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Abstract

Planering, förutsättningar och effekter av implementering av
solceller i stadsutvecklingsprojekt.
Planning, conditions and effects of implementation of
photovoltaics in city development projects.  

Henrik Juhlin

Today, buildings utilize 40 % of the total energy consumption. New energy
restrictions and directives have entered the construction industry. Photovoltaic is a
sustainable, clean and quiet solution that integrates well in the urban environment but
have not yet reached a breakthrough on the Swedish market. The conditions for solar
energy production are often set in the early planning stages where they rarely are
being prioritized.   
This master of engineering project focuses on identifying problems regarding
implementation of photovoltaic in city development projects and giving suggestions to
possible improvements in the planning- and construction process. It also gives
recommendations on how the conditions for energy production can be optimized in
the early zoning stage.
By conducting simulations with PVsystV5.21, on three ongoing city development
projects in Umeå, Malmö and Stockholm and by carry out and analyzing interviews
with city planners, constructors and architects, some conclusions have been made.
Several improvements, both politically, with changes in the subsidization system
and/or instatement of a new law with feed-in tariffs, and within the solar- and
construction industry itself, with better communication between different parts of the
process as well as better use of experience, can be made. By including photovoltaic in
the local plan it is possible to give a region large areas with orientation toward south,
increasing the solar energy potential with up to 50 % which also increase the
motivation for implementing photovoltaic in the project. These are essential for a
significant increase of photovoltaic in city development.
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Sammanfattning 
 

Med utgångspunkt att undersöka problematiken kring implementering av solceller i 
stadsutvecklingsprojekt har förslag till förbättringar i processen samt rekommendationer för 
hur förutsättningarna för solceller kan optimeras i planeringsfasen, tagits fram.  

Projektarbetet inleds med en litteraturstudie av solceller och hur de påverkans av yttre 
faktorer. I litteraturstudien utreds även hur stadsutvecklingsprocessen går till samt vilka 
förutsättningar som finns för de inblandade aktörerna. Efter det har simuleringar genomförts 
på tre pågående stadsutvecklingsprojekt Ålidhem, Sege Park och Norra Djurgårdsstaden med 
hjälp av programmet PVsystV5.21. För de tre områdena har olika alternativ för placering och 
utformning av byggnader och tak jämförts, för att hitta hur olika parametrar påverkar 
förutsättningarna för solenergianläggningar. Genom intervjuer med stadsplanerare, byggherrar 
och arkitekter har olika perspektiv och åsikter på solceller i planering- och byggprocessen 
analyserats och diskuterats med syfte att hitta hur implementering av solceller kan underlättas.  

Ekonomisk hållbarhet är det största problemet för installation av solcellsanläggningar idag. 
Förbättringar kan göras på flera håll både politiskt med nya lagar om kvittning av producerad 
och konsumerad el samt förändring av befintliga stödsystem som elcertifikatet som idag inte 
är fördelaktigt för solelproduktion. Även förbättringar kan ske på solcellindustri- och 
byggsidan med bättre återföring av kunskap och kommunikation mellan de olika aktörerna. 
De bör även fortsätta utveckla nya tillämpningar och solcellstekniker samt fokusera på den 
rena, tysta och hållbara energiproduktionen som solenergi kan erbjuda.   

För att skapa goda förutsättningar för solceller i stadsplaneringen bör man anpassa takens höjd 
och utformning efter byggnadernas orientering. Detta för att så stora ytor som möjligt, med 
sydlig riktning skall bli tillgängliga för solcellsanläggningar. Det är möjligt att förbättra 
förutsättningarna för solelproduktion med upp till 85 procent om hänseende för solceller kan 
tas tidigt i planeringsprocessen.    
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Förkortningar 

 

BIPV - Byggnadsintegrerade solceller/Building integrated photovoltaic 

BAPV - Byggnadsapplicerade solceller/ Building applicated photovoltaic 

DP - Detaljplan 

eV -  Elektron volt 

kWp - Installerad toppeffekt [kW] (p -peak) 

MKB - Miljökonsekvensbeskrivning 

PBL - Plan- och bygglagen 

ÖP - Översiktsplan  
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1. Inledning 
En av 2000 talets viktigaste frågor är energifrågan. Hur skall vi tillgodose ett växande 
energibehov med allt mer sinande energitillgångar? Byggnader står för 40 procent av världens 
energikonsumtion. Därför är hållbara byggnader och städer en viktig del av lösningen för 
framtidens energisystem. Europeiska Unionen har tagit det på allvar och skapat ett direktiv 
om att alla nya byggnader efter 2021 skall vara nettoenergibyggnader som inte förbrukar mer 
energi än de kan producera. I Sverige är det ännu inte klart hur de nya byggkraven kommer att 
se ut men stora förändringar är på gång. I en hållbar stad kommer förnyelsebar energi stå i 
centrum samtidigt som få av de stora energislagen är anpassade för stadsmiljö. Största 
potentialen och bäst anpassad till lokal produktion av energi i stadsmiljö är solenergi. 
Solcellerna är fasta anordningar som kan producera elektricitet med hjälp av solljus, utan 
underhåll, förbrukning av material, föroreningar eller buller.  
 
Att generera elektricitet från solljus är en relativt ung teknik som funnits kommersiellt i 
omkring 30 år. Tekniken har ständigt utvecklats och blivit billigare och effektivare för varje år 
som gått, men en hög kostnad per installerad kW har hindrat ett stort genombrott. De 
möjligheter som finns att integrera solceller i byggnader har börjat insetts av ingenjörer, 
arkitekter och byggnadstekniker som utforskar nya innovativa solenergilösningar i sitt arbete. 
Genom att fungera både som byggnadsmaterial och energiproducent, kan integrerade 
solenergilösningar reducera både materialförbrukning och energikostnader. Detta leder till 
minskad användning av fossila bränslen och utsläpp av gaser samtidigt som de kan ge 
byggnader ett extra arkitektoniskt värde. Genom att placeras på byggnader behöver man inte 
göra anspråk på ny mark.  
 
