att få en villa att 

bli helt självförsörjande med bland annat ASV Solars solfångare och med hjälp utav Combo 

G4. 

Tanken är att under kommande år försöka genomföra flera pilotprojekt och på så sätt 

utvärdera produkten. Visar det sig att produkten klarar av testerna kommer man att certifiera 

produkten via certifieringsbolaget Svensk provning i Borås. 
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9 Diskussion 
I detta avsnitt för vi diskussioner runt arbetet, resultatet av projektet och även runt solenergi 

som energikälla. 

9.1 Uppfylld kravspecifikation 
Vi har utvecklat ett sätt för företaget att implementera solceller i sitt system som uppfyller de 

krav som ställts på projektet. Vi har bevarat enkelheten genom att använda redan färdiga 

solcellsmoduler, och värmeutvinningen har inte påverkats, då själva solfångaren är 

oförändrad. Vi har vidareutvecklat kapaciteten från att systemet ska vara självförsörjande, till 

en hybrid takanläggning där kunden själv kan välja hur stor andel solceller respektive 

solfångare man vill bruka. Produkten har dessutom konstruerats med baktanke att främja ett 

så estetiskt tilltalande utseende som möjligt. Vi anser därför att resultatet uppfyller de krav 

som ställdes i uppstart av projektet. Genom vår kundanpassade produkt erbjuder vi ett 

komplett, enkel, enhetlig och innovativ tak som utvinner både solel och solvärme. Lösningen 

kan dessutom helt tillverkas i företagets egen produktion, vilket är gynnsamt då det inte krävs 

några större investeringar för företaget och de kan börja tillverka produkten med kortast 

möjliga varsel. Vår marknadsundersökning visade också på att en produkt som denna är 

eftertraktad och vi hoppas att detta betyder att företaget kan börja producera och sälja vår 

produkt inom en snar framtid. Något de tycks ha för avsikt att göra. 

9.2 Analys produkt 
Det är intressant att analysera vår produkt efter färdigställande. De metoder vi väljer att 

använda för detta ändamål är SWOT, FMEA och MET-matris. 

9.2.1 SWOT 

Nedan följer vad vi kommit fram till med hjälp av SWOT:en, för matrisen, se Bilaga 18. 

Styrkor: 

Eftersom produkten går att kundanpassa öppnar vi möjligheten till ett brett marknadssegment. 

Produkten vänder sig till större nybyggnationer som industrilokaler och idrottshallar, men 

även till villor och fritidshus.  

Combo G4 är en universell fästanordning som inte bara öppnar möjligheten för 

energiutvinning av elektricitet, utan också bidrar till att kunden slipper montera någon 

underliggande takbeklädnad som ofta krävs vid endast installation av solcellspaneler. 

Eftersom produkten är integrerad i taket ger det taket ett enhetligt och ett estetiskt tilltalande 

intryck. 

 Combo G4 besitter enkelhet och är en produkt som är användarvänlig samt lätt att montera 

och installera. Produkten är utformad efter standardiserade solcellspaneler, vilket gör att man 

på ett enkelt sätt kan koppla in önskad solcellsmodul. Något som är gynnsamt för ASV Solar 



9 DISKUSSION 

30 

 

är att de har de resurser som krävs för att starta tillverkning. De behöver inte köpa in nya 

maskiner och besitter redan erfarenhet av tillverkningsmetoden, då produkten ComboG4 är en 

modifikation, och utveckling av mellanbeslaget från solfångarna.  

Svagheter: 

Något som upptäcktes vid prototypbygget var att underhåll av vår produkt, samt rören som 

sticker ut från solfångaren, kan bli problematiskt. Detta är något vi redan då började diskutera 

lösning på, men som ännu inte är helt löst. En annan svaghet är att företaget idag inte har 

något inköpsavtal på solceller. Det är inga problem ur aspekten att de med vår produkt kan 

tillämpa systemet till alla solceller, men däremot kan öka risken för reducerad vinst när 

kunder ber dem leverera och installera både solfångare och solceller. Genom att skapa ett 

samarbete och avtal med någon tillverkare eller leverantör av solceller kommer de kunna 

pressa priserna och på så sätt maximera sin vinst. 

Möjligheter: 

Combo G4 tillsammans med ASV Solars solfångare gör det möjligt för företaget att gå in i en 

växande marknad och därigenom finns det möjlighet att skapa nya samarbetsparters.  I 

dagsläget finns det lösningar som ständigt är under utveckling och som gör det möjligt att 

lagra den överskottsenergi som ett system genererar istället för att sälja på det lokala nätet. 

Överskottet som lagras kan man då dra nytta av och använda de dagar solcellerna inte 

producerar tillräckligt. 

Hot 

Något vi ser som ett hot är installationskostnaden för solcellspaneler och solfångare, och det 

faktum att många ser det som en hög kostnad att investera i solenergi. Därför är det viktigt att 

uppmana kunder att tänka på att ett tak med solfångare och solceller i det långa loppet 

genererar energi, och att man i slutändan får pengar tillbaka på sin investering. 

Solfångare och solceller är väderberoende och de verkar olika bra beroende på vilket 

geografiskt läge man monterat systemen i. Andra faktorer vi betraktar som hot är andra 

energikällor och konkurrenter.  Ett större hot är så kallade PV-T System, Photovoltaic 

Thermal system, vilket är hybrida anläggningar som genererar elektricitet och värme i samma 

panel. Att en skiftad efterfrågan efter solenergi skulle uppstå är inte stor, men om det inträffar 

skulle det vara mindre gynnsamt för vår produkt. 

9.2.2 FMEA 

Vi har även genomfört en FMEA för att försöka förutse vilka fel som kan uppstå, både vid 

installation och i drift. Genom att jobba för att förebygga fel redan innan de dyker upp 

minskas risken för uppkomst redan i ett teoretiskt stadie. (Se Bilaga 19.) 
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9.2.3 MET-matris 

Eftersom produkten Combo G4 helt och hållet är tillverkat av aluminium har det en relativt 

liten påverkan på miljön under sin livscykel. Som vi kan avläsa från matrisen är det ett 

miljövänligt material då det går att återvinna oändligt antal gånger, och till endast fem procent 

av den energiförbrukning som går åt vid nyproduktion. Tillverkning av produkten görs via en 

CNC-styrd maskin som inte släpper ut några giftiga gaser, och under användning har 

produkten ingen miljöpåverkan alls. Något som alltid kan utvecklas är att sträva efter 

miljövänliga transporter, som till exempel via tåg. (Se Bilaga 20.) 

9.3 Action Research – Projektprocess 

Vi har under projektets gång arbetat efter en produktutvecklingsprocess där vi valt att arbeta 

vidare med alternativa lösningar under en längre tid, en metod så kallad Set Based Design. 

Behandling av olika koncept där lösningar inte har uteslutits förrän i ett senare skede har 

bidragit till en gynnsam utveckling av projektetet och vi anser att vi har kommit fram till bästa 

möjliga lösning, även då projektet avgränsats under tidens gång.  

Något som har varit viktigt för oss, och som har används frekvent i utvecklingsprocessen är 

en kontinuerligt uppdaterad visuell planering. Vid projektstart sammanställdes även ett Gantt-

Schema över hela projektet, från start till mål, med viktiga deadlines och planerat arbete 

Dessa metoder är några av byggstenarna i dynamisk produktutveckling. De gav oss en 

överskådlig bild av vad som skall göras och därefter kunde vi planera upp ett mer detaljerat 

arbete. 

I början av projektet ägnade vi mycket tid att fylla de kunskapsgap som uppstod då ingen av 

oss hade någon större erfarenhet om solenergi. Detta gjordes genom sökningar på internet och 

i facklitteratur. Vi tog även del av vår samarbetspartners, ASV Solar, kunskap och tog reda på 

fakta genom intervjuer med fackmän för att få en så bred förståelse som möjligt. 

Vi har arbetat efter citatet “Anteckna ständigt” (Holmdal, sid 222) där möten och arbete som 

har utförts ständigt dokumenterats. På så sätt har det varit lätt att gå tillbaka och snabbt få en 

uppdatering om vad som har gjorts. Varje vecka har avslutats med en sammanställning av 

utfört arbete samt planering av arbete för kommande vecka i veckorapporter. Genom att jobba 

efter dessa metoder har vi fått en överskådlig blick över hur vi ligger till i projektet och det 

har hjälps oss då vi fått en klar och tydlig bild över vad som skall göras. Veckorapporterna har 

också kommit till användning i kommunikationen med AVS Solar. 

9.4 Produktionsprocess Combo G4 
Tillverkning av produkten Combo G4 sker på samma sätt som företaget tillverkar sina 

mellanbeslag, via en CNC styrd maskin som bockar plåten. Själva bockningen av plåten sker i 

förhållande till den ritning som matas in i maskinen, och maskinen justerar sig själv i 

förhållande till ritningarna för varje jobb. Processen övervakas på en datorskärm som är 

placerad vid maskinen. Alla ritningar man matar in sparas i maskinen och man kan på så sätt 
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hämta gamla ritningar vid behov. Genom att använda en CNC styrd maskin kan man på ett 

enkelt sätt skräddarsy produkten efter kundbehov. 

9.5 Hållbar utveckling – social-, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Hållbar utveckling handlar om att nå ett läge där alla människors resursbehov är täckt utan att 

det riskerar resursbehovet hos framtida generationer. I uttrycket ingår tre aspekter; social-, 

ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Vi tyckte att det i vårt arbete var intressant att titta 

övergripande på solen som energikälla.  

9.5.1 Socialt hållbarhet 

Perspektivet handlar om att bygga ett samhälle, stabilt under lång tid. Solenergi har 

potentialen att tillgodese hela jordens befolkning med all energi vi behöver och kan tänkas 

vilja ha. Människors bekvämlighet och levnadsstandard äventyras alltså inte vid införandet av 

mer solenergi. 

9.5.2 Miljö 

Både solceller och solfångare är i princip helt utan miljöpåverkan under drift. Även under 

produktion är miljöpåverkan från solfångare försumbar i förhållande till livslängd och de 

energikällor som ersätts. Solceller å andra sidan förbrukar en del energi vid produktion. På 

vilket sätt är beroende på vilken typ av solceller det handlar om. Kiselplattor är 

energikrävande i tillverkning då kislet måste renas för att kunna användas till solceller. För 

tunnfilm handlar det framförallt om miljöpåverkan från den gruvbrytning som krävs för att 

framställa de metaller som behövs. (www.lapplands.se) Dock blir produktionen hela tiden 

bättre och idag ligger återbetalningstiden ur miljöperspektiv för en solcell mellan 0,5 och två 

år beroende på solcellstyp och geografisk placering. Solcellspaneler i Sverige har fortfarande 

en av de högsta återbetalningstiderna, dels på grund av ett lågt antal soltimmar och för att 

energin de ersätter här till största del kommer från vatten- och kärnkraft som båda två anses 

som rena energikällor.(Offerman, 2014) Dock är det viktigt att komma ihåg att solenergi till 

skillnad från både vattenkraft och kärnkraft inte bara är ren, utan även helt saknar fysisk 

inverkan på naturen. 

9.5.3 Ekonomiskt 

Återbetalningstiden för kund, ur ett ekonomiskt perspektiv är svårt att beräkna, då den 

varierar kraftigt och beror av många faktorer. Några av dem är var du bor geografiskt, vilken 

riktning ditt tak är beläget och hur stor yta du har möjlighet att täcka. Dessutom beror 

återbetalningstiden för vårt system även på hur kunden väljer att fördela sitt tak. För 

solfångare tar det cirka fem till tio år innan systemet är återbetalt. En väldigt bra tid med tanke 

på att de med stor sannolikhet håller minst 40-50 år. För solceller ca 15-20 år, med reservation 

för att man idag erhåller stöd för solcellsinstallation (Länsstyrelsen, 2009), vilket sänker 

återbetalningstiden till ungefär 10-15 år. Detta är fortfarande relativt lång tid, ungefär halva 

livslängden. Solceller har en livslängd på minst 30 år, verkningsgraden går dock ner något 



9 DISKUSSION 

33 

 

kontinuerligt. Efter 10 år har verkningsgraden sjunkit till 90 % och efter 25 år till 80 %. Det är 

dock värt att ta i beaktning att solceller stadigt sjunker i pris. Mellan 2010 och 2013 sjönk 

priset per watt från ungefär 50 kronor till 15 kronor och idag är de ännu någon krona billigare. 

(Energimyndigheten, 2014). 

Idag finns det som sagt ett bidrag för installation på solceller. (Länsstyrelsen, 2009.) Det 

kostar med andra ord en del skattepengar och det kan diskuteras om det är rätt att 

privatpersoner kan få pengar till något bara de har ekonomisk vinning av. Detta bidraget är 

dock tänkt att försvinna år 2016. 

9.6 Etik och moral 

Eftersom varken solceller eller solfångare har några utsläpp eller på något vis stör eller förstör 

när de är installerade och i bruk är det framförallt produktion och avfallshantering som är 

intressant att titta på ur ett etikperspektiv.  

Idag produceras de solceller vi rekommenderat och diskuterat tillsammans med företaget till 

största del i Tyskland. Dock tillverkas de flesta solceller i Asien, och framförallt då i Kina. Vi 

vill därför belysa vikten av att företaget ska vara noga med att kontrollera arbetsförhållandena 

hos de tillverkare som de väljer att köpa in solceller från.  

Något annat som diskuteras är avfallshanteringen av solceller. Tidigare har denna varit väldigt 

dålig och endast några få procent har kunnat återvinnas, samtidigt som giftiga ämnen från 

CIGS tunnfilm har varit ett problem vid skrotning. Detta är något solcellstillverkare äntligen 

tycks tagit tag i på allvar. I dagsläget finns det två anläggningar för solcellsåtervinning i 

Europa. Dessa återvinner 75 % respektive 95 % av solcellerna de får in. Det har dessutom 

startat ett frivilligt initiativ av 29 tillverkare som inte bara vill kunna återvinna materialet, 

utan dessutom återanvända 85 % till nya solceller. Detta projekt kommer genomföras under 

2015. (NyTeknik, 2009) 

När det kommer till vår produkt rekommenderar vi att det i största möjliga mån används 

återvunnet aluminium.  

Det är viktigt att kunna mena vad man säger när man förespråkar solen som ren och hållbar 

energikälla, vilket den definitivt är, men det är också så den ska utvinnas. 
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Bilaga 1 – Ordlista/ förklaringar 
A - Ampere, enhet för ström. 

AM = Air Mass - 1,5 . AM står för tjockleken av atmosfären. Vid ekvatorn 

är  luftmassan 1. I Europa ca. 1,5.  

Effekt - Mått på arbetsförmåga hos en elektrisk komponent. Effekt = Spänning x 

Ström, P = U x I. Enhet Watt [W] 

Energi - Antal nyttjad effekt under en bestämt tid. Energi = Effekt x tid. E = P x t. 

Enhet [J] - Joule, Kan även skriva [W/s] eller [W/h]. 

kW - kilowatt, 1000 Watt, enhet för effekt. 

kWh - kilowatt-timme, enhet för energi. 

Likström (DC) - Ström som alltid går i samma riktning, till skillnad från växeltröm 

som är det som återfinns i våra uttag. Eftersom solceller producerar likström måste 

denna göras om till växelström innan den kan brukas. 

Max Power, Pmax - Maximal effektgenerering 

Maximum Power Current, Imax (A) - Maximal strömgenerering hos en solpanel. 

Maximum Power Voltage, Vmax (V) - Maximal spänningsutvinning hos en solpanel. 

Open Circuit Voltage, Voc (V) - Öppenspänningen. Den maximala spänningen från 

en solcellskomponent då den inte är belastad, dvs då strömmen är noll.  

Pn-övergång - område där ett material med överskott på elektroner möter ett material 

med underskott av elektroner, vilket bildar en inbyggd spänning 

Short Circuit Current, Isc (A) - Kortslutningsströmmen. Detta är strömmen från 

strömgeneratorn i kretsen. 

Solcell - omvandlar solljus till elektrisk ström. 

Solfångare - anläggning som omvandlar solljus till värme genom vattenuppvärmning. 

Solpanel - samlingsnamn för anläggningar som utvinner energi från solljus. 

- Solstrålningen -1000 watt per kvadratmeter. Den mängden ljusenergi som 

strålar på ett visst område vid en given tidpunkt.  

STC - STC står för “Standard Test Conditions” eller “normala testförhållanden”. Det 

är en standard som används inom solenergibranschen som gör det möjligt att 

genomföra enhetliga jämförelser av solcellsmoduler från olika tillverkare. Genom 

fasta bestämda villkor kan man vara mer exakt i sin bedömning och betygsättning av 

panelerna. Dem tre olika villkoren är: 

Temperature Coefficient of Pmax, %/C - Den procetnandel som solpaneles prestanda 

försämras med per grad. 

- -Temperaturen i cellen - 25°C:  Temperaturen hos själva solcellen, alltså inte 

den omgivande temperaturen.  

Total Module Efficiency (%) - Verkningsgrad på solpanelen. 

V - Volt, enhet för spänning. 

Valenselektroner - elektroner i atomens yttersta skal, ”flexibla” elektroner som med 

enkla metoder kan frigöras och på så sätt göra material ledande. 

Verkningsgrad - nyttig energi/tillförd energi, mått på hur mycket av solljuset som tas 

till vara. 
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Växelriktare - Konverterar solens energi till elektricitet. Från likström (DC) till 

växelström (AC). En växelriktares uppgift är att hitta en så fin balans som möjligt 

mellan spänning och ström för att maximera effekten hos en solcellspanel. (Se 

diagram ovan för Voc samt Isc.)  

Växelström (AC) - Se likström. 

Varför man jämför Voc med Vmax och  Isc Imax? 

Som nämnt ovan är Voc den maximala spänningen som uppstår i en komponent då 

den är obelastad. När man kopplar på en ström belastas komponenten och Vmax 

uppstår. Vmax är något lägre än Voc.  Som nämt tidigare (se 6.7 växelriktare), krävs 

en viss spänning för att att en växelriktare skall starta. Det är här Voc blir intressant 

då det är Voc man kollar på och avgör hur många solpaneler man behöver beroende 

på vilken växelriktare man använder sig utav. 

 

(http://pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/open-circuit-voltage) 

Isc,Kortslutningsströmmen, fungerar på liknande sätt men är istället strömmen genom 

solcellen då spänningen över solcellen är noll. Isc visas på IV kurvan nedan. 

 

  

(http://pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/short-circuit-current) 
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Bilaga 2 - Projektplan 

Projektplan 

Inledning 

Intresset för förnybar energi ökar hela tiden och bland våra flödesresurser är solen den 

mest pålitliga. Vi har därför valt att försöka gå in i denna marknad. 

Nuläge 

Projektet görs i samarbete med ASV Solar, ett norskt företag som har som mål att 

etablera sig i Sverige med utgångspunkt Halmstad. Idag tillverkar de solfångare, vilka 

producerar värme genom vattenledningar. 

Tanken med deras solfångare, som skiljer sig från andra, är att de enkelt ska kunna 

installeras av hantverkare utan specialiserad kunskap, så som VVS-installation. 

Problemformulering 

Tanken med vårt projekt är att vidareutveckla ASV Solars solpanel och göra en 

kombinerad solfångare och solcell. 

Det är viktigt för ASV Solar att solpanelerna är fortsatt lika lätta att montera som de 

är idag, vilket begränsar och sätter krav på vår kombinerade panel. 

Syfte 

Att producera en solpanel som maximera energiupptaget per ytenhet genom att el och 

värme produceras i samma panel, med minimerad engeriförlust i överföring mellan 

solcell och solfångare. 

Mål 
Vi kommer leverera en fungerande prototyp samt en rapport beskrivande hur och 

varför vi kommit fram till att den prototyp vi framställt är det bästa alternativet för 

produktion.  

Vald projektmodell 
Vi har valt att jobba efter Dynamic Product Development (DPD) (S.Ottosson (2004)). 

Metoder  

Vi har tänkt oss att använda oss utav följande metoder under vårt projekt: 

Bakgrundsundersökning 

Eftersom Solenergi är ett område som vi båda, än så länge, ej har så stor erfarenhet av 

behöver vi fördjupa hos inom detta område. Vi tänkte därför börja med att genomföra 

en bakgrundsundersökning för att få en övergripande bild samt en grund att stå på. Vi 

behöver bland annat bilda oss en uppfattning för vad det finns för olika tekniker för 
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att generera el? Vilken teknik ligger bakom Solfångare samt Solceller? Vad har de för 

verkningsgrad? etc. 

Brainstorming 

Vi skall använda oss utav Brainstorming för att generera fram så många olika koncept 

och ideer som möjligt. 

Set Based Design 
Set based design är en metod där man jobbar vidare med ett antal ideer under en tid 

istället för att eliminera ut sina ideer i ett tidigt skede. Genom att tillämpa denna 

metod får våra ideer växa fram och vi kan istället vid ett senare skede sålla bort de 

sämre alternativen. 

Modellering 

PAD - Pencil Aided Design 

“Pencil and paper are the most important tools for concept development” 

http://www.larsholmdahl.com/product-e/strategy3.html 

PAD- är en given metod när det kommer till produktutveckling. Vi får helt enkelt ner 

våra tankar och ideer på papper och det är ett bra verktyg för att förklara sina  ideer 

/koncept på ett smidigt sätt.  

MAD - Modeling Aided Design 

Genom att göra en modell av något slag kommer vi får en övergripande känsla av hur 

vår produkt kommer att se ut och fungera utan att lägga ner för mycket tid och 

resurser. 

CAD - Computer Aided Design 

CAD - kommer att användas då det är ett bra verktyg när det kommer till modelering i 

3D och för att få en verklighetstrogen bild av vår produkt. 

Utvärderingsmatris 

Vi kommer göra en utvärderingsmatris för att komma fram till ett bra koncept. 

Genom att betygsätta våra alternativa lösningars egenskapar kan vi i slutändan se 

vilket alternativ som kommer att vara mest intressant. 

Vid utebliven Matris kan det hända att man i ett senare skede i projektet stöter på 

problem som kan resultera i att man förlorar dyrbar tid. 

PMI Metoden - Plus,Minus,Intressant 
PMI-metoden är en annan utvärderingsmatris som kan komma att vara användbar. 

Här sammanftattar man vad som är Positivt,Negativt samt intressant gällande de 

koncept man vill gå vidare med. I slutändan sammanfattar man de argument man 

kommit fram till och kan på så sätt få en mer tydlig bild av vilka alternativ man vill gå 

vidare med. 



BILAGOR 

V 

 

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis 
En riskanalys kommer att göras på produkten. Denna metod använder vi oss utav för 

att eliminera de mest relevanta problem som kan uppkommas produkten. Genom ett 

poängsystem kan man avläsa sannolikheten av att ett  problem uppkommer, orsaken 

bakom det, hur allvarligt det är och vilka åtgärder som skall tillämpas. 

MET - Material, Energi och Toxiska utsläpp 
Met matriser är till för att att se vad produkten har för miljöpåverkan under sin 

livcykel.  

Översikt teori och referensram 

Då det är ett nytt område för oss kommer vi i början av projektet att lägga mycket tid 

på att lära oss mer inom följande ämnen: 

 solenergi 

 teknik för energiutvinning 

 olika typer av solceller - funktion och verkningsgrad  

 Analys av befintlig produkt 

Referens: Solenergi: Praktiska tillämpningar i bebyggelse (Lars Andrén) 

Projektorganisation 

Ägare: ASV Solar 

Handledare Halmstad Högskola: Hans-Erik Eldemark 

Handledare ASV Solar: Flemming Wagner 

Projektgrupp: Angelica Lindberg, Mikael Johnsson 

Tids- och resursplan 

 
  

Uppgift v 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Uppstart: projektplan, avtal, budget

Reseach: info- och bakgrundssökning

Koncept

Konceptredovisning

Ta fram olika alternativ

Alternativ mockups/jämföra/test

Prototyp

Utvärdning prototyp

Förbättring prototyp

Utvärdering projekt

Avslut och redovisning
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Budget och finansiering 
Alla kostnader skall dokumenteras med kvitton samt orsak bakom utgiften. 

Uppkommer ytterligare kostnader ska detta tas upp i diskussion.  

Litteratur 

Böcker, Patentsökningar i databaser 

Uppskattad kostnad : 1000 sek 

Dokumentation 

Dokumentation så som rapportskrivning, utskrivning i färg etc. 

Uppskattad kostnad: 1000 sek 

Resor 

Bensinersättning.  Anges med destination och anledning till resa. 

Uppskattad kostnad: 18kr/mil 

Prototypmaterial 

Kostnader betalas av företaget 

Uppskattad kostnad: okänt 

Laborationsmaterial 

Tekniska ytor/material. Ingår även tester av material samt färdig prototyp. 

Uppskattad kostnad: 5000 sek 

Intressenter och intressenthantering 

Kärnintressenter: Projektorganisationen 

Primära intressenter: Tillverkare och distributörer. 

Sekundära intressenter: Köpare och användare. 

Riskanalys och riskhantering 

Tid: Projektet är tidsbegränsat vilket gör att vi löper risk för tidsbrist. Vi motverkar 

risken genom planering, gantt-schema och milstolpar som ska hjälpa oss att 

kontinuerligt ha koll på vart i processen vi borde befinna oss för att projektet ska 

kunna slutföras i tid. 

Gantt-schema: En för detaljerad tidsplan kan hämma innovationsprocessen, vilket är 

anledningen till att vi valt att hålla den öppen och flytande. 

K-kap: Kunskapsgap är en stor risk då detta är ett nytt område för oss. Vi hoppas 

kunna motverka risken genom att avsätta lång tid till research och lärande. De k-gap 

som ändå dyker upp kommer med stor sannolikhet vara så kallade enkla eller 

komplicerade, vilket innebär att vi kommer kunna lösa dem genom att läsa artiklar 
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och annan liknande lättillgänglig information alternativt fråga någon med mer 

kunskap inom området. 

SWOT 

Strengths  
 Samarbete med ett stort företag 

 Erfarenhet inom projekt 

 Kunskap inom solenergi 

Weaknesses  
 Kunskapskap 

 Tidsbrist 

Opportunities 
 Uppåtgående branch 

 Bidra till framtida kontakter 

Threats 
 Konkurrenter med liknande koncept (produkter) 

 Konkurrenter inom alternativ energiutvinning (tex. fusion) 
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Bilaga 3 – ASV Solar 
ASV Solar är ett norskt företag som är specialiserade på solenergi. Med mer än 30 års 

erfarenhet på marknaden har dem utvecklat en skandinavisk solfångare med unika 

egenskaper i form av prestanda och soliditet. Grundaren är Torkel Åsen, delägare och 

handledare i projektet är Flemming Wagner. De är belägna utanför Oslo, men är just 

nu i skedet att expandera till Sverige med utgångspunkt i Halmstad. 

ASV solfångare är baserade på en extremt miljövänlig och patenterade teknologi som 

gör den enkel att implementera i nya och existerande byggnader. Den kan installeras 

av snickare och kan i sig själv fungera som taktäckningsmaterial eller som en del av 

byggnadens design och arkitektur. 

ASV Solars tillverkning av solfångare sker i Litauen, men de har lager i både Litauen 

och Norge. Leverans sker efter vad som är mest ekonomiskt för varje order och beror 

helt och hållet på vilket geografiskt läge kunden har. Därmed bestäms om man 

levererar direkt från tillverkning eller från lagret i Norge. 

De har även en mindre tillverkning i Norge där dem producerar något dem kallar 

designsolfångare, vilket innebär solfångarmoduler som inte har standardmått. 
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Bilaga 4 - Solfångare 
 

 

 

 

 

 

 

Solfångare under installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellanbeslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rör och vattenledningar, samt PVC 

plast 
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Bilaga 5 – Avtal 
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Bilaga 6 – Budget 

Budget och finansiering 

Alla kostnader skall dokumenteras med kvitton samt orsak bakom utgiften. 

Uppkommer ytterligare kostnader ska detta tas upp i diskussion.  

Litteratur 
Böcker, Patentsökningar i databaser 

Uppskattad kostnad : 1000 sek 

Dokumentation 
Dokumentation så som rapportskrivning, utskrivning i färg etc. 

Uppskattad kostnad: 1000 sek 

Resor 
Bensinersättning.  Anges med destination och anledning till resa. 

Uppskattad kostnad: 18 sek/mil 

Prototypmaterial 
Kostnader betalas av företaget 

Uppskattad kostnad: okänt 

Laborationsmaterial 

Tekniska ytor/material. Ingår även tester av material samt färdig prototyp. 

Uppskattad kostnad: 5000 sek 

Utexpo 

2000kr 
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Bilaga 7 – Gantt-schema 
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Bilaga 8 – PAD: 5 Koncept 
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Bilaga 9 – Urvalsmatris 5 koncept 
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Betygsskalans värde går ifrån 1-5 där 1 är mindre viktigt och 5 är viktigt.  Eftersom 

koncepten inte har några faktiska beräkningar eller analyser har vi uppskattat värden 

på koncepten genom faktainsamling på internet samt diskussion oss sinsemellan och 

med handledare. Som resultatet i matrisen visar har vi valt att gå vidare men och 

utveckla 2 stycken koncept.   
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Bilaga 10 – CAD: Ritning Modell α 
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Bilaga 11 – Åsa installationen 

Beräkningar på Installation av solfångare på Åsa äldreboende 
Beräkningar area på Åsa-installationen. Vi kommer bara räkna på den del av taket som 

används. För bild se bilaga. 

IDAG: 

En panel är 2180x3700 mm^2 (15 st), alternativt 2180x1900 mm^2 (3 st) stora. 

Mellanrummet mellan panelerna är 240 mm. Ett mellanbeslag är 450 mm vilket ger en 

“aktiv” yta på 1970x3700 mm^2 per panel och en död yta på 450 mm per mellanbeslag. 

Det ger oss en aktiv yta på: 

1970x3700x15 + 1970x1900x3 = 120 564 000 mm^2 = 120,564 m^2 

Den totala ytan är: 

9440x3700x3+7020x3700+7020x1900+240x2 = 144 096 480 mm^2 = 144,096480 m^2 

Andel aktiv yta: 

120,564/144,096 480 = 84 % 

MED VÅRT MELLANBESLAG: 

Solfångarna har samma aktiva yta. 

Mellanrummet blir istället 320 mm.  Denna ökning medför 80 cm extra längd per 

mellanbeslag. Mellanbeslaget får en aktiv yta på 315 mm. 

Aktiv yta: 

120,564 m^2 - solfångarna förblir desamma. 

315x3700x13 + 315x1900x2 = 16 348 500 mm^2 = 16,3485 m^2. 

120,564 + 16,3485 = 136,9125 m^2 

Total yta: 

(9440 + 80x3)x3700x3 + (7020 + 80x2)x3700 + (7020 + 80x2)x1900 + 320x2 = 147 656 640 

mm^2 = 147,65664 m^2 

Andel aktiv yta: 

136,9125/147,65664 = 93 %  
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Ritningar på Åsa Installationen 
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Bilaga 12 – CAD ritning Modell β 

Anpassad för horisontell applicering av solcellspanel 
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Anpassad för vertikal applicering av solcellspanel 
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Bilaga 13 – CAD ritning Modell γ  
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Bilaga 14 – CAD – ritning List 

Kantlist 
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Mittlist 

 

 



BILAGOR 

XXV 

 

Bilaga 15 – Urval solcellsmoduler 

Data Solcellsmodul 

 

Ten Star Solar. Information om solelspaket. http://www.tenstarsolar.se/k%C3%B6p-

online/steg-f%C3%B6r-steg-guide/information-om-sol-el-paket-14673825 [2015-05-23] 

Midsummer. Midsummer Flexible Solar Panels. http://www.midsummer.se/flexible 

solarpanels.html. [2015-05-23] 

 

  

Data Midsummer  

MIDS-165 

Hareon 

HR-245W 

TSMC Solar 

TS -160 C1 

Max Power Pmax 165W 245W 160W 

Maximum Power 

Voltage- Vmax (V) 

27,5V 29,88V 48,8V 

Maximum Power 

Current - Imax (A) 

6A 8,2A 3,28A 

Open Circuit 

Voltage - Voc (V) 

36V 37,34V 65,2V 

Short Circuit 

Current - Isc (A) 

7A 8,48A 3,61A 

Total Module 

Efficiency (%) 

10,20% 14,79% 14,7 

Standard Size 

(mm) 

980 * 1650 mm 992 *1632 mm 656*1656mm 

Temperature 

Coefficient of 

Pmax 

 

-0,31%/C -0,44%/C 

 

 

 -0,31%/C 

Power warranty / 

Life Length 

90%/10years, 

80%/25years 

 

90%/12 years, 

80%/25 years 

90%/10years, 

80%/25years 

 

Price 

 
13kr/W≈ 2145kr 2800kr 2500-3000kr 

Weight 3,5kg/m
2
 = 5,7kg 18kg 17,5kg 
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Urvalsmatris - Solcellsmodul 
 
 
 

Specification 
Criteria 

 
 
 

Weight 

Concept 

Midsummer 

MIDS-165 
Hareon 

HR-245W 

TSMC Solar 

TS -160 C1 

Rating Weighted 
score 

Rating Weighted 
score 

Rating Weighted 
score 

Module Efficiency 5 3 15 5 25 3 15 

Peak power – 
Pmax (W) 

5 3 15 4 20 4 20 

Life Length 4 4 16 4 
 

16 4 16 

Accessibility 4 1 4 4 16 5 20 

Price 3 3 9 2 6 2 6 

Weight (kg) 3 5 15 3 9 3 9 

Ease of use  
 

4 5 20 4 16 4 16 

Total Score 
Rank 

 94 
3 

108 
1 

102 
2 

 Continue?  No Yes Yes 
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Bilaga 16 – Marknadsundersökning 
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Bilaga 17 – Bilder på slutresultatet 
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Bilaga 18 – SWOT Combo G4  
Interna faktorer 

Styrkor 

- Kundanpassning 

- Användarvänligt material 

- Universal fästanordning 

- Enkelthet 

- Estetiskt tilltalande 

- Energigenererande 

- Lång livslängd 

- Ren energi 

- Besitter resurser för tillverkning 

(Maskiner/ Material / Kunskap) 

 

Svagheter 

- Underhåll 

- Har inget standardavtal för 

solceller. 

 

Externa faktorer 

Möjligheter 

- Växande bransch 

- Skapa samarbetspartnerns 

- Växa till en marknadsledande 

position 

- Bred marknad 

- Ständig utveckling av möjlighet 

till energilagring 

 

Hot 

- Installationskostnad 

- Lätt att kopiera 

- Väderberoende 

- Geografiskt läge 

- Hybrid system(PV-T system) 

- Skiftad efterfrågan  

- Andra energikällor 
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Bilaga 19 - FMEA  

Bedömning av kriterier: 

Sannolikhet att fel uppstår: 

Kriterium Värde 

Osannolikt att fel uppstår 1 

Mycket liten sannolikhet att fel uppstår 2 

Liten sannolikhet att fel uppstår 3-4 

Viss sannolikhet för fel 5-6 

Hög sannolikhet för fel 7-8 

Mycket hög sannolikhet för fel 9-10 

Allvarlighetsgrad 

Kriterium Värde 

Osannolikt att felet har märkbar inverkan på 
produkten 

1 

Obetydlig inverkan på produkten 2-3 

Märbkar inverkan / viss funktionsnedsättning 4-6 

Avsevärd påverkan som nödvändiggör reparation 7-8 

Mycket allvarlig. Risk för personskada eller lagbrott 9-10 
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Sannolikhet för upptäckt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterium Värde 

Mycket sannolikt att fel upptäcks 1 

Hög sannolikhet att fel upptäcks 2-3 

Moderat sannolikhet att fel upptäcks 4-6 

Låg sannolikhet att fel upptäcks 7-8 

Mycket låg sannolikhet att fel upptäcks 9-10 
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Bilaga 20 – MET-matris   

MET Matris Combo G4 

 Material Energianvändning Toxiska utsläpp 

Råvaruutvinning 

material 

Framställning av 

Bauxit  

och aluminiumoxid 

Elenergi 

Termisk energi 

Koldioxid, (CO2) 

Tillverkning av 

aluminium 

Bauxid + 

aluminiumoxid = 

Primäraluminium 

Per 1 ton aluminium krävs cirka 

16 000 kWh elenergi (57,6 GJ) 

och cirka 60 GJ termisk energi. 

Dessa siffror inkluderar även 

energibehovet för transport och 

lokaluppvärmning. 

Koldioxid (CO2) 

Tillverkning 

produkt 

CNC maskin 

0 

Elenergi 

 

0 

Användning 0 0 0 

Transport av delar, 

färdig produkt och 

avfall 

0 

 

Fossila bränslen Avgaser:  

Koldioxid (CO2). 

kväveoxider(NO, 

NO2 ) 

Svaveldioxid 

(SO2) kolväten 

Återvinning 100% återvinningsbart. 

Aluminium kan 

återvinnas oändligt 

många gånger 

5 procent av det som går till 

framställningen av 

primäraluminium. 

Koldioxid (CO2) 
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