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Sammanfattning  
 

I takt med fastställningar av nya samt reviderade lagar på EU-nivå påverkar det utformningen 

av Sveriges framtida samt nuvarande samhällsbyggnad. EU-direktiv gällande förnybar energi 

är ett av de direktiven som styr branschen för energisystem likt solcellsmoduler. För att kunna 

nå ett samhälle med en större andel förnybara energikällor krävs det att solenergin också 

utnyttjas mer, tillsammans med vindkraftverk och vattenkraftverk. Det är just därför detta 

examensarbete syftar till att kartlägga och upplysa mer om ämnet solcellsfasader, där solenergin 

kan användas för att hjälpa täcka behovet för energibehoven i en anläggning eller byggnad. 

 

Syftet med rapporten är att få en överskådlig och oberoende kartläggning av vilka tekniker som 

finns tillgängliga i dagsläget gällande solcellsfasader, men även av forskning och utveckling av 

dessa. Mer specifikt görs en jämförelse av solcellsmoduler och deras möjligheter till infästning 

på byggnadsfasader. Målet är att klargöra och kartlägga skillnader i användningsområden, 

verkningsgrad, livslängd och praktisk infästning av byggnadsintegrerade samt 

byggnadsapplicerade solceller.  

 

Metoden som användes är mestadels genom litteraturstudier utav tidigare projekt, forskning 

och vetenskapliga artiklar från offentliga internetsidor. Förmågan att hantera, granska och söka 

svar på ämnet är det som möjliggjort arbetet.  

 

Resultaten visade sig vara att teknikerna är under en mognadsfas efter intensiv forskning inom 

området samt ökad användning, lägre priser och mer effektiva tekniker. Idag finns det möjlighet 

att utnyttja solcellsfasader i Sverige samt andra länder runt om i världen. Solen är en förnybar 

energikälla som kan täcka många av världens behov för energi samt elektricitet. Vidare är 

byggnadsintegrerade solceller framtiden för infästning, i jämförelse med byggnadsapplicerade. 

Det är mer värt för en byggnadsdel att uppfylla flera funktioner, likt vindskydd, bärförmåga och 

brand än bara agera som en energilösning applicerad på en byggnadsdel 

 

 

Nyckelord: Solceller, Solcell, Solcellsfasad, Fasad, PV, Fotovoltaik, Fasad, BIPV, BAPV, 

Infästningssystem, Infästningsteknik, Energi, Solel, Solenergi, LCA, Hållbarhet. 
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Med detta kandidatexamensarbete på 15hp avslutas min utbildning för 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Uppsala universitet, ångströmlaboratoriet.  

Programmet har under åren väckt ett stort personligt intresse för samhällsbyggnad och 

infrastruktur gällande dess utförande, problematik och framtid. Just denna rapport riktar sig 

mot området energi och hållbarhet.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Jörgen Pell på White Arkitekter i Uppsala, som 

under arbetstiden och processen väglett samt stöttat mig. Vidare är jag tacksam för bemötningen 

av samtliga kollegor på kontoret, där de fick en att känna sig välkommen under de tillfällen jag 

var på plats. Slutligen tackar jag min ämnesgranskare Joakim Widén, professor i byggteknik, 

då han diskuterat projektplanen och föreslagit ändringar samt förbättringar för rapporten. 

 

Figurer som nyttjats från andra rapporter och publiceringar har använts med tillstånd från 

ägaren. 
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Förkortningar och förklaringar 
 

Wp Watt peak, maximal teoretisk effekt för 

solenergi. 

kWh Kilowatt-timmar, mått på elektrisk energi 

under en timme. 

MWp Nominell kraft för system som använder 

fotovoltaik. 

PV Photovoltaics, Fotovoltaik. Omvandling 

solenergi till el, genom solceller. 

V Volt, enhet för elektrisk spänning. 

Isolator Ett material som inte leder dålig elektrisk 

ström, dålig värmeledningsförmåga. 

Si Kisel, halvmetalliskt grundämne. 

CdTe Halvledare, förening av grundämnena 

kadmium och tellur. 

CIGS Copper Indium Gallium Selenide. 

SIS Svenska Institutet för Standarder. 

HVAC Värme, ventilation, luftkonditionering. 

EPBT Energy payback time. 

CO2e Koldioxidekvivalenter. 

Weee-direktiv Waste Electrical and Electronic Equipment. 

Anodisering Ytbehandling som förstärker materialets 

korrosionsskydd. 
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1. INLEDNING 
 

I takt med expanderingen utav Sveriges samhällsbyggnadsbransch ökar efterfrågan för hållbara 

tekniker och lösningar som ska täcka framtidens behov utav elförsörjning. I dagsläget försörjs 

den för det mesta av vattenkraft och kärnkraft upp till 80%. Resten produceras bland annat från 

vindkraft, kraftvärme och kondensvärme och solenergi. Solenergin är den förnybara 

energikällan som utnyttjas minst. [1]. 

 

Sedan 1990-talet har solceller ansetts som teknik för förnybar elproduktion med stor potential 

globalt sett. Solcellsteknikens implementering var på den tiden hindrad av för höga kostnader. 

Trots den ökade användningen av solenergi i Sverige finns det idag en stor potential att utnyttja 

mer, som i dagsläget är outnyttjad. I takt med den utvecklande forskningen och ökade intresset 

från byggbranschen och inte minst, eller ännu mer från privatpersoner så har priserna för 

solceller sjunkit under de senaste åren (figur 1.1), därför har mängden investerare ökat. 

 

 

Figur 1.1 - Viktat medel av svenska installatörers angivna typiska systempriser för 

nyckelfärdiga solcellssystem. Grafen visar sjunkande kostnader för priser. [2] 
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Från år 2011 har utbyggnaden av solceller anslutna till elnätet ökat i Sverige, mer än en 

fördubbling för varje följande år. Enligt ”National Survey Report of PV Power Applications in 

Sweden 2017” [2] visade det sig att marknaden för solceller ökade med 50% under 2017, och 

den förväntas att fortsätta växa de närmaste åren. Det räknades ihop att den totala installerade 

solcellseffekten för 2017 var 117,6 MWp. Tidigare år 2016 installerades det 78,6 MWp. Det 

innebär en total installerad solcellseffekt på 322,4 MWp för 2017 och 204,7 MWp för 2016 

(figur 1.2), som i procentuell skillnad är en 57% ökning. Dessa 322,4 MWp ger uppskattningsvis 

310 GWh eller 0,3 TWh el per år. Det är än så länge en liten del av all el bostäder och service 

använder under ett år. 2017 var det 0,3 TWh av 70,7 TWh, vilket motsvarar 0,4%. Här 

återkommer påståendet om att potentialen för solenergi inte utnyttjas så mycket som den skulle 

kunna. [3] 

 

 

Figur 1.2 - Kumulativ installerad solcellseffekt i Sverige. [2] 

 

För samhällsbyggnaden är solenergilösningar relevanta svar på energifrågor, vilket gör ämnet 

intressant och viktigt av många anledningar. I dagsläget finns det riktlinjer och fastställda mål 

för vilka siffror energiproduktionen och minskade klimatutsläpp ska ha, vilket gör det 

kvantifierbart. Det rör sig om nationella och internationella mål så väl som överenskommelser. 

[4] 
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Dock är det ett större direktiv från EU som styr byggbranschens utformning och framtid. EU-

direktivet för nya byggnader ställer krav på energiprestandan. Därför blir det även vanligare att 

krav på miljöcertifiering ställs för nybyggnationer. Solenergilösningar i byggnader kan bidra 

till en mer hållbar stadsutveckling och därför är det även viktigt att frågor om solenergi tas med 

genom hela byggprocessen. [4] 

 

För planetens, ekonomins och konsumenternas skull arbetar EU för att samhället ska bli 

koldioxidsnålt så att det underlättar att investera i ren energi för privatpersoner och offentliga 

upphandlingar. Energisektorn blir i takt med omställningen till en koldioxidsnål ekonomi mer 

hållbar genom att stimulera tillväxt och innovation. Klimatförändringarna bekämpas genom 

den samordnade EU-strategin, så att hela unionen och dess medlemsländer ökar användningen 

av förnybar energi och energieffektivisering i syfte att växthusgasutsläppen sänks och 

Parisavtalet från 2016 fullföljs. [5] 

 

I december 2018 trädde ett reviderat direktiv i kraft, direktivet för förnybar energi 

(2018/2001/EU). Syftet var att hålla EU som den globala ledaren för förnybart och fortsätta 

följa upp Parisavtalet. Direktivet uppmanar att målet för förnybar energi ska nå minst 32% fram 

till 2030. [6]. 

 

Energideklarationer har ändrats och uppdaterats av Boverket, BED. Det rör sig i nuläget om att 

byggnadens energiprestanda ändras från specifik energianvändning till primärenergital, dvs. 

metoden för kartläggning av energiprestandan. Ändringen är direkt anpassat till reglerna som 

infördes i BBR25 sommaren 2017 och görs för att systemen ska stämma överens. 1 januari 

2019 trädde denna ändring i kraft [9]. Vidare hade Boverket en remiss angående ändring av 

energihushållningsreglerna i BBR avsnitt 9. Det som berördes var i huvudsak skärpta 

kravnivåer och ändrade primärenergifaktorer. Det är direkt kopplat till ändringen av EPBD 

(energy performance of building directive).  

 

Det är dessa lagar, förordningar och liknande överenskommelser som driver 

samhällsbyggnaden till att bli mer energisnål, energieffektiv och innovativ gällande försörjning 

av el och värme. Det är därför viktigt att projektera, planera och designa med avseende på 

förnybara energilösningar, där solenergi är ett exempel.  
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1.1 Syfte 
 

Syftet med rapporten är att få en överskådlig och oberoende kartläggning av vilka tekniker som 

finns tillgängliga i dagsläget gällande solcellsfasader, men även av forskning och utveckling av 

dessa. Mer specifikt görs en jämförelse av solcellsmoduler och deras möjligheter till infästning 

på byggnadsfasader. Målet är att klargöra och kartlägga skillnader i användningsområden, 

verkningsgrad, livslängd och praktisk infästning av byggnadsintegrerade samt 

byggnadsapplicerade solceller. Vidare undersöker rapporten till en viss del hållbarhet och 

arkitektoniska inslag. Företaget White Arkitekter i Uppsala som tidigare projekterat och 

kommer projektera BIPV/BAPV ser förhoppningsvis rapporten som ett möjligt uppslagsverk 

vid framtida projekt.  

1.2 Frågeställning 
 

Följande frågeställningar formulerades för att uppfylla rapportens syfte och huvudsakliga 

innehåll. 

 

1. Vilka solcellstekniker är de vanligast förekommande och hur skiljer de sig åt i fråga 

om verkningsgrad, livslängd och miljöaspekter?  

2. Vilka infästningssystem finns tillgängliga för integrering eller applicering av solceller 

på byggnadsfasader, och hur skiljer de sig åt i fråga om solcellsteknik och effekt? 

3. Vad finns det för exempel på projekt som använt sig av solcellsfasader? 

 

1.3 Metodik 
 

Rapporten grundar sig huvudsakligen på litteraturstudie från hemsidor, publiceringar, tidigare 

rapporter, offentliga utredningar och böcker inom ämnet. Under avsnittet livscykelanalys 

(LCA) har dessa värden och resultat inte tagits fram från egna studier, utan de är refererade och 

hämtade från offentligt publicerade rapporter på internet. Undersökningen grundar sig även på 

muntliga konversationer med handledare. 
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1.4 Avgränsning 
 

Gällande avgränsningar är standarden för kandidatexamensarbete i byggteknik vägledande och 

avgörande för mängden och djupet av arbetet. Arbetet har även avgränsats så att rapportens 

författare inte varit direkt kopplad till ett specifikt projekt eller objekt för White. Det är mer 

fokuserat på ett överskådligt och opartiskt arbete, med grund från globala projekt, leverantörer, 

tekniker och forskning. Djupgående detaljer kring solcellstekniken tas inte upp. Dels för att det 

inte berör det byggtekniska eller Whites kompetensområde. Dock tas en grundlig ellära likt 

uppbyggnad av solceller upp vid behov av det som berörs.  

1.5 Disposition 
 

I avsnitt 2 tas generell och allmän teori upp gällande det som berör frågeställningen och 

förståelsen för solenergi. Här tas även begreppet BIPV upp, som blir en central del i rapporten. 

Avsnittet avslutas med förklaring av miljöaspekter så som energy payback time och 

koldioxidekvivalenter. Dessa två begrepp återkommer i resultatet.  

 

Avsnitt 3 behandlar fråga 1 från frågeställningen, om solcellsteknikerna. Underrubriker för 

första, andra och tredje generationens solceller används för att tydligt kunna kartlägga de olika 

solcellsteknikerna. Avsnittet om solcellsteknikerna rundas av med att gå in på miljö och 

hållbarhetsaspekter för teknikerna och sedan resultat för fråga 1. 

 

Vidare i avsnitt 4 tas teori och fakta upp om infästningssystem för solcellsfasader. Fem olika 

system kartläggs utifrån produktblad och leverantörers hemsidor. Sedan exemplifieras projekt 

som använt sig utav BIPV/solcellsfasader. Det avslutas med att sammanfatta i tabellform för 

systemen som togs upp. 

 

Avsnitt 5 diskuteras innehållet från frågeställningen och avsnitt 6 dras det slutsatser.  
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2. BAKGRUND 
 

I detta avsnitt tas begrepp och teori upp vad gäller solenergi som system. Det ger även en 

grundlig förståelse för området och sedan förståelse för vad BIPV/BAPV handlar om.  

2.1 Allmänt om solenergi 
 

Generellt kan man säga att det finns tre tekniker för att utnyttja solenergi till el och värme; 

solceller, CSP och solfångare. Solceller är fokusområdet i den här rapporten. Genom den 

fotovoltaiska effekten omvandlar solceller solenergi till el. En elektrisk spänning uppstår 

mellan cellens fram- och baksida när solljuset träffar solcellens yta.  

 

Solcellsmoduler skapas genom att koppla flera solceller samman i serier. Det görs i syfte för att 

öka den totala spänningen eftersom endast en enskild solcell ger en låg spänning på runt 0,5 V. 

Den ökade spänningen krävs för att lämpa sig till kraftproduktion. Solceller används för att 

skapa energisystem som hjälper till att täcka behov i olika sammanhang, t.ex. för hus som ägs 

av privatpersoner men även större byggnader som ägs av fastighetsägare. [10] 

2.2 Solcellssystem 
 

Solcellssystem kan sorteras som två olika system, där första är fristående och andra nätansluten. 

Skillnaden är huvudsakligen deras möjlighet till att kopplas till elnätet eller inte. 

2.2.1 Fristående solcellssystem 
 

För ett fristående solcellssystem flyter strömmen genom en laddningskontrollenhet/regulator 

(charge controller) som kontrollerar laddningen av batteribanken så att batterinivåerna inte 

överladdas/belastas (figur 2.1). Batterierna lagrar tillräcklig energi för att kunna förse huset upp 

till flera dagar och nätter utan att behöva laddas om. En växelriktare (inverter) är kopplad till 

batterierna och omvandlar likström (DC) till växelström (AC). Växelriktaren är kopplad till en 

elektrisk panel där effekten fördelas till komponenterna i huset. De flesta fristående systemen 

har en generator kopplad till växelriktaren ifall batteriernas laddning blir låg. Detta system 

används om elnätet är väldigt långt bort eller om användaren inte vill ansluta sig till elnätet. 

[12]  
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Figur 2.1 - Ett fristående solcellssystem. 

2.2.2 Nätanslutna solcellssystem  
 

Nätanslutna solcellssystem (grid-tied) är ofta lite billigare att sätta upp eftersom det inte 

behöver vissa komponenter så som laddningsregulatorn och batteribank (figur 2.2). Dock kan 

systemet inte lagra överskottselen, utan den skickas direkt vidare i elnätet. Systemet utnyttjar 

och sätter elen som produceras direkt till användning i byggnaden. Även här krävs en 

växelriktare för att omvandla likström till växelström. Elmätaren kontrollerar hur mycket effekt 

som rör sig mellan huset och elnätet åt båda hållen. [13] 

 

Figur 2.2 - Ett nätanslutet solcellssystem. 
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2.3 Solcellsverkningsgrad 
 

Elektrisk verkningsgrad är en bidragande faktor i valet av solcellssystem. Dock är de solpaneler 

med högst verkningsgrad oftast de dyraste. Därför är verkningsgrad inte det enda som spelar 

roll vid val av system, utan det finns andra parametrar att ta hänsyn till. Dessa ställs i 

frågeställningen. 

Den elektriska verkningsgraden för en solcell är en egenskap som representerar hur mycket 

elektrisk effekt en cell kan producera för en given solinstrålning. Den grundläggande formeln 

för maximal verkningsgrad av en viss PV-cell är given av förhållandet av utgående effekt och 

infallande soleffekten (strålningsflöde multiplicerat med area). Verkningsgraden mäts upp 

under optimala förutsättningar i laboratorium och representerar den potentiella maxnivån cellen 

kan uppgå till. Verklig verkningsgrad har ytterligare faktorer som påverkar resultatet, såsom 

ström, temperatur, ljusstyrka och ljusspektrum. [17] 

2.4 BIPV och BAPV 
 

Solcellsfasader kan utformas på olika sätt och faller därför in i två olika kategorier; building-

integrated (byggnadsintegrerade) och building-applied (byggnadsapplicerade). Vidare 

förklaring för begreppen görs under respektive avsnitt 2.4.1 och 2.4.2.  

 

Höga flervåningshus har en begränsad takyta att applicera solceller och paneler vid 

projektering av byggnader. Det leder till att arkitekten eller de som designar huset naturligt 

använder sig av fasaden för att applicera BIPV, som blir en central del av det arkitektoniska 

konceptet. 

2.4.1 Building-integrated photovoltaics [BIPV] 
 

Byggnadsintegrerade fotovoltaiska (BIPV) handlar om material som ersätter traditionella 

material för tak, fasad eller andra byggnadsdelar. Det görs genom att integrera solceller i någon 

byggnadsdel i en byggnad, på det sättet kan det klassas som BIPV. Resultatet blir 

multifunktionella byggnader som genererar elektricitet. BIPV är en framväxande sektor i 

solcellsmarknaden och visar väldigt lovande och förhoppningsfull marknadspotential globalt. 

[21] 

Idag används 40% av energin globalt i bostads- och kommersiella byggnader. Därför är 

byggsektorn en av de största fokusgrupperna för europeiska och globala politiker gällande 
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klimatfrågan. Denna politiska agenda översätts till förordningar och lagar om energiprestanda 

hos byggnader, nya såväl som renoveringar. Förbättrad energiprestanda kan uppnås genom 

energieffektiva åtgärder och genom att implementera förnybar energi. I takt med att 

förordningarna blir mer och mer framåtsträvande och riktade mot nära-nollenergibyggnader, 

ökar appliceringen av PV på hus och blir mer och mer en del av det arkitektoniska konceptet. 

[21] 

 

Den här skiftningen mot solenergi och ökad efterfrågan har lett till en intensifiering av forskning 

på området med mål att skapa BIPV produkter som kommer i en mängd olika färger och 

storlekar, samtidigt som tillverkningen av BIPV idealt ska likna nuvarande 

byggnadskomponenter så bra som möjligt tillsammans med processen och arbetssättet som 

används ute i byggbranschen idag. 

 

För BIPV gäller den nationella standarden SS-EN-50583 utgiven 2016 utav SIS [Swedish 

standards institute]. Den definierar vad begreppet BIPV innebär och vad de grundläggande 

egenskaperna ska avse. Dessa är att den ska bidra med byggnadstekniska funktioner så som; 

brandskydd, väderskydd, bullerskydd, mekanisk styvhet/strukturell integritet, energihushåll, 

säkerhet och separation mellan ute/innemiljö. Den finns i två delar, Del 1: Moduler och Del 2: 

System. [19] 

2.4.2 Building-applied photovoltaics [BAPV] 
 

Byggnadsapplicerade solceller sätts som paneler och moduler på olika byggnadsdelar, 

vanligast är på taket där de följer takets orientering. Dess riktning och lutning är geografiskt 

beroende på för olika världsdelar. Appliceringen kan göras med monteringsställ och ramar där 

panelerna sätts fast. Definitionen innebär alltså att det på något sätt är applicerat på 

byggnaden, istället för integrerad i en byggnadsdel. 
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2.5 Koldioxidekvivalenter 
 

Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att 

olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning [14]. 

FN:s klimatkonvention får årligen in samlade data på växthusgaserna. För att kunna jämföra 

växthusgaserna och deras globala uppvärmningspotential krävs en multipliceringsfaktor (figur 

2.3) för diverse växthusgaser. Under livscykelanalysen för solceller har de olika mycket CO2e 

beroende på teknik.  

 

 

Figur 2.3 - Omräkningstabell som visar olika faktorer för respektive gas och ger totala 

bidraget till den globala uppvärmningen för aktuella gasen. Dessa GWP räknas sedan om till 

koldioxidekvivalenter. [14] 

2.6 Energy payback time  
 

Energy payback time för en solcellspanel är tiden det tar (år) för ett komplett solcellssystem att 

generera den mängd av energi som är lika mycket det krävdes för att producera systemet från 

första början. EPBT är en av de vanliga parametrarna att kolla på i en livscykelanalys. Det är 

relativt svårt att veta den exakta EPBT eftersom den är beroende på många olika faktorer, så 

som isolering, energikälla och transportmetod. EPBT har för varje år blivit lägre, och det 

påvisar att det krävs mindre energi att producera system idag jämfört med tidigare. [80] 
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3. JÄMFÖRELSE AV SOLCELLSTEKNIKER 

3.1 Uppdelning i generationer 
 

Utvecklingen av solceller brukar delas in i tre generationer. Det som skiljer dem åt är teknikerna 

och typer av material som används. Det som är gemensamt för generationerna är att alla 

utnyttjar solenergi för omvandling till elektricitet. Första och andra generationen är i dagsläget 

de tekniker som är mest kommersiella, vilket har sin grund i att de är mest utvecklade samt 

anpassade till praktisk användning. Tredje generationen är mer i forskningsstadier samt 

teoretiskt belagda, varje år utvecklas de mer och mer i hopp om att kunna implementeras i 

kommersiellt syfte.  

3.1.1 Första generationens solceller 
 

Polykristallina [p-Si] 

Detta är den vanligaste och än så länge billigaste typen av kommersiell godtagbart fungerande 

solcell som sätts samman i varierande storlekar av solpaneler. Färgen är vanligen mörkt 

blåspräcklig och själva solcellen kommer från en ej gedigen kristall utan består av flera 

kristaller. De kallas även för multikristallina celler och är baserade på ämnet kisel. [23] Formen 

på solcellsmodulerna är rektangulära med en blå färg som skimrar på modulerna är det lätt att 

känna igen dessa polykristallina solceller. Solcellerna kan även tas fram med andra färger än 

blå men det påverkar solcellsverkningsgraden på ett negativt sätt. Generellt sätt ligger 

verkningsgraden på 15–17% med en livslängd på 23–27 år. [24] 

 

Monokristallina [m-Si] 

Likt polykristallina solceller är monokristallina också kiselbaserade. Dock är formen för m-si 

mer rundade på kanterna (figur 3.1). Solceller av monokristallint material är tagna från en mer 

renodlad och homogen typ av kristall än polykristallina celler är.  

Solcellspaneler sammansatta av monokristallina solceller kan, eftersom effekten normalt sett är 

högre göras något mindre till den totala ytan. Priset är något högre då kristallen kvalitetsmässigt 

är bättre och svårare att ta fram. Färgen är mörkare och mer homogen än föregående beskriven 

typ. Vid icke optimala ljusförhållanden är denna typen bättre eftersom den kan trots 

förhållandena göra sitt jobb. Verkningsgraden är normalt mellan 15–22% och dess livslängd 

25–30 år. [23] 
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Figur 3.1 - Monokristallina (vänster) och polykristallina (höger) solceller. [25] 

 

3.1.2 Andra generationens solceller 
 

Andra generationen solceller benämns som tunnfilmsolceller. Med tunnfilmssolceller menas 

det att solcellerna är framtagna med en låg materialåtgång samt att de är mycket tunnare än 

första generationens solceller. Det finns tre mest förkommande typer, som kommer tas upp 

under avsnitt 3.1.2. Dessa brukar benämnas utifrån vilka ämnen som ingår - exempelvis amorft 

kisel, CdTe (kadmium, tellur) eller CIGS (koppar, indium, gallium, selen). Tunnfilmsolceller 

kan vara och är oftast dyrare än kiselbaserade solceller om målet är att uppnå desamma mängd 

producerad el på en viss byggnad. [23] 

 

Verkningsgraden för modulerna ligger runt 10–16 %. Filmtjockleken varierar från några få 

nanometer (10–9 m) till mikrometer (10–6 m), vilket gör de mycket tunnare än första 

generationen solceller. Detta tillåter mer flexibilitet och lägre tyngd. Solcellerna används i 

BIPV fasader och semi-transparanta glasrutor på fönster. [26] 

 

Amorft kisel [a-Si]  

Amorft kisel är den icke-kristallina formen av kisel som används för solceller. Använt som en 

halvledare för tunnfilmsolceller är den inlagd i kombination med varierande material så som 

glas, metall och plast. Amorft kisel har generellt sätt lägre verkningsgrad runt 6–10% [79], men 

är en av de mer miljövänliga solcellsteknikerna eftersom de inte använder tungmetaller likt 

kadmium eller bly. Amorfa solpaneler tenderar att tappa i kapacitet tidigare än solceller från 

första generationen. [27] Som en solcellsteknik från andra generationen var a-Si förväntat att 

bli den största solcellstekniken inom generationen, men tappade fokus när de starka 

konkurrenterna med solcellsteknik CdTe och CIGS tog mer fart för forskning och utveckling. 
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[27] Den största fördelen av a-Si i förhållande till första generation är inte dess verkningsgrad, 

utan kostnad. A-Si använder mycket lägre kiselmaterial vid framtagning av paneler och 

moduler.  

 

CIS/CIGS 

En solcellsteknik innehållande tunt lager av ämnena koppar, indium, gallium och selen (CIGS). 

För att kunna använda CIS/CIGS i solceller behöver det kombineras med flera andra material 

för att göra en pn-övergång. Dessa material kan vara glas, plast eller metallfolie. Materialen har 

en hög absorptionskoefficient och absorberar solljus effektivt samt lättsamt, och kan därför 

utföras med tunnare lager än vad andra halvledande material kräver i mängd och tjocklek. 

Tunnheten tillåter flexibla rörelser utav cellerna, vilket är bra vid utformning utav böjda former. 

[28] 

 

Bästa uppmätta verkningsgrad vid forskningsförsök utav verkningsgrad för CIGS-tekniken 

ligger som senast på 22,9% från år 2018. Dock är detta inget som säljs och utnyttjas 

kommersiellt utan teknikerna måste anpassas och effektiviseras [29]. Livslängder förväntas 

vara minst 25 år.  

 

I Sverige har det på Uppsala universitet forskats inom CIGS, där en forskargrupp uppnått 

resultat på 21% i verkningsgrad. Uppsalaforskare har tidigare forskat inom tunnfilmsolceller, 

och då slogs världsrekordet på verkningsgrad två gånger, både 2004 och 2014. [30] 

 

CdTe 

Denna solcellsteknik använder sig utav sammansatt kadmium och tellur som halvledande lager 

i syfte till att absorbera och konvertera solljus till elektricitet. Solpaneler med CdTe är oftast 

lägre i pris än traditionella solpaneler gjorda utav kristallint kisel. [31] 

Verkningsgraderna börjar närma sig 20%, där ett exempel från laboratorium uppnått 22,1% år 

2016 [32]. Livslängd upp mot 25 år.  

 

Något som gör CdTe-solceller mer miljöfarliga än CIGS-solceller är deras innehåll av ämnet 

kadmium, som är miljöfarligt. Rent ekonomiskt är det en lägre modulkostnad för CdTe i 

jämförelse med CIGS. Färgen är jämn och homogen och flexibilitet/böjbarhet av modulerna 

är möjligt. Det är en fördel över t.ex. kristallina solceller som inte kan placeras på alla ytor. 

[27] 
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3.1.3 Tredje generationens solceller 
 

Tredje generationen solceller förknippas oftast med tandemsolceller och Grätzelsolceller. De 

är två fokuserade och revolutionerande tekniker inom solenergi och dess fotovoltaiska principer 

eftersom de har möjligheten att bli bättre än andra generationen. Detta beror på att de teoretisk 

sätt har potential till mycket högre verkningsgrader, samtidigt som kostnaderna är lägre för 

framtagning. Just nu pågår stora projekt inom forskning och utveckling av dessa tredje 

generationen solceller. De är även vidareutveckling från andra generationens tekniker så som 

CIGS. Målet är fortfarande att ha tunnfilm för tredje generation. [34] 

 

Perovskitsolceller – Tandemsolceller 

Denna teknik är en av de mest lovande för utvecklingen av framtida solceller. Fördelar med 

dessa är att de har potential att bli billiga att producera och kan bli enkla att tillverka, även vid 

lägre temperaturer än vad som används vid kisel och tunnfilmssolcellstillverkning. 

Tunnfilmerna är flexibla (figur 3.2). Ett problem är innehållet av bly som kan påverka naturen. 

År 2018 har materialforskare vid Linköping universitet tillverkat perovskitsolceller där blyet 

ersätts med dubbel uppsättning metallmolekyler. [35] 

 

Det har skett i samarbete mellan LiU och Nanyang Technological University i Singapore. 

Framgången har gått emot bly-fria perovskitmaterial med bra egenskaper för framtida 

utveckling. Dock är energieffektiviteten låga men det är inget hinder för forskningen, då det 

enligt forskarna kan utgöras 4000 olika möjliga kombinationer för dubbla perovskiter. Det ska 

med hjälp av teoretiska beräkningar utgöra vad som är bäst för framtida perovskitsolceller. [36]   

 

 

Figur 3.2 – Tunnfilmsteknik med perovskitsolceller. [37] 
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Forskningen och utvecklingen utav perovskitsolceller har på några år ökat dess verkningsgrad 

markant, från några få procent till över 22%. Dock används fortfarande bly vid framtagning av 

dessa perovskitsolceller [38]. Teoretiskt sett kan en tandemsolcell ha 44 procents verkningsgrad 

[30].  

 

Tekniken har potential att få en hög verkningsgrad till låg kostnad. Idag har dessa solceller dock 

problem med stabilitet och mängden bly behöver reduceras. För en kommersiellt gångbar 

produkt krävs en livslängd på minst 5–10 år, och att nå dit i laboratoriet har visat sig vara svårt.  

 

Dye-sensitized solar cell – Grätzelsolcell 

Tekniken DSSC kallas på svenska för Grätzelsolcell eller färg-sensiterade solceller, eftersom 

de skapades 1988 utav Michael Grätzel [39] som är en tysk kemist verksam i Schweiz. 

Solcellstekniken grundar sig på att dra nytta av färgämnen och nanopartiklar från titandioxid, 

som fotoaktivt substrat.  

 

Solcellen har ledande skikt utav glas eller plastfolie på vardera sida av cellen (figur 3.3). 

Halvledaren som används är ett lager av titandioxid, TiO2. Vid torkning infärgas det, och då 

bildas lager på ytan av halvledaren från färgämnesmolekylerna. Sedan sätts två skikt ihop då 

ena skiktet är infärgat och andra ofärgat. Mellan skikten används elektrolyter med fritt rörande 

joner som gör lagret elektriskt ledande. [39] 

 

 

Figur 3.3 – Tunnfilmsteknik med olika Grätzelsolceller. [40] 
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Grätzelcellen har flera fördelar. Den är lätt att göra, semiflexibelt och semitransparent (figur 

3.3). Därav kan den utnyttjas för olika behov. Mesta av materialen har låga kostnader. Dock är 

verkningsgraden lite lägre än de bättre tunnfilmcellerna som finns ute i forskningen. Trots 

många år av utveckling har det visat sig vara svårt att få upp effektiviteten över 12–14%. [41] 

 

Forskning pågår snabbt för att öka verkningsgraden men även stabiliteten för kommersiell 

användning. 

 

3.2 LCA 
 

Medan solceller är kända och för sitt rena sätt att producera energi, förhindras deras fulla 

potential på grund av materialtillgänglighet, avfall och deponi. [69]  

 

Livscykelanalys (LCA) är en metod att bestämma miljöpåverkan från PV på olika stadier. 

Många studier har gjorts på de olika typerna av solceller som finns idag. En LCA kan ta hänsyn 

till många olika stadier och många olika områden. Men de flesta LCA för solceller har fokuserat 

på två kategorier; koldioxidekvivalent per kWh och energy payback time (EPBT). EPBT är 

definierat som tiden det tar att kompensera för de förnybara och icke-förnybara energikällorna 

under livstiden för en solcell. [70] 

3.2.1 LCA på första generationen solceller 

 

Moduler som innehåller kristallint kisel är de solceller som det har gjorts mest LCA på eftersom 

de är de mest använda fram tills idag. Solceller med monokristallint kisel har en EPBT mellan 

1,7 till 2,7 år. Koldioxidekvivalenten (CO2e) per kWh elproduktion är mellan 37 till 72 gram. 

[72]  

 

Tekniker att producera solceller med multikristallint kisel är som tidigare i rapporten sagt 

billigare och enklare än monokristallina, men de har oftast lägre verkningsgrad. EPBT varierar 

från 1,5 till 2,6 år. CO2e per kWh elproduktion varierar från 28,5 till 69 gram. [73] 
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3.2.2 LCA på andra generationen solceller 
 

CdTe 

Solceller med kadmiumtellurid (CdTe) kräver en lägre energiåtgång vid produktion jämfört 

med andra kommersiella solceller. Medelvärdet på CO2e per kWh elproduktion är runt 18gram. 

CdTe har den snabbaste EPBT av alla kommersiella solceller, som varierar mellan 0,3 till 1,2 

år. Kadmium är ett giftigt ämne. [74] 

 

CIGS 

Rapportering av påverkan och risker för global uppvärmning från CIGS-solceller varierar från 

20,5 till 58,8 gram CO2e per kWh elproduktion. EPBT 0,2 till 1,4 år. Giftighet finnes i metoden 

då kadmium och gallium används. [75] 

3.2.3 LCA på tredje generationen solceller  
 

Tredje generationen solceller är designade för att kunna kombinera första och andra 

generationen. Teoretiskt sätt har tredje generationen ingen “Shockley-Queisser gräns” [76] 

, som de andra generationerna har. Men med tanke på att denna generations solceller i dagsläget 

är under forskning och utveckling, har stadiet för större LCA inte genomförts. Dock visar 

mindre analyser att det finns punkter att ta hänsyn till.  

 

Perovskitsolceller/Tandemsolcell 

Den största röda flaggan ur miljöperspektiv är användandet av bly i det absorberande lagret. 

Dock har vissa utförda LCA-studier kollat på mänsklig giftighet och giftighet för ekosystemet 

av perovskitsolceller, som visade på förvånansvärt låg negativ påverkan [77]. Risken för 

bidragande av global uppvärmning visade sig variera från 24 till 1500 gram CO2e per kWh 

elproduktion. EPBT var från 0,2 till 15 år [78]. Det stora värdet på variansen av EPBT påvisar 

osäkerheten kring tekniken och dess stadium i utvecklingsprocessen.  
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DSSC/Grätzelsolcell 

Det finns ännu ingen kommersiell produktion utav DSSC-tekniken men de laborativa 

produkterna har undersökts för en tidig LCA-studie. Där hittades resultatet 22,38 gram CO2e 

per kWh elproduktion och en EPBT på 1,58 år. [79] 

 

3.3 Hållbarhet 

3.3.1 Förnybart  
 

Energimyndigheten arbetar idag hårt för att använda och utnyttja så mycket förnybara 

energikällor som möjligt. Målet är att år 2040 ha en 100 % förnybar elproduktion. Det är inte 

möjligt att belasta all produktion på solenergi, utan det görs med hjälp utav bio, vind och vatten. 

Vägen att nå helt förnybart är att stötta utvecklingen, insatser på forskning, finansiering och 

kunskapsdelning mellan olika parter. Rent konkret räknar energimyndigheten med att behöva 

bygga ut förnybar elproduktion med upp mot 100TWh per år för att nå målet 2040. [68] 

 

Det positiva med förnybara källor är att de i princip är oändliga att utnyttja. Till skillnad från 

icke-förnybara där fossila bränslen så som kol, olja, bensin och naturgas inte alltid kommer 

finas. Även kärnenergi från kärnkraftverk är icke-förnybart. [68] 

3.3.2 Återvinning 
 

Trots att solceller är den snabbast växande energikällan i världen, saknas det ändå en hållbar 

plan för flesta länderna gällande återvinning samt återbruk. Japans miljöminister gick 2016 ut 

med en varning gällande mängden solavfall som kommer produceras fram till 2040 - det rör sig 

om en mängd på 800,000 ton av fall från solceller. Samma år gick International Renewable 

Energy Agency (IRENA) ut med att det existerade 250,000 ton avfall i form av kasserade 

solpaneler tvärs över världen, som ännu inte tagits hand om. [80] 

 

I Sverige har det hittills funnits rätt få solpaneler att det saknats behov av specifik återvinning 

för solavfall. Men Energimyndigheten följer utvecklingen och framtiden kommer ha 

anläggningar för återvinning av solpaneler i Sverige. Det är viktigt att ta hand om panelerna på 

rätt sätt, inte minst ur hållbarhetssynpunkt. Detta nämner Linda Kaneryd ur en nyhetsartikel. 

[80] 



 

 

 

19  

I Sverige säger energimyndigheten att det för tillfället inte finns en plan för hantering av 

solcellsavfall. Däremot utgår man från EU-direkt gällande Weee-direktivet. Där hanteras 

området elektroniskt avfall som solpaneler ingår i. Därav behöver återförsäljare av solceller 

teckna ett avtal med ett system som samlar in produkterna efter användning, med syfte att kunna 

gå vidare i livscykelanalysen. Insamlingssystemet måste godkännas av Naturvårdsverket. 

Solpaneler bör återvinnas separat, för att ta hand om aluminiumramen, glaset och 

jordartsmetallerna. I dagsläget är det olönsamt och komplicerat att utvinna metallen, men 

cancerogena ämnen som krom och kadmium måste tas hand om under avfallshanteringen. [78] 

 

PV CYCLE är ett EU-drivet organ som jobbar för att ständigt hämta upp och ta hand om 

solcellsmoduler och paneler men även andra elektroniska komponenter så som batterier, 

industriavfall och produktionsavsfall. [78] 

3.4 Resultat från jämförelse av solcellstekniker 
 

Följande tabeller under avsnitt 3.4 är sammanställda utifrån teorin från hela avsnitt 3. 

Celltyperna i vänstra kolumnerna i tabellerna är likadana, det som skiljer är de högra 

kolumnerna. Det är olika faktorer som jämförs; generation, verkningsgrad, 

flexibilitet/böjbarhet, livslängd, Energypaybacktime och koldioxidekvivalenter per kWh.  

 

Tabell 3.1 – Sammanställning av celltyper och generation solcell. 

Celltyp Generation [1, 2, 3] 

Polykristallin kisel [p-Si] 1 

Monokristallin kisel [m-Si] 1 

Amorf kisel [a-Si] 2 

CIS/CIGS 2 

CdTe 2 

Perovskit/Tandem 3 

DSSC/Grätzel 3 

 

Solcellstekniker kan generellt sett delas upp i 3 olika generationer beroende på använda 

material, uppsättning och tekniker. Andra generationen kallas oftast för tunnfilmsolceller, 

eftersom de i jämförelse med första generationen är mycket tunnare och använder sig utav 

mycket mindre material. Första och andra generationen är mer kommersiellt anpassade för 

praktisk användning. Tredje generationen är fortfarande under forskningsstadiet på universitet 

och företag, där förhoppningarna är att göra tekniken mer stabil samt kommersiell. Bara då kan 

de utnyttjas till solcellsfasader. 
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Tabell 3.2 – Sammanställning av celltyper och verkningsgrad. 

Celltyp Verkningsgrad 𝞰 [%] 

Polykristallin kisel [p-Si] 15–17 

Monokristallin kisel [m-Si] 15–22 

Amorf kisel [a-Si] 6–10 

CIS/CIGS 10–22,9 

CdTe 10–22,1 

Perovskit/Tandem 10–22 

DSSC/Grätzel 12–14 

 

Verkningsgraden är det som avgör hur mycket energi som faktiskt konverteras och utnyttjas 

från den fotovoltaiska effekten. Det är en avgörande faktor för att veta vilka solcellstekniker 

som är bättre på att utvinna energi i jämförelse med varandra. Utifrån indata under avsnitt 3 

visar det sig att verkningsgraderna varierar mellan 6–22,96 %. Vid utformning av 

solcellsfasader är en högre verkningsgrad mer passande. 

 

Tabell 3.3 – Sammanställning av celltyper och flexibilitet/böjbarhet. 

Celltyp Flexibilitet/Böjbarhet [JA/NEJ] 

Polykristallin kisel [p-Si] NEJ 

Monokristallin kisel [m-Si] NEJ 

Amorf kisel [a-Si] JA 

CIS/CIGS JA 

CdTe JA 

Perovskit/Tandem JA 

DSSC/Grätzel semi 

 

Tunnfilmsolceller från andra generationen har generellt sätt större utrymme till att anpassas på 

böjda fasader, detta eftersom de är mycket tunnare i jämförelse med första generationen. 

Kiselbaserade solpaneler från första generationens teknik är inte böjbara, vilket begränsar 

utformningen av byggnaden. 

 

Tabell 3.4 – Sammanställning av celltyper och livslängd. 

Celltyp Livslängd [år] 

Polykristallin kisel [p-Si] 23–27 

Monokristallin kisel [m-Si] 25–30 

Amorf kisel [a-Si] <20 

CIS/CIGS >25 

CdTe 20–30 

Perovskit/Tandem 1–5 [under utveckling] 

DSSC/Grätzel - 

 

Generellt sätt ska samtliga solceller hålla mellan 20–30 år, förutom tredje generationens 

eftersom det har ännu inte hittats stabila sätt att fastställa längre livslängder.  
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Tabell 3.5 – Sammanställning av celltyper och Energypaybacktime.  

Celltyp EPBT [år] 

Polykristallin kisel [p-Si] 1,5–2,6 

Monokristallin kisel [m-Si] 1,7–2,7 

Amorf kisel [a-Si] - 

CIS/CIGS 0,2–1,4 

CdTe 0,3–1,2 

Perovskit/Tandem 0,2–15 

DSSC/Grätzel 0,2–1,58 

 

 

Tabell 3.6 – Sammanställning av celltyper och CO2e/kWh elproduktion. 

Celltyp Koldioxidekvivalent per kWh [gram] 

Polykristallin kisel [p-Si] 28,5–69 

Monokristallin kisel [m-Si] 37–72 

Amorf kisel [a-Si] - 

CIS/CIGS 20,5–58,8 

CdTe 18 

Perovskit/Tandem 24–1500 

DSSC/Grätzel 22,38 
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4. JÄMFÖRELSE AV INFÄSTNINGSSYSTEM 

 

Följande avsnitt tar upp några få tekniker som utnyttjas vid utformning och användning utav 

solcellsintegrerade fasader. Systemen är för tillfället användbara med hjälp av de leverantörer 

som tillhandhåller produkterna. För respektive system visas figurer för snitt av infästningen för 

en tydlig klargöring om hur solcellsmodulerna och panelerna fästes.   

4.1 Infästning med aluminiumprofil och rostfri skruv 
 

SolTech Energy är ett företag som utvecklar och säljer byggnadsintegrerade och estetiska 

solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och privata. Det 

kinesiska företaget Advanced Solar Power har gått tillsammans med SolTech som resulterat i 

en stor affärsverksamhet för SolTech i Kina med samägda bolag från två olika företag. [42] 

 

                

Figur 4.1 – Snitt [43].   Figur 4.2 – SolTech Facade verklighet [43] 

 

Produkten heter ”Soltech Facade” och monteras med en ventilerad luftspalt. Leverantören finns 

i Sverige. En fasad likt denna som producerar el har i jämförelse med en traditionell fasad ingen 

större skillnad i pris. Monteringen sker med en horisontell aluminiumprofil (figur 4.1) varpå 

solcellerna monteras smidigt på, utan större användning utav verktyg. På det sättet monteras de 

relativt snabbt. Monteringen av solcellerna kan ske längs vertikal led och horisontell led (figur 
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4.2). Standarddimensionerna på solcellerna är 1200x600mm. Tekniken för solcellerna är CdTe 

tunnfilm från andra generationens solceller. Produkten levererar en wattpeak på 123Wp/kvm. 

Med hjälp av Sapa Building Systems utvecklas profilerna som kan anodiseras. För att kunna 

passa in geometrin och storleken på solcellerna utnyttjas inaktiva glaspartier som passbitar. 

Solpanelerna kan även kombineras med färgade glas för ett annat estetiskt resultat.  

4.2 Infästning med kassett av stålprofil  
 

Produkten heter ”Liberta Solar”. Denna teknik säljs och utnyttjas av ett företag som heter 

Ruukki. Leverantören finns i Sverige. Produkten använder sig utav CIGS tunnfilmsteknik, 

därav är systemet inte beroende av direkt uppvärmning från solen, utan endast strålning vid 

sämre väderförhållanden. Alltså produceras el även när det är molnigt eller dimmigt. Likt andra 

solcellspaneler samlas elektriciteten via kablar bakom väggen som leds till växelriktaren. 

Kablarna i lösningen syns inte då de läggs precis bakom panelerna (figur 4.3). Stålprofilerna 

sätts upp och skruvas likt kassettramar (figur 4.4), där panelerna enkelt sätts in och tas ut. 

Standarddimensionerna är 1198x798mm. Effekten är mellan 140-145Wp/kvm. [44] 

 

       

Figur 4.3 – Snitt, horisontal och vertikal. [44]. Figur 4.4 – Kassettmoduler Liberta Solar [44] 
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4.3 Infästning med skenor 
 

Produkten heter ”PowerMax Skala” (figur 4.6). Den säljs utav SolEl grossisten. Leverantören 

finns i Sverige. Modulen är utav glas-glas utan en ram runtom. CIGS tunnfilmstekniken för 

panelen är framtagen och tillverkad i Tyskland. Panelerna kan utformas individuellt och vinklas 

längs skenorna utan att verkningsgraden påverkas, därav har produkten en rätt stor arkitektonisk 

frihet. Effekten för modulerna är 145Wp/kvm och standarddimensionen är 1587x664mm. [45] 

 

Supportprofilerna går längs fasaden och förankras in till bakomliggande fasadmaterial via 

konsolsystem genom isoleringen. Detta är för att stärka och upprätthålla de mekaniska 

tyngderna panelerna håller i. Infästningen av panelerna sker vid supportprofilerna och skenorna 

på panelens baksida (figur 4.5). [45] 

          

Figur 4.5 – Snitt av infästning. [45]          Figur 4.6 – PowerMax Skala modul. [45] 

 

 

Solcellspanelerna kan i kombination med speciella framglas produceras i olika färger (figur 

4.7). Det ger arkitekten mer rum för design, variation och samspel med byggnadens omgivning. 

[46] 
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Figur 4.7 – Möjliga kulörer av PowerMax Skala. [46] 

 

4.4 Infästning med stomprofil och transparent glas 
 

Återförsäljare är SolTech Energy men med ett samarbetsavtal med Sapa Building Systems AB. 

Leverantören finns i Sverige. Produkten heter ”SolTech ST”, då det är semitransparenta 

solpaneler (ST). Den utformar sig på att stomprofil håller fast genomskinliga isolerruta med 2- 

eller 3-glas (figur 4.8), där CdTe tunnfilmsolceller integreras mellan glaspartierna. [47] 

 

Produkten utnyttjar alltså solljus till el samtidigt som ljusinsläpp sker för andra syften, t.ex. ljus 

arbetsmiljö i kontor. Standardstorleken är 600x1200mm men det finn även storlekar [mm] 

600x600, 600x1800, 1200x1200 och 1200x1800. Produkten kan installeras i ett känt 

profilsystem och kan byggas av producenter som är vana att verka på svenska byggmarknaden 

[47] 

 

 
Figur 4.8 – Snitt och infästning av SolTech ST. [48] 
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En ogenomsiktlig solcell (figur 4.10) producerar 113 Wp/m². Fasadglasen kan även utformas 

som genomsiktlig (figur 4.9). För denna produkten med transparent glas är det möjligt att 

producera olika mängd transparens, allt från 10%-90%. Resultatet av effekten är att den är linjär 

mot transparensen, så procentsatsen för transparensen multipliceras med mängden effekt 113 

Wp. Dessa glasmoduler kan även fås i olika färger beroende på behov och estetiska 

förutsättningar för projektet. [47] 

 

        

  Figur 4.9 - Genomsiktligt isolerglas [49] Figur 4.10 - Ogenomsiktligt fasadglas [49] 

Tillverkaren av dekorprofilerna Sapa har två olika tekniker för att ta fram fasadlösning med 

solceller i glaspartierna; Sapa Fasad 4150 (figur 4.11) och Sapa Fasad 4150 SSG (figur 4.12). 

Skillnaden är mestadels att SSG (Structural Sealent Glazing) ger fasaden en slät yta istället för 

exteriöra profiler på utsidan av glasen längst ut. Vidare har båda infästningssystemen isolering 

med tvåstegstätning. De görs i olika utföranden; isolerat, extraisolerat och passivhuscertifierat 

beroende på behov. [50] 

 

        
        Figur 4.11 - Sapa Fasad 4150. [50]            Figur 4.12 - Sapa Fasad 4150 SSG. [50] 
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4.5 Infästning med applicerad väggfäste  
 

Återförsäljare är SUPSI/Swiss BIPV centre, som inte är tillgängliga direkt i Sverige utan de 

finns i Schweiz. Produkten heter ”Solar Retrofit” (figur 4.14) och är ett väggmonteringssystem 

för solceller, placerade horisontellt eller vertikalt med lutning på 30 grader. Systemet är baserat 

att på en fasad installera en serie av byggnadsapplicerade solceller (BAPV) med hjälp av 

uppställningsmontrar (figur 4.13). Solar Retrofit kan sättas fast på en vägg med tre enkla 

förankringar och installeras med enbart en skruv. Det går att anpassa ramarna med olika färger 

och estetiska ändringar för att fastställa estetiken på fasaden rent arkitektoniskt. [51] 

 

  

Figur 4.13 – Monteringsdelar. [52]        Figur 4.14 – Verklighet Solar Retrofit [52] 

 

4.6 Verklighetsexempel solcellsfasad från White Arkitekter  

4.6.1 Celsius  
 

Byggstart 2018, inflyttning 2020/2021. Byggnaden har solcellspaneler integrerats längst upp på 

fasadens krön (figur 4.15). Vidare har solceller applicerats på taket av byggnaden. Projektet är 

ritat av White Arkitekter. [53] Byggnaden och huset som blir klart 2020/2021 är planerat att 

vara arbetsplats för 500 arbetare med diverse laboratorium för hyresgästen som är 

Livsmedelsverket. Arean för kontoren beräknas uppgå till 8000m2, laboratorium inräknat. 

Huset ska bli flexibelt och lättillgängligt genom att ha entréer från olika håll.  
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Figur 4.15 – Rendering på byggnaden Celsius från White. [54] 

4.6.2 Frodeparken 
 

Det är Sveriges flaggskepp när det gäller byggnadsintegrerade solceller (figur 4.16). Fasaden 

består av 1181 CIGS-moduler med ca 12% verkningsgrad och med en märkeffekt på 100 kW. 

Årsproduktionen var år 2016 ca 70 000 kWh vilket täcker ca 60% av behovet för fastighetselen. 

Projektet är ritat av White Arkitekter. [55] 

 

 

Figur 4.16 – Verklighetsexempel färdigbyggd Frodeparken, Uppsala. [56] 
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4.7 Verklighetsexempel solcellsfasad andra företag 
 

4.7.1 Flustret 
 

I det stora projektet Bo2017 som fokuserade på social hållbarhet finns ett parkeringshus kallat 

för ”Flustret” (figur 4.17) som är placerat i Vallastaden, Linköping. Huset är ritat av AG 

Arkitekter och PEAB är totalentreprenör. [57] 

 

Fasaden består delvis av semitransparenta solceller på färgat glas, en produkt speciellt 

framtagen för projektet av SolTech Energy. På taket finns också en mer konventionell 

solcellsanläggning. Tunnfilmssolcellerna beräknas generera 55MWh el per år. [58] 

 

 
Figur 4.17 - Flustret, Linköping [59] 

4.7.2. Genyo building 
 

Denna byggnad tillhör det multi-nationella farmaceutiska företaget Pfizer. Fasaden utgörs till 

en helskärmad fasad av glas med två olika färger (figur 4.18). Den uppgörs till en total aktiv 

area på 550m2 av moduler från amorft kisel. Projektet utgör en installerad effektkapacitet på 

19.3kWp, som totalt generar 32000kWh förnybar energi per år. Denna energi kan ses som att 

undvika använda 19 tunnor av olja per år. Det utgjorde även en sänkning på 44% av energibehov 

för HVAC. Leverantör solcellsfasad: OnyxSolar. [60] 
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Figur 4.18 - Genyo building [61] 

4.7.3 FEMSA Headquarters  
 

I staden Monterey i Kalifornien ligger Coca-Colas största fabrik för tillverkning av flaskor. 

Denna ventilerade fasadlösning består av integrerad dubbelsida av PV glas. Den består utav 

totalt 370st storformade glasmoduler av cellerna amorft kisel (figur 4.19). Arean uppgörs till 

588m2 och årligen producerar solcellerna 17223kWh, som sänkte HVAC behovet på 110%. 10 

tunnor av olja ”sparas” in per år. Leverantör solcellsfasad: OnyxSolar. [62] 

 

Figur 4.19 – FEMSA Headquarters, Monterey. [63] 
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4.7.4 ICSE 
 

I Las Palmas i Gran canaria ligger huvudkontoret för Las Palmas universitet (figur 4.20). Med 

hjälp av tekniken för solceller i fasaden utsågs byggnaden som den första LEED-platinum 

certifierade i hela canarie-provincen. På fasaden finner man vertikalt placerade trippel-

laminerat glas, nästan 3m långa. I dem integreras amorft kisel för PV-effekten. Vissa glaspartier 

har inte solceller i sig och blir därför en annan färg, vilket resulterar i en tilltalande estetik. 

Leverantör solcellsfasad: OnyxSolar. [64] 

 

 

Figur 4.20 – ICSE, Las Palmas. [65] 

4.7.5 BAE systems Örnsköldsvik  
 

I en produktionshall (figur 4.21) som ägs av BAE Systems gjordes en renovering på fasaden så 

att hela 2500m2 täcktes med 1600st solpaneler. Det är monokristallina solceller och 

projekteringen genomfördes med Goodtech, Örnsköldsviks kommun och Örnsköldsvik Energi. 

Projektet fick ett statligt stöd på 1,2 miljoner kronor. Årligen når anläggningen en toppeffekt 

på 370kW och en beräknad årlig energiproduktion på 237000kWh. Utöver det sparas det in 200 

ton CO2 per år. Solcellerna är hämtade från ett kinesiskt företag vid namn Trina Solar men 

leverantörerna heter Rexel/Selga. Med det ges en garanti på 25 år att panelerna ska producera 

minst 80% av angivna effekten. Projektet resulterades i Nordens största solcellsvägg. [66] 
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Figur 4.21 – BAE Systems, Örnsköldsvik. Foto: Lars-Göran Hedin. [67] 

4.8 Resultat från jämförelse av infästningssystem 
 

Följande tabeller under avsnitt 4.8 är sammanställda utifrån teorin från hela avsnitt 4. 

Produktnamnen i kolumnerna längst till vänster är likadana i samtliga tabeller, det som skiljer 

är de högra kolumnerna. De faktorerna som jämförs är; infästningssystem, försäljning i Sverige, 

effekt och standarddimensioner. 

 

 

Tabell 4.1 – Sammanställning av produkt, infästningssystem och möjlighet till köp i Sverige. 

Produktnamn Infästningssystem försäljning Sverige 

[JA/NEJ] 

SolTech Facade Aluminiumprofil och skruv JA 

Liberta Solar Kassett JA 

PowerMax Skala Skena och skruv JA 

SolTech ST Stomprofil och glas JA 

Solar Retrofit Applicerad väggfäste NEJ 

 

 

 

Tabell 4.2 – Sammanställning av produkt, solcellsteknik och effekt. 

Produktnamn Solcellsteknik Effekt [Wp/m2] 
SolTech Facade CdTe 123 

Liberta Solar CIGS 140–145 

PowerMax Skala CIGS 145 

SolTech ST CdTe [ogenomsiktlig 113], [vid 

genomsiktlig är effekten 

linjär mot transparensen 

intervall 10–90%] 

Solar Retrofit - - 
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Tabell 4.3 – Sammanställning av standarddimensioner. 

Produktnamn Standarddimension [mm] 

SolTech Facade 1200x600 

Liberta Solar 1198x798 

PowerMax Skala 1587x664 

SolTech ST 1200x600 

Solar Retrofit - 
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5. DISKUSSION 
 

Idag kan vi konstatera att marknaden för solceller och dess paneler är dominerade utav 

solcellstekniker från första generationen, likt polykristallina och monokristallina. Det har sin 

grund i att det var de första typerna och startskotten för teknikerna.  

 

5.1 Diskussion av solcellstekniker 
 

Som det ser ut i marknaden just nu år 2019 för byggnadsintegrerade solcellsfasader är det först 

och främst celltyper från andra generationen som är tillgängliga och mest lämpliga. En stor 

faktor för det är flexibiliteten och smidigheten i utförandet de tillåter. Solcellsteknikerna från 

första generationen är mer anpassade för BAPV längs tak eller större anläggningar, nackdel är 

mängden kisel och materialåtgång i jämförelse med tunnfilmsolceller. Det är även mer värt i 

hänsyn till ekonomi att använda solceller på annat än fasaden men i takt med lagändringarna 

och behovet av mer förnybar energi så gör solcellsfasaderna skillnad i den frågan.  

 

Gällande verkningsgraderna är det inte alltid en solcellsfasad behöver ha tekniken med högst 

verkningsgrad. I såna fall hade första generationen solceller använts på fasader, vilket inte görs 

idag till större utsträckningar. Utan de leverantörer som projekterar och utför solcellsfasader 

har sina tekniker i tunnfilmssolceller från andra generationen, och det säger ju sig själv. Man 

har lägre verkningsgrader på det här sättet men det är inget hinder för att använda dem. I många 

fall projekteras och utförs solcellsfasader för att ge ett innovationstänk eller en miljövänlig 

stämpel från miljöcertifieringar likt BREEAM och LEED. På köpet får man faktiskt en 

eltillförsel för behoven i byggnaden. Och de har ett långsiktigt mål om att kunna tillföra el 

många år fram.  

 

Forskningen som påvisats under teorin i rapporten tyder på att vi i framtiden kommer kunna ha 

kommersiella tredje generationen solceller från Grätzelsolceller och perovskitsolceller. Det 

hade varit väldigt bra för solcellsfasader om dessa tekniker lyckas fastställas med högre 

verkningsgrader, lägre materialåtgång samt billigare prislapp. Det är även det området solceller 

har visat senaste 20 åren, att forskningen har gått snabbt samt blivit billigare, likt det som togs 

upp i introduktionen av rapporten.  
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En felkälla och svårighet vid utförande av examensarbetet var att avgöra vad som är mer korrekt 

eller inte gällande andra och tredje generationen solceller. Eftersom det ständigt forskas och 

utvecklas hänger man som ”vanlig” aktör [dvs. inte arbetar eller forskar inom området] inte 

riktigt med på vad som gäller eller inte. Det skulle krävas en mer fastställd solcellsmarknad för 

dessa tekniker för att kunna avgöra bättre vad som faktiskt stämmer eller inte. Det var även 

svårt att kunna skilja på experimentella resultat från laborationer och kommersiella resultat. 

 

Gällande livslängden ser vi tydligt att tredje generationen inte håller standarden för vad de bör 

hålla i antal år. Det ska vara värt att investera så tekniken håller i framtiden och inte försämras 

drastiskt över tid. Självklart är det elektroniska delar som över tid har en livslängd man inte kan 

undvika. Men en livslängd på 1–5 år i jämförelse med andra generationen på 20–30 år säger sig 

själv, det är bättre att använda CIGS/CdTe.  

 

Energypaybacktime som visat sig vara lägre för andra generationen än första generationen gör 

det mer lägligt att använda andra gen till solcellsfasader. Man vill ju ha ett system som 

kompenserar den använda energin snabbare. Sen efter några år så kommer den viktiga och 

avgörande ”gratis” energin när investeringen gått om sig själv. I framtida solcellsfasader blir 

det ännu bättre när effekten och verkningsgraden för modulerna är högre än dagsläget, för då 

kommer mer energi att utvinnas och investeringen kommer omsättas mycket snabbare.  

 

Vidare finner kan faktorn koldioxidekvivalent per kWh diskuteras i form av miljövänlighet och 

”carbon footprint”. Det vill säga hur mycket CO2e solcellsteknikerna utgör för utvinnande 

effekt. Det optimala i framtida tekniker skulle vara att de mest effektiva solpanelerna med högst 

verkningsgrad även var de som hade lägst CO2e per kWh. Som det ser ut idag har CdTe och 

CIGS från andra generationen rätt så låga värden i hänsyn till de tekniker som finns idag. 

 

De solcellstekniker som togs upp i rapporten är vad marknaden och forskningen fokuserar mest 

på idag. Det säger inget om att det inte finns metoder samt tekniker som inte är bättre. Det är 

svårt att veta hur forskningen kommer se ut i framtiden gällande sånt som inte är forskat på. 

Men det som gäller idag är att de dominerande teknikerna från andra och tredje gen kommer 

vidareutvecklas och effektiviseras, och bara det är på rätt väg mot bättre energilösningar.  
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För White Arkitekter gäller det i framtida projekt att kunna ha en god dialog samt diskussion 

med leverantörer av solcellsmoduler. Utan det blir det svårt att veta vad som är möjligt rent 

praktiskt och byggtekniskt. Vissa projekterade lösningar för solcellsfasader på ritningar 

kommer kanske inte kunna vara möjliga, så gränsen på vad som är möjligt och inte är viktig. 

Men jag tror även att när marknaden för solcellsfasader utvecklas och utnyttjas mer i 

byggbranschen kommer samtliga aktörer som byggherrar, arkitekter, entreprenörer och 

leverantörer veta vad som gäller. I dagsläget är det inte riktigt i en mognadsfas med tanke på 

mängden projekt som utförts i Sverige med solcellsfasader.  

5.2 Diskussion av infästningssystem  
 

Infästningssystem inget som är A eller B. Det är principen om byggtekniska frågor om vad som 

är mest passande och smidigt att utföra för varje specifik projekt. Det menas att förutsättningar 

så som materialval, syfte av byggnad och andra faktorer spelar roll vid val av infästningssystem. 

Till exempel vill man i kontorsbyggnader kanske ha en lösning som släpper in mer ljus, då 

passar en semitransparent lösning med ramprofiler runt längs fasaden. Å andra sidan har du en 

lokal för lager eller tillverkning av en dryck (likt coca-cola FEMSA), så är man okej med att 

täcka av hela fasaden i samtliga väderstreck för att maximera arean solpaneler. Där bär lösning 

till elbehoven större än att skapa en social hållbarhet i form av dagsljus till kontorsplatser.  

 

Infästningssystem ger spelrum och utrymme för arkitekten samt projektören att leka med idéer 

samt teman för byggnaden. Vidare tror jag att byggnadsintegrerade solceller är framtiden för 

infästning, i jämförelse med byggnadsapplicerade. Det är mer värt för en BIPV del att uppfylla 

flera funktioner, likt vindskydd, bärförmåga och brand än bara agera som en energilösning 

applicerad på en byggnadsdel.  

 

Det jag märkte vid litteraturstudien var att andra europeiska länder likt Tyskland och Schweiz 

hade fler tekniker samt mer användning av solcellsfasader än vad Sverige har i dagsläget. Det 

jag tror på är delad information samt lära sig av varandra för att kunna utnyttja tekniker som 

andra länder gör, och vise versa. Det är ju det ingenjörskonst och andra samhällsfrågor grundar 

sig på, att göra informationsutbyten tvärs kulturer och samhällen. Vissa mer givande andra 

mindre givande. Även de exempel från OnyxSolar i USA som visar stora projekt som är fint 

utförda, något att få inspiration ifrån vid projektering av solcellsfasader. Sverige har också visat 

på referensprojekt där inte minst Frodeparken blev det mest uppmärksammade byggnaden för 
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tekniken. Det framtiden har är fler av såna utmärkelser och byggnader, inte minst från Whites 

sida.  

 

Jag tror dock inte på att man som byggnadsföretag i Sverige ska importera in stora mängder 

material (t.ex. solceller) för att skapa ”miljövänliga byggnader” i Sverige. För att som LCA kan 

påvisa handlar det om att se hela processen, där transport och utsläpp av växthusgaser spelar en 

roll. Det är egentligen bäst om produkterna och transporterna är så låga som möjligt i hänsyn 

till projektet.  

 

Ur detta perspektivet representerar BIPV en strategisk del av en framtida vision för byggnader. 

BIPV drar ihop branscherna för byggnader och fotovoltaiska tillsammans med alla utmaningar 

och dess förändring av konceptet. Estetik och teknologi, energieffektivitet och funktionalitet, 

flexibilitet och pålitlighet. Efter mer än 20 år av forskning och utveckling, har en riktig och 

legitim marknadsdel för BIPV framträtt med väldigt intressanta produkter för byggnadens 

klimatskal och eleganta utställningsprojekt. Dock är det fortfarande relativt dyrt men i 

framtiden kommer det bli billigare och mer värt att investera i. Födseln av den här marknaden 

har grundats i att en enorm tillväxt av teknologin för BIPV (kostnadsmässigt och 

prestationsmässigt). Och det är tack vare visionen från de ledande arkitekt och 

ingenjörsföretagen i byggvärlden. Idag stöds den europeiska marknaden för BIPV system utav 

fler än 100 entreprenörer som har kommersiellt tillgängliga produkter. 

5.3 Förslag på fortsatta studier 
 

- Vad är BIPV fönster och hur används de i marknaden för solceller? 

 

- Begränsningar och svårigheter med BIPV/BAPV. 

 

- Ekonomiska utredningar för investering solcellsfasader. 

 

- Hållfasthetsberäkningar för solcellsfasader. 
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6. SLUTSATSER 
 

Fråga 1: Vilka solcellstekniker är de vanligast förekommande och hur skiljer de sig åt i fråga 

om verkningsgrad, livslängd och miljöaspekter?  

 

De solcellstekniker som förekommer främst år 2019 för fotovoltaik är polykristallin kisel, 

monokristallin kisel, amorf kisel, CIGS och CdTe. Dessa ingår i första och andra generationen 

solceller och har störst marknadsandel. Verkningsgraden finns i tabell 3.2. Livslängd i tabell 

3.4 och miljöaspekter i form av påverkan växthuseffekten tabell 3.6.  

 

Fråga 2: Vilka infästningssystem finns tillgängliga för integrering eller applicering av 

solceller på byggnadsfasader, och hur skiljer de sig åt i fråga om solcellsteknik och effekt? 

 

I Sverige finns det ett antal olika infästningstekniker från olika leverantörer samt installatörer. 

De främsta teknikerna för att integrera och applicera använder sig utav extra komponenter så 

som profiler, skenor, skruvar och skiktmaterial för att uppnå önskade resultat. Ett par exempel 

på infästningsmöjligheter som behandlades i rapporten är;  

• Infästning med aluminiumprofil och rostfri skruv 

• Infästning med kassett av stålprofil 

• Infästning med skenor 

• Infästning med stomprofil och transparent glas  

• Infästning med applicerade väggfäste 

 

Solcellstekniken är nästan uteslutande från andra generationens solceller. Effekterna varierar 

mellan 113Wp/m2 och 145Wp/m2. 

 

Fråga 3: Vad finns det för exempel på projekt som använt sig av solcellsfasader? 

White arkitekter har projektet Frodeparken som tog spadtag 2011, projektet blev väldigt 

uppmärksammat i Sverige eftersom det då var nordens största solcellsfasad.  

Sedan finns det även andra exempelprojekt där solcellsfasader är mer utnyttjade, t.ex. 

Tyskland, kina och USA. Några av dessa togs upp under avsnitt 4.6. 
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Så vart är trenden på väg? Först och främst är det en självklarhet att BIPV produkterna kommer 

fortsätta utvecklas och forskas om i teknikens värld. Marknaden och forskningen kommer styras 

mer mot byggnadsintegrerade (BIPV) än byggnadsapplicerade (BAPV). Integrera fotovoltaiska 

paneler som en helhet direkt i en fasad istället för att bara sätta ett monteringssystem där man 

applicerar PV-paneler. BIPV har även andra fördelar att den själv används som vattenavrinning, 

vindskydd och finare estetiskt.  

 

För det andra kommer det i takt med fortsatta riktlinjer och normer gällande noll-

energibyggnader i europeiska länder påverka alla nya byggnader på något sätt. Att utnyttja 

solenergi antingen på tak, fasad eller annat kommer bli en allt mer självklarhet. En tanke är att 

efterfrågan för marknaden för solenergi med tak kommer att sjunka. Nya koncept med en lägre 

prislapp och lättare byggtekniska lösningar kan starta igång det scenariot.  

 

Solcellsfasader är ett område som utnyttjas idag, men inte till sin maximala potential. Men i 

takt med effektiviseringen av solcellstekniker samt nya produkter kommer marknaden öka ännu 

mer än vad den har gjort senaste 20 åren. Jag tror på fortsatta förnybara energilösningar i form 

av solenergi för en framtida grön samhällsbyggnadsbransch.  
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BILAGA 1. Tillåtelse användning referensobjekt från OnyxSolar.com 

 

 
 

BILAGA 2. Tillåtelse användning figurer 1.1 och 1.2 
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