Sverige ligger efter resten av världen vad gäller användning av solceller. 2010 finns 9 MW 
installerad effekt solel i Sverige. I Tyskland, som är ohotad världsledare inom området, är 
motsvarande siffra 4 GW och totalt i världen 22 GW. En förutfattad mening är att Sverige har 
sämre geografiska förutsättningar men solinstrålningen är lika stor i stora delar av Sverige 
som i Tyskland. En annan orsak till en avvaktande solenergimarknad i Sverige är vår historia 
av låga elpriser tack vare stora resurser av vattenkraft och kärnkraft. Elpriserna är på väg att 
stiga och vårt behov av energi växer samtidigt som vattenkraften i Sverige i hög utsträckning 
redan är exploaterad. Sverige har gjort satsningar för att främja förnyelsebara energier och 
däribland solenergi. 2005 introducerade man ett solenergibidrag öppet för alla att söka. 
Bidraget har haft positiv effekt och hjälpt flera att våga satsa på solcellsanläggningar. 
Bidragets utformning har varierat mellan olika tidsperioder och dagens utformning av 
bidraget går ut årsskiftet 2011-2012, vartefter ett liknande stöd antagits. Avsikten är att börja 
avveckla bidraget och i det nya förslaget för perioden 2011-2014 ska den avsatta summan per 
år halveras. Samtidigt är regeringens förhoppning med det nya bidraget för 2012-2014 att 
dubbla den svenska solelproduktionen från 4 GWh till 7 GWh, eller 9 till 13 MW installerad 
effekt. (Regeringen.se förslag till budget 2011) 4 MW installerad effekt betyder att ungefär en 
yta på 30 000 m2 täcks med solceller. Större delen av denna area kommer täckas genom att 
solceller integreras i städer och byggnader, exempelvis på tak och fasader. De PV-
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anläggningar som etableras idag kommer att ha en teknisk livslängd till 2040. Det blir därmed 
centralt för det ekonomiska utfallet att bygga beslut om utformningen på en metodik som tar 
hänsyn till de faktorer som har störst betydelse för anläggningens totalekonomi. En stor del av 
förutsättningarna för solenergi sätts redan i planeringsfasen.  

1.1 Problemdiskussion 
Det finns flera faktorer som påverkar den utvunna effekten från en solcellsanläggning. Det 
beror dels på vilken solcellsteknik och prestanda på utrustningen (växelriktare, kopplingslådor 
etc.) som väljs för anläggningen. Än viktigare för anläggningens energiproduktion är 
solcellernas placering. Solceller bör exponeras för så mycket solljus som möjligt, vilket ofta 
är lättare sagt än gjort. Börjar man titta efter lämpliga ytor på en byggnad inses snabbt att de 
tillgängliga ytorna för optimal solstrålning ofta är begränsade. Byggnader kan vara 
orienterade från norr till söder vilket gör de sydliga ytorna små. Taken kan i sin tur ha en 
lutning mot norr eller ha utrustning som fläktar och ventilationsrör fritt placerade på taket, 
vilka tar plats och kan leda till skuggning. Även omkringliggande byggnader eller vegetation 
kan ge oönskad skuggning vissa perioder under dagen. Det krävs ofta en del tur för att ens 
byggnad skall vara lämplig för en solcellsanläggning. Samtidigt skall man räkna med att 
solcellerna har en lång livslängd och att de kommer kunna finnas kvar samtidigt som många 
förändringar kan ske runtomkring i samhället. De påverkande faktorerna är av olika betydelse 
från fall till fall men det finns mycket man kan göra för att förbättra förutsättningarna för 
byggnadsintegrerade solcellsanläggningar. Förutsättningarna för solcellsanläggningar sätts 
ofta redan i detaljplanen och det är därför viktigt att samtliga aktörer i planeringsprocessen, 
främst stadsplanerare, arkitekter och byggherrar, har dessa faktorer i åtanke redan från första 
början av planeringsfasen. 
 
“Den hållbara staden” är ett begrepp som blivit allt vanligare runt om i Sverige. Tanken med 
begreppet är att staden i princip skall vara självförsörjande på energi och varor. Det planeras 
och byggs nya stadsdelar och många vill visa framfötterna vad gäller miljö och hållbart 
tänkande. Att skapa en hållbar stadsdel kräver noggrann planering och det är lång process 
med många faktorer som skall innefattas innan själva byggandet kan starta. Tekniska, sociala, 
praktiska och ekonomiska frågor skall resultera i en attraktiv och funktionell bebyggelse som 
samtidigt skall vara anpassad för framtida förändringar. 
 
Att kombinera planering för att kunna utnyttja solenergi med planering som samtidigt ska 
göra ett bostadsområde attraktivt och funktionellt behöver inte vara komplicerat. Ambitionen 
med detta examensarbete har varit att identifiera hur de viktiga aktörerna i planerings- och 
byggnadsprocessen kan ta hänsyn till de faktorer som påverkar solcellernas elproduktion och 
på så vis främjar förutsättningarna och motivationen att installera solcellssystem. Vidare 
kommer vanliga problem och hinder i samband med planerandet och byggandet av 
byggnadsintegrerade solceller att urskiljas och analyseras för att ge förslag som kan underlätta 
inför framtida installationer av solcellsanläggningar. 
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1.2 Frågeställning och syfte 
Syftet med examensarbetet är att konkretisera problematik och hitta möjliga förbättringar för 
planering av utnyttjande av solenergi i samband med ny bebyggelse. Visionen är att ta fram 
hjälpande råd och rekommendationer för vad man kan tänka på i arbetet med planering av nya 
byggnader och stadsdelar för att optimera förutsättningarna för maximal solenergiutnyttjning. 
Detta har konvergerat ut i följande frågeställningar: 
 

 Vad bör tänkas på vid planeringsprocessens början för att optimera förutsättningarna 
för utnyttjande av solenergi? 

 Vad kan förbättras i stadsutvecklingsprocessen för att främja implementering av 
solceller? 

1.3 Avgränsningar 
Fokus för arbetet ligger på solcellstillämpningen och dess förutsättningar som komponent i 
stadsutveckling och byggnader ur ett tekniskt-, estetiskt- och energiproduktionsperspektiv. 
Därför har jag inte gått djupare in på hur de olika solcellteknikerna fungerar fysiskt mer än 
vad som är nödvändigt för vidare förståelse. I och med ekonomins betydelse på 
förutsättningarna för förnybar energi kommer vissa ekonomiska aspekter tas upp dock utan att 
djupare ekonomiska uppskattningar och analyser genomförs. Detta är ett medvetet val då 
ekonomin lätt blir den ensamt styrande parametern och att ett för stort fokus hamnar på 
prislappen. Arbetet handlar i första hand om att förbättra förutsättningarna för solenergi ur ett 
energiperspektiv och inte ekonomiskt. Ett tillägg är att dessa parametrar med dagens trender 
kan komma att konvergera inom en relativt snar framtid. 
 
Förutsättningarna för planeringsarbete skiljer sig från land till land beroende på politik, 
ekonomi och landets energisammansättning. Jag har avgränsat arbetet för de förutsättningar 
som finns för solenergi i Sverige. Jag har inte tittat på lösningar för off-grid system eftersom 
över 90 procent av dagens byggnadsintegrerade solcellsinstallationer i världen är kopplade till 
elnätet.  
Jag har inte tittat på byggnadsteknik eller arkitektur mer än vad som är nödvändigt för 
installation och montering av solcellsanläggningar. För simuleringarna har jag inte tagit 
hänsyn till byggnadstekniska aspekter utan utgår ifrån att alternativen teoretiskt sett är möjliga 
att bygga. 

1.4 Uppsatsens disposition 
Arbetet är indelat i sex kapitel. Kapitel 2 beskriver den metod jag valt för att besvara syfte och 
frågeställningar. I metoden presenteras val av intervjuer och simuleringar. Kapitel 3 är en ren 
teoridel som är resultat av den litteraturstudie som genomförts i ämnet. 
I Kapitel 4 presenteras resultat ifrån de intervjuer och simuleringar som genomförts och som 
tillsammans med litteraturstudien ligger till grund för Kapitel 5. Kapitel 5 är en diskussionsdel 
där jag försöker knyta ihop och komma fram till en slutsats som besvarar arbetets syfte och 
frågeställning. Slutsatsen redovisas i Kapitel 6.     
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2. Metod 

2.1 Ansats till problemet 
Problemet handlar främst om att tolka konstruktiva åsikter och erfarenheter från 
solenergibranschen och från stadsplanerings- och byggbranschen. Jag har därför valt att göra 
ett antal intervjuer med utvalda personer från samtliga delar av planeringsprocessen. Ur dessa 
intervjuer har jag försökt analysera och plocka ut relevanta aspekter för att tillgodose arbetets 
syfte. För att kunna påvisa vilka effekter planeringen har för integrering av solceller i 
stadsmiljö har simuleringar gjorts på tre pågående projekt runt om i Sverige. Arbetet 
underlättas med en teoretisk bakgrund och kunskap i ämnet varför även en litteraturstudie har 
genomförts innan intervjuer och simuleringar.  

2.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudiens syfte är att presentera solelsystem och ge grundläggande information om 
tekniska förutsättningar och samhällsförutsättningar idag och i framtiden. Fokus för 
litteraturstudien ligger på hur solceller kan integreras i byggnader och stadsmiljö och vilka 
förutsättningar olika aktörer har i sitt arbete som kan påverka implementering av solceller. 
Detta för att kunna ställa relevanta frågor i intervjuerna och analysera svaren med avseende på 
syftet.  
 
Litteraturstudien beskriver vilka olika solcellstekniker och möjligheter det finns idag för 
elproduktion av solljus och andra fördelar med byggnadsintegrerade solcellsystem. Även 
faktorer som inverkar på solcellernas funktion och prestanda och därför spelar in vid placering 
av solcellerna. 
 
Internationellt har kunskapen om hur man kan anpassa stadsplaneringen för optimalt 
utnyttjande av solenergi kommit betydligt längre än i Sverige. Kunskap har hämtats från 
erfarenheter vid internationella stadsutvecklingsprojekt. De litterära källorna som använts för 
studiens teoridel är valda utifrån relevans för ämnet och dess tillförlitlighet. Jag har endast 
använt mig av publicerade böcker och vetenskapliga artiklar hämtade från Uppsala 
Universitets erkända databaser som ScienceDirect och EmeraldJournals. Vidare har jag även 
använt mig av officiella hemsidor som jag granskats och ansett tillförlitliga till exempel 
Regeringen.se och IEA.org (International Energy Agency). 

2.3 Simuleringar  
Som andra del i arbetet har simuleringar gjorts i programmet PVsystV5.21 som är ett studie-, 
simulerings-, projekterings- och analysverktyg för solcellsystem och används världen över. 
Syftet med simuleringarna är att med tillgängliga verktyg kontrollera olika påverkningsbara 
planeringsfaktorers inverkan på energiproduktionen från eventuella solcellsystem.  
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Resultaten från simuleringarna kan därmed visa hur viktigt det är att ha solenergi med i 
planeringen av nya stadsområden, samt vilka faktorer som är viktigast ur 
produktionssynpunkt. En annan tanke med simuleringarna är att ge en uppfattning till hur 
solceller kan utnyttjas i olika byggnadsområden och vilka areor, effekter och 
energiproduktion det handlar om. 
  
För simuleringarna har jag valt tre pågående stadsplaneringsprojekt av olika karaktär från 
olika platser i Sverige. Faktorer som takets lutning, byggnadens orientering, omkringliggande 
bebyggelse och växtlighet med mera kommer att jämföras. För simuleringarna har jag använt 
en konstant total takarea och byggnadsvolym för samtliga scenarion. Även konsekvent 
användning av modultyp och växelriktare har gjorts, för så korrekt jämförelse som möjligt. 
Baserat på deras bidrag till solenergiutnyttjning samt med hänsyn till andra planeringsmål 
kommer jag diskutera och ge förslag hur man kan bygga för att ge förbättrade förutsättningar 
för solenergi.  De tre projekten är: 
 

2.3.1 Umeå – Hållbara Ålidhem 
Hållbara Ålidhem består av cirka 500 lägenheter, varav 130 är nybyggnationer. Inom 
projektet samarbetar Umeå Energi, Bostaden och Umeå kommun som fått 33 miljoner kronor 
för att halvera energiförbrukningen (från 130 kWh/m2 och år till 65 kWh/m2 och år) och 
samtidigt skapa ett energisäkert och attraktivt boende. En del i detta är installation av 
byggnadsintegrerade solceller på taken av Ålidhems byggnader. Projektet är ett av de 
nordligaste projekten i världen i sitt slag och kommer att fungera som ett skyltfönster på 
tillämpningar av klimatsmart byggande och förvaltande i kallt klimat. (Wågberg 2010 s.4) 

 
Figur 2.1 Flygfoto över en del av området Ålidhem i Umeå som det ser ut idag. 

Projektet Ålidhem handlar främst om en massiv ombyggnation av ett befintligt område. 
Endast ett fåtal nya byggnader skall tillföras området. Detta begränsar påverkan att ändra 
husens orientering. Däremot ges ett utrymme att påverka fastigheternas design och därmed 
hur förutsättningar för solceller påverkas av till exempel olika takdesign och taklutning.  
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De idag lätt inverterade taken skall byggas om till sadeltak med integrerade solceller, dock 
med så låg lutning att upplevelsen av att taken är platta skall bevaras från marknivå. 
Dessutom ska två vindkraftverk uppföras i anslutning till stadsdelen. (Umeå.se 2010) 

2.3.2 Sege Park - Malmö  
Området som omfattas i Sege Park är fd. Östra sjukhuset. Området har varit ett gammalt 
sjukhusområde men skall utvecklas till ett multifunktionellt bostadsområde. Målet är att flera 
olika typer av verksamheter och funktioner skall finnas i området. Bland annat skolor, 
förskolor, senior- och äldreboende, radhus, studentbostäder, vård och kontor. Det finns inga 
specifika krav eller mål ännu för områdets energi- och miljöpåverkan. Ambitionen är att Sege 
Park skall bli en ekologiskt hållbar stadsdel som så långt som möjligt är självförsörjande med 
energi från förnyelsebara energikällor. 
(Tykesson et. al. 2007 s.20) 

 

 
Området är extra intressant att följa med avseende på solceller då avsikten är att området skall 
få maximal täckningsgrad av solceller på byggnaderna. Samtidigt som man vill behålla den 
”lummiga institutionsmiljön” och att nya byggnader skall följa den öst-västliga riktningen 
som de befintliga byggnaderna har idag. Detta beskriver kort förutsättningarna för 
utvecklingen av området. (Malmö.se 2010) 

 

2.3.3 Norra Djurgården kv. Garphyttan - Stockholm 
”Det skall vara lätt att göra rätt” (Devis för NorraDjurgårdStaden) 
Kvarteret Granhyttan i Norra Djurgårdsstaden finns än så länge bara på papper och tillhör 
etapp 1 på ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i Stockholmstad. Norra Djurgårdsstaden är 
ett av Stockholms nya miljöprofilsområden efter Hammarbysjöstad. Visionen är att vara en 
miljöstadsdel i världsklass med framtida mål om fossilbränslefrihet till 2030, CO2-utsläpp på 
under 1,5 ton per person och år till 2020.  Byggherrarna för kv. Garphyttan har inte några krav 
från kommunen vad gäller energiproduktion. Däremot har man tagit fram speciella miljömål 
och miljöprogram för området som alla är skyldiga att följa. Ett krav är att 30 procent av 

Figur 2.2 Solcellsanläggningen var 2007 den 
största i Sverige med en nominell effekt på 
166 kW och 1250 m2 stor. En av Sveriges mest 
omtalade solcellsanläggningar på grund av 
dess storlek och inte minst dess spektakulära 
utformning. (Bilden tagen ifrån Elforsk.se.) 
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konsumerad fastighetsel skall vara lokalproducerad el. Kravet kom till senare och gäller 
byggnaderna i etapp 2 ej kv. Garphyttan som är i etapp 1. För etapp 2 står specifikt i 
miljökraven att byggnadernas takutformning skall ge optimala förutsättningar för solceller 
vad gäller lutning, storlek och orientering. Man har känt till dessa krav då man tagit fram 
ritningarna för etapp 1 och velat föregå med gått exempel.  

 
Eftersom Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilsområde som ständigt kommer upp på tal 
när man diskuterar hållbar stadsutveckling idag, var det naturligtvis intressant att göra en 
analys av detta område. Tyvärr hade man inte kommit så långt med planritningar och volymer 
för byggnaderna i etapp 2 att jag kunde analysera ett av dessa områden. Eftersom området inte 
är byggt ännu har jag simulerat hur man skulle kunna ha placerat byggnaderna för att anpassa 
husen enligt miljökraven för etapp 2. På så sätt kunna jämföra hur mycket stadsplaneringen 
påverkar den potentiella energiproduktionen från solceller.  

 
 

 

2.3.4 Övrigt 
Ett gemensamt mål för samtliga av de tre utvalda områdena är 
att de skall vara skyltfönster för hållbara stadsdelar och därför 
har man satsat extra mycket resurser på hållbara och 
miljövänliga lösningar. Inga av områdena har några speciella 
energikrav de enligt lag är skyldiga att följa utöver PBL men 
man har ambitionen att bygga föredömligt, dels för att 
utveckla kunskap och erfarenhet i hållbart planerande och 
byggande och dels för att kunna sälja vidare konceptet till 
andra stadsutvecklingsprojekt.  
 
Förutsättningarna för de tre områdena är olika vilket är en av 
anledningarna att jag valde dessa. De tre områdena 
representerar var sin del av Sveriges avlånga land för att 
kunna jämföra vilka skillnader det finns i klimat- och 

Figur 2.3 3D-modell över de planerade 
byggnaderna i kvarteret Garphyttan med 
vy från nordväst. 

Figur 2.4 Illustrerar genomsnittligt 
antal soltimmar per år i Sverige. 
(Källa: SMHI 2010) 
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ljusförutsättningar och hur det påverkar produktionen. I figur 2.4 kan vi se att det skiljer 
väldigt lite i antal soltimmar mellan de tre platserna Umeå, Stockholm och Malmö, över ett år.  
Ljusintensiteten är högre i södra Sverige vilket gör att årlig instrålad energin är högre i södra 
Sverige än i norr. I södra Sverige är solinstrålningen cirka 1000 kWh/m2 mot 800 kWh/m2 i 
norra Sverige (detta kan jämföras med 2000 kWh/m2 i Spanien). (Rocker et. al. 1994) I söder 
har man även en något jämnare produktion över året, på grund av kortare dagar i norr. Tack 
vare att snö har väldigt god reflektionsförmåga kan solceller i norr producera lika mycket som 
solceller i söder, speciellt på fasadlösningar som i högre grad påverkas av reflektion. Risken 
med snö är att den kan fastna och täcka solcellerna, solceller med låg lutning har sämre 
avrinning.   

2.4 Intervjuer 
Slutsatserna för arbetet kommer i stor utsträckning grunda sig på intervjuer med de aktörer 
som är inblandade i planerings- och byggprocessen av ett nytt stadsområde och alla har sin 
roll för att skapa goda förutsättningar för integration av solceller. Jag har varit i kontakt med- 
Stadsplanerare, som arbetar för kommunen och är ansvariga för detaljplanen, byggherrar, som 
förverkligar detaljplanen och beslutar över det fysiska byggandet, samt arkitekter, som ritar 
och designar husen. Planerings- och byggprocessen med dess ansvarsområden ser olika ut 
från fall till fall varför samtliga av dessa aktörer har ansetts vara aktuella för intervjuer.  
Genom att göra intervjuer från flera segment i processen har det varit möjligt att få en bredare 
bild av problematiken och vilka hinder som är gemensamma och vilka som är mer specifika.  
 
Idealt hade varit att intervjua alla stadsplanerare, arkitekter och byggherrar samt följa med i 
deras arbete under en längre tid, för att ge studien bättre djup och bredd. Det finns inte tid 
eller resurser för det och målsättningen med intervjuerna har varit att få en lagom kompromiss 
av kvalitativa och kvantitativa data för att kunna dra slutsatser till arbetets syfte. För att få en 
önskvärd bredd i studien har jag valt intervjua personer som är väldigt insatta och har lång 
erfarenhet av solceller och solcellsanläggningar men även personer som aldrig tidigare arbetat 
med solceller. Minst två representanter ifrån varje kategori av aktörer intervjuades. 
Intervjuerna kan ses som kvalitativa och varje intervju varade ungefär en timme med vissa 
kompletteringar som har skett via telefon- och mailkontakt. Intervjuerna skedde vid separata 
tillfällen men under samma period hösten 2010. Intervjuerna har varit semistrukturerade med 
en blandning av konkreta och precisa frågor samt mer öppna frågor där jag tagit utrymme att 
ställa följdfrågor för att tydliggöra eller få utförligare svar. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades varefter jag skrivit referat och plockat ut vad som ansets relevant för syftet.   
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3. Teori 

3.1 Komponenter i ett solcellsystem 
När man talar om solceller och i synnerhet byggnadsintegrerade solceller är det sällan den 
enskilda cellen man talar om. För att kunna använda den elektricitet som solcellen producerar 
krävs ett helt system av komponenter och utrustning. Vid planering av en solcellsanläggning 
måste det planeras för placering, utformning och säkerhet för dessa komponenter. Vissa 
komponenter förbrukar ström därför talar man ofta om systemverkningsgrad istället för 
verkningsgrad på solcellen.   

3.1.1 Solceller  
Solcellsindustrin kan delas i två kategorier, kiselbaserade solceller och tunnfilmssolceller. 
Den teknologiska uppdelningen görs efter vilket som är det aktiva materialet, halvledare, i 
solcellen. Inom dessa kategorier finns flera olika varianter. 

Kiselsolceller 
Kiselsolceller är antingen monokristallina eller polykristallina (även kallade multikristalina), 
fysiskt fungerar de likadant och skiljer sig princip bara i hur kristalltillväxten åstadkoms. Som 
namnet avslöjar består polykristallina celler av flera ihoppressade kristaller. Monokristallint 
kisel är av något renare kvalitet och har uppmäts med lite högre verkningsgrad. 
Utseendemässigt kan man se skillnad på monokristallina och polykristallina kiselceller då 
polykristallint kisel har spräckligt färgmönster medan monokristallint kisel har en homogen 
färg.   

I solljus finns fotoner med olika energi. När dessa fotoner träffar en solcell och tar sig in i 
halvledarmaterialet, finns det möjlighet att fotonens energi kan tas upp av en elektron. Är den 
överförda energin tillräckligt stor exciteras elektronen till ett högre ledningsband. Exakt hur 
stor energi som behövs beror på bandgapet som beror på halvledarmaterialets 
sammansättning, kisel har ett bandgap på 1,1 eV. Vid excitation lämnar elektronen ett positivt 
laddat ”elektronhål” efter sig. Hålet och den exciterade elektronen kan röra sig fritt i 
halvledarmaterialet. Genom att dopa materialet i solcellen i två olika skikt, ett n-skikt där 
dopatomerna har fem valenselektroner och ett p-skikt där dopatomerna har tre 
valenselektroner, skapar man olika elektronkoncentration i de olika skikten. På grund av 
denna olikhet diffunderar elektroner från n-skiktet till p-skiktet vilket ger upphov till en 
positivt laddad n-sida och en negativt laddad p-sida i det så kallade utarmningsområdet mellan 
n- och p-dopat material. Ett elektriskt fält har skapats, som finns även när ljus inte träffar 
solcellen. Om ett elektron-hål-par bildats, till exempel vid absorption av en foton med rätt 
energi, kommer elektronen att driva i det elektriska fältet från p-sidan till n-sidan om den 
lyckas ta sig fram till utarmningsområdet. På liknande sätt kommer ett hål att kunna driva från 
p-sidan till n-sidan. På detta sätt kan man separera ut elektronerna som driver mot n-sidan från 
hålen som driver mot p-sidan. Elektronerna samlas vid n-sidan som då blir negativt laddad i 
förhållande till p-sidan som har överskott på hål (brist på elektroner). Förloppet illustreras i 
figur 3.1. Genom att koppla kontakter på var sin sida av cellen kan man utnyttja flödet av 
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elektroner och få ut en likström. (Green 1982) Under sin vandring i solcellen kan ett hål stöta 
på en elektron och rekombineras, detta minskar cellens verkningsgrad och är något man 
eftersträvar att motverka.  

 

Figur 3.1 Visar en solcell i genomskärning och illustrerar enkelt händelseförloppet då ljus 
träffar solcellen. 

Tunnfilmssolceller 
Tunnfilmssolceller är väldigt tunna cirka 3 µm aktivt material jämfört med kiselsolcellerna 
som har 300 µm tjockt aktivt material. Tunnfilmscellerna kan göras tunna eftersom de 
innehåller material som kan absorbera ljuset på kortare sträcka. Tunnfilmsceller har vuxit 
kraftigt på marknaden de senaste åren och utgör 2010 nästan 20 procent av marknaden. 
(Kreutzmann & Siemer 2010 s. 137)  

Det finns flera olika tekniker att bygga tunnfilmssolceller och de går att bygga av flera olika 
ämnen och sammansättningar, några exempel är CIGS (Koppar, Indium, Gallium och Selen), 
Amorft kisel, CdTe (Kadmium och Tellurium), CIS (Koppar, Indium, Selen). Genom olika 
sammansättningar kan olika egenskaper påverkas, till exempel storleken på bandgapet. 
(Vecchi, M.P. 1979) Utseendet för tunnfilmsolcellerna är svart med vagt urskiljbara ljusa 
ränder.  

En fördel med tunnfilmsolceller är att sammankoppling mellan cellerna görs direkt när 
substratet beläggs, och en modul tillverkas därmed direkt. Detta och att tunnfilmstekniken har 
en relativt låg materialåtgång innebär i teorin att massproducering kan ske betydligt billigare 
än för kiselsolceller. En annan fördel är att tunnfilmen kan läggas på flexibla material, vilket 
kan vara fördelaktigt vid byggnadsintegrerade lösningar. Nackdelen med tunnfilm är att 
verkningsgraden idag är något lägre, runt 5-12 procent, jämfört med kiseltekniker vars 
verkningsgrad för kommersiella produkter är omkring 13-17 procent.  
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Det finns några fler typer av solceller på gång men som fortfarande är på forskningsstadium 
däribland Grätzelcellen som är en elektrokemisk cell som bygger på nanokristallina celler och 
härmar växternas fotosyntes. Förhoppningarna med dessa celler är att de skall kunna tillverkas 
i transparent utförande eller i en större skala färger, vilket är intressant ut arkitektonisk 
synvinkel.  
 
 
Antireflexbehandling 
För att förbättra kiselsolcellernas förmåga att absorbera ljus behandlas de med ett 
antireflexlager. Antireflexlagret verkar inom ett visst våglängdsområde, det intressanta ljuset 
för solceller är mellan IR och UV-ljus. Det är till stor del antireflexbehandlingen som ger 
kiselsolcellerna dess färg. Antireflexbehandlingen är mest effektiv vid den 
solcellskarakteristiska blå färgen. Genom att variera antireflexbehandlingens tjocklek kan 
man få flera olika färger. Väljer man ett tunnare lager antireflexbehandling för att få en annan 
färg tappar man någon procent i verkningsgrad. Celler helt utan antireflexlager är gråa och ger 
solcellen en 15-30 procent lägre effektivitet. (Solelprogrammet 2010) 

 

3.1.2 Solcellsmoduler 
Varje solcell, kristallin kisel eller tunnfilm, har en maximal spänning på 0,5-0,7 volt. För att 
komma upp till praktiskt användbara spänningar seriekopplar man de enskilda solcellerna till 
solcellsmoduler. 36 celler ger en maximal spänning på 17 volt vilket är anpassat för att ladda 
ett 12 volts batteri, 72 seriekopplade celler kan ladda ett 24 volts batteri. 36, 54 eller 72 har 
blivit något av en standard för moduler då batterier länge varit den viktigaste tillämpningen. 
(Solelprogrammet.se 2010) Genom att kapsla in modulerna i ett laminat, vanligen glas på 
framsidan och glas eller teflonduk på baksidan skapar man ett skydd mot fukt, beröring och 
andra mekaniska påfrestningar. I solcellsanläggningar seriekopplar man även modulerna för 
att öka spänningen ytterligare. Ett problem vid seriekoppling är att man måste försäkra sig om 
att samtliga moduler kan leverera samma toppeffekt. Efter seriekoppling kommer den modul 
med lägst ström att begränsa toppeffekten för hela anläggningen. Det räcker att en av 
modulerna i anläggningen inte levererar vad leverantören lovat för att ge en avvikelse ifrån 
den utlovade effekten. Ett relaterat problem med seriekoppling är att man riskerar förlora 
mycket effekt vid skuggning, trots att endast en liten del av en modul skuggas. Moduler kan 
även parallellkopplas för att producera önskad ström.  
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Figur 3.2 och 3.3 Visar hur ström och spänning påverkas vid seriekoppling (till vänster) 
respektive parallellkoppling (till höger) av moduler. 

 

3.1.2.1 STC- värden 
Solcellens spänning (open-circuit voltage), ström (short-circuit current) och effekt influeras av 
parametrar som till exempel temperatur och ljusintensitet. För att underlätta jämförelse av 
olika solceller mäts deras prestanda under standardiserade testförutsättningar, STC (standard 
test conditions). Dessa är en modul temperatur på 250C, ljusintensitet på 1000 W/m2 och 
ljusspektrum som följer AM 1.5.  

       

3.1.2.2 Definition av byggnadsintegrerade solceller 
Man brukar dela upp solcellsanläggningar på byggnader i två kategorier: byggnadsapplicerade 
solceller (BAPV, Building Applicated Photovoltaics), och byggnadsintegrerade solceller 
(BIPV, Building Integrated Photovoltaics). 
Om solcellsanläggningen applicerar utanpå byggnadens klimatskal som ett tillägg kallar man 
anläggningen för byggnadsapplicerade solceller (BAPV). BAPV är ofta avsedd att kontrastera 
mot de övriga byggnadsmaterialen och den dominerande byggnadsutformningen.   
En anläggning kallas byggnadsintegrerad (BIPV) när solcellsmodulerna eller 
solfångarpanelerna utöver sin funktion att generera el eller värme även utgör ytterligare en 
funktion, i de flesta fall utgör solcellerna en del av byggnadens konstruktion och dess 
klimatskal. Till exempel ett tak där solcellsmoduler ersätter takpannor och då även får en 
väderskyddande funktion. Denna uppdelning är för att förtydliga två skilda arkitektoniska 
angreppssätt. Avsikten med BIPV är att den skall vara inordnad eller underordnad 
helhetsintrycket av byggnaden. Att förena två eller fler funktioner med en integrerad 
solcellsprodukt innebär en del utmaningar samtidigt som det skapar nya möjligheter. 
Produkten måste hålla samma standarder vad gäller vatten- och brandskydd som den 
byggnadsprodukt den ersätter. Även elsäkerheten måste kunna garanteras samtidigt som 
solelproduktionen optimeras. Solskydd med integrerade solceller skall även uppfylla de krav 
som finns på solavskärmning för att uppnå en bra inomhusmiljö. 
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Jämfört med att sätta upp små solcellsanläggningar kan installation av större 
byggnadsintegrerade solcellssystem föra med sig nya utmaningar. Detta beror inte på 
solcelltekniken som fungerar precis lika bra oberoende av modulernas totala storlek. 
Problemet är att det blandas in betydligt fler intressenter från kommunala-, konstruktion-, 
utveckling- och byggsektorn med flera som ofta har begränsade kunskaper inom 
solcellsteknik.    
    

3.1.3 Växelriktare 
Strömmen som produceras i solcellerna är likström (DC). Innan man använda energin eller 
ansluta solcellerna till elnätet måste man omvandla sin likström till växelström (AC). 
Växelriktaren ”hackar upp” DC-strömmen i delar, filtrerar den för övertoner och sätter ihop 
delarna till en så ren sinusvåg som möjligt, signalen synkroniseras med nätets frekvens och 
spänning. Växelriktare finns i diverse storlekar och man dimensionerar dem oftast efter vilken 
effekt man beräknar att få ut av systemet. Växelriktaren fungerar inom ett visst intervall vad 
gäller ström och spänning, intervallet varierar mellan tillverkare och modell. Till exempel en 
Siemens 15 kW Sinvert 20 opererar med rekommenderad spänning mellan 450-750 volt. För 
att uppnå rekommenderad spänning och ström serie- och parallellkopplar man modulerna i 
strängar och arrayer. Vid laddning av batterier eller för vissa off-grid system krävs ingen 
växelriktare. Eftersom allt fler anläggningar är nätanslutna har växelriktaren blivit en mycket 
viktig komponent i dagens solcellsystem. Detta har påskyndat utveckling av växelriktare och 
idag ser man sällan växelriktare med lägre verkningsgrad är 94 procent.   

3.1.4 Övriga komponenter   
Ytterligare elektriska komponenter som krävs för ett solcellsystem är: 

 Kopplingslådor som kopplar samman strängar (seriekopplade moduler) och arrayer 
(parallellkopplade moduler och strängar) innan de leds vidare till en växelriktare.  

 Dioder som kopplar strömmen förbi moduler eller solceller vid modulfel eller 
skuggning.  

 Kablar och ledningar både på DC- och AC-sidan. Genomföring av kablar i 
klimatskalet får inte försämra byggnadsdelens brandklass, täthet mot fukt och 
vatteninträngning eller bärighet. Skall göras av behörig elektriker. 

 Strömbrytare både på DC- och AC-sidan om växelriktaren används för att kunna 
utföra underhåll.  

 Elmätare, egentligen inte en nödvändighet för systemet men bör finnas med vid 
nätanslutna system och kan komma att bli ett krav vid framtida bidrags- och 
debiteringssystem.   

 Säkerhetslåda och säkringar.  

Sammanlagt räknar man att systemet med ledningar och växelriktare reducerar uteffekten med 
5-10 procent. Därför kan det löna sig att spendera lite extra tid för att minimera längden av 
ledningar och hitta en växelriktare med hög verkningsgrad som passar systemet. 
(Solelprogrammet 2010) 
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3.2 Produktionspåverkande faktorer 

3.2.1 Lutning och orientering 
Hur man placerar sin solcellsanläggning spelar naturligtvis stor roll för energiproduktionen. 
Målet är att kunna utnyttja maximalt antal soltimmar samtidigt som solinstrålningen skall ha 
en så hög intensitet som möjligt. Ljusintensiteten beror dels på årstid och klockslag men även 
på solcellmodulens lutning, se figur 3.4. Solinstrålning når jorden som direkt och 
diffusstrålning. Diffusstrålning är reflekterat och spritt ljus som mäts över en horisontell yta. 
Molniga dagar och vintertid ökar andelen diffust ljus och svarar för omkring 80 procent. En 
klar sommardag är andelen diffus strålning cirka 20 procent.  Diffusstrålning tas bäst upp av 
horisontella ytor medan direktstrålning bäst tas upp med 60 graders lutning. (Lundgren & 
Wallin 2003 s. 32)   
 

 

Figur 3.4 Visar hur direktsolinstrålningens intensitet per kvadratmeter ändras beroende på 
solcellmodulens lutning i förhållande till horisontalplanet. Bilden tar inte hänsyn till diffus 
strålning och totala skillnaden mindre i verkligheten och vid simuleringar. 

Vi får en lägre intensitet per kvadratmeter desto lägre lutning mot horisontalplanet vi har. 
Optimalt vill man ha en vinkelrät lutning mot solen. Solens lutning varierar med tiden på 
dygnet och tiden på året, till exempel står solen högre under sommaren vilket gör att lägre 
vinklar ger mer energi. För optimal lutning måste man därför kompromissa dels för solljusets 
infallsvinkel och intensitet under året samt andelen direkt- och diffuststrålning. I Sverige 
brukar den optimala vinkeln variera från 30 grader i söder till 45 grader i norr. Däremot spelar 
inte mindre förändringar i lutning och orientering speciellt stor roll, se figur 3.5. Det finns 
modeller med så kallade ”trackers” som ändrar vinkel och följer solen under dagen.    
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Figur 3.5 Visar hur lutning och orientering spelar in på effektutbytet. Effekten varierar lite 
med en lutningsvinkel mellan 25 och 50 grader och en orientering mot sydväst till sydöst, i 
Stockholmsregionen. (Bilden är tagen ifrån warmec.se 2010) 

 

Figur 3.6 Visar hur solens infallsvinkel 
förändras för olika årstider i Stockholm och 
hur det kan påverka skuggning. 

 

 

 

 

 

 

Optimal orientering uppnås i Sverige med en riktning rakt mot söder. Utifrån den optimala 
orienteringen förlorar man sedan energi efter hur mycket man avviker ifrån söder. 
Orienteringens effektivitet påverkas även av lutningen. Sydväst och sydostlig riktning 
minskar i Sverige årsproduktionen med cirka 6 procent. Rak östlig eller västlig riktning ger en 
förlust på cirka 20 procent. (simuleringar med PVsystV5.21) Översikt av förlusterna syns i 
Figur 3.7. I Sverige är det enligt statistik något mer fördelaktigt att rikta solceller åt sydöst 
eftersom det är fler molnfria timmar på morgon och förmiddag. (Lundgren & Wallin 2003 s. 
32)  
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Figur 3.7 Solenergicirkeln visar energiutbytet i 
procent över ett år beroende på solcellens 
orientering. Lutningen är konstant 35 grader mot 
horisontalplanet. Gjord med hjälp av simuleringar i 
PVsyst 5.21 med statistik från Stockholm. 

 

 

 

 

 

Bygger man ett nytt hus eller ett nytt område bör man tänka på orienteringen från början för 
att skapa optimala förutsättningar för solenergi. Huskropparna bör placeras i rad från öst till 
väst, för att skapa långa fasader mot syd och taklutningen kan anpassas efter optimala 
lutningen.  

Ett annat problem som måste beaktas vid byggnation av solceller på nordligare breddgrader är 
snöfall. Solcellmodulernas lutning bör vara tillräckligt stor för att snön skall kunna rinna av.  
Är lutningen tillräcklig kommer snön närmast modulytan värmas upp av solljuset och smälta, 
med resultat att hela snötäcket glider av. Ett sämre exempel är en installation av solceller på 
en skola i Bergsjö, Hälsingland, som har en lutning på 9 grader och är snöbelagd i stort sett 
hela vinterhalvåret. Dock är de relativa förlusterna i produktion inte så stora på grund av färre 
ljustimmar och lägre ljusintensitet under vinterhalvåret.  

En säkerhetsrisk som detta kan föra med sig är snöras och istappar. Denna risk måste beaktas 
och åtgärdas. Eftersom problem med snö är väsentligt större i norra Sverige än i söder är 
något högre modullutning önskvärd i nordliga installationer. En högre lutning passar oftast 
norra klimat bättre också med tanke på solinstrålning då solen oftast inte når lika högt upp 
mitt på dagen som längre söderut. En högre vinkel gör därför att solljuset kan utnyttjas 
effektivare.    

 

 

 

 

 

 



23 
 

3.2.2 Skuggning 
Skuggning påverkar solceller mycket negativt och kan leda till stora förluster i 
energiproduktionen. Det som främst påverkas i en solcell vid skuggning är strömmen men 
även spänningen kan sjunka något. Det som sker vid skuggning är att ljusintensiteten minskar 
kraftigt, däremot träffar fortfarande diffus- ljusstrålning solcellen vilket gör att även en 
skuggad solcell fortfarande kan generera viss ström (omkring 5-8 procent av maxeffekt) så 
länge den inte är helt täckt. När ljusintensiteten minskar är det färre fotoner som når och kan 
absorberas av solcellen vilket leder till att färre elektron-hål par genereras, därför minskar 
strömmen. Effekten är linjärt beroende av ljusintensiteten. 

 

 

Figur 3.8 Visar hur strömmen och spänningen i en solcell förändras beroende på ljusets 
intensitet [W/m2]. 

Det finns några sätt att minimera förlusterna från skuggning. Det vanligaste är att ha inbyggda 
dioder i modulen eller mellan modulerna om de är kopplade i en sträng. Dioden känner av när 
en cell eller modul blir skuggad och leder strömmen förbi den skuggade cellen eller modulen. 
Att använda växelströmsmoduler eller separata Maximum-Power-Point-Trackers (MPPT:s) 
för varje modul som optimerar effekten hjälper också till att isolera en påverkad modul. 
Denna teknik är dock dyr och användning av enskilda MPPT:s bör fokuseras till moduler där 
problem med skuggning kan uppstå.  Det finns även solcellstekniker, till exempel 
Grätzelsolceller eller Amorft kisel, som tappar mindre effekt relativt toppeffekt vid lägre 
ljusintensitet, dessa tekniker har dock en sämre verkningsgrad från början. Tunnfilmsmoduler 
kan vara ett bättre alternativ vid skuggning än kristallina moduler. Detta beror på cellernas 
avlånga utformning som minskar chansen att en hel cell täcks, därmed ökar chansen att 
behålla en större ström i cellerna under skuggning. (Prasad & Snow 2005 s.31)  
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Figur 3.9 Visar med hjälp av en IV-kurva hur ström och spänning påverkas när en 
tunnfilmsmodul skuggas på olika sätt. Här ser man för den gula skuggningen att modulen 
förlorar relativt lite effekt eftersom inga hela celler skuggas, vilket sker i det gröna exemplet.     

Det bästa är att undvika skuggning så mycket som möjligt. För tak skall man undvika att 
placera objekt som skorstenar eller ventilationssystem med mera på söderlutande tak. Dessa 
bör placeras på de nordliga delarna av taken. För fasader är det främst hur vegetation och 
närliggande byggnader skuggar som bör tas hänseende till. Man bör heller inte placera 
solceller längst ner på fasaden. Andra detaljer som kan påverka solcellerna är placering av till 
exempel stuprör. Integrerar man solceller och vill ha ett enhetligt estetiskt utseende kan man 
använda sig av så kallade ”dummies” (icke aktiva solceller) eller blindglas på ytor som är 
olämpliga för solceller.  
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3.2.3 Temperatur 
Höga temperaturer på solcellerna reducerar cellernas verkningsgrad och påverkar 
effektutbytet negativt. En ökad celltemperatur ökar konduktiviteten i cellens halvledare. Detta 
minskar spänningen i det elektriska fält som finns mellan den n-dopade positivt laddade sidan 
och den p-dopade negativt laddade sidan. Den minskade fältstyrkan försämrar cellens 
förmåga för laddningsseparation, vilket minskar spänningen över cellen. (Green 1982) 

 

Figur 3.10 Visar IV-kurvor över hur solcellen presterar vid olika temperatur. 

När temperaturen i cellen ökar, minskar bandgapet vilket gör att även fotoner med lägre 
energi kan excitera elektroner och skapa elektron-hål par. Detta medför att 
kortslutningsströmmen faktiskt ökar något med ökad temperatur.    

Cellspänningen för en kiselcell minskar med omkring 2 mV/°C eller motsvarande 0.3 %/°C 
och uteffekten reduceras med 0.5 %/°C1. Det innebär exempelvis att en övertemperatur i 
solcellen med 40°C (dvs. modulen värms upp från 25°C till 65°C), reducerar spänningen med 
12 procent och uteffekten med 20 procent. För tunnfilmssolceller och solceller med större 
bandgap, som Amorft kisel, är temperaturens påverkan något lägre. Till exempel GaAs-celler 
(Gallium-Arsenik) som har ett bandgap på 1,4 eV försämras endast 0,2 %/°C.  (Landis et. al. 
2007 s.4) 

Solcellens temperatur beror dels av dess absorptans av solstrålning (beroende av färg och 
antireflektionsbehandling m.m.) samt av modulens termiska isolering (hur den är integrerad 
och dess geometri). Tekniken för byggnadsintegrering av solcellsmoduler påverkar solcellens 
drifttemperatur. Höga temperaturer kan i vissa fall även ha en negativ effekt på 
inomhusmiljön. Det finns lösningar som lagt mycket fokus på att ventilera och kyla cellerna 
på ett effektivt sätt (van Noord 2010 s.13). För alla integrerade solcells installationer bör man 
funderat över hur solcellerna kan ventileras, ofta räcker en luftspalt bakom modulen. En 
vertikalt placerad modul kyls effektivare genom konvektion än en horisontell modul. 
(Håkansson et al 2007) 

                                                
1 Enligt ekvation (P-effekt, T-temperatur) 
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3.3 Fasad och taklösningar 
Byggnadernas ”skal” ger många olika möjligheter för integration av solceller. Att designa för 
användning av solenergi ger också arkitektonisk nya möjligheter vars koncept även kan berika 
det arkitektoniska värdet av byggnaden.  Detta avsnitt är en sammanställning av de idag 
vanligaste varianterna av byggnadsintegrerade solceller. Sammanställningen är inte 
alltomfattande men är tänkt att ge en ide om vilka typer som finns och vilka möjligheter de för 
med sig, främst ur ett arkitektoniskt och byggtekniskt perspektiv. I detta arbete delas 
byggnadsmöjligheterna upp i tre grupper: 

 Tak – Lutande och platta 
 Fasader 
 Skuggnings/solskyddssystem  

3.3.1 Taklösningar 
Solcellsanläggningar integrerade eller applicerade på tak är det första många tänker på när 
man pratar om solceller i allmänhet. Att placera solcellerna på tak är i många fall naturligt 
eftersom de lyfts högre upp än omgivningen och därigenom undviker skuggning. Tak är även 
väl lämpade då dessa ytor ofta är svåra att använda till andra ändamål, samtidigt som de är 
relativt enkla att arbeta på. I stora drag finns det två typer av tak; lutande tak och platta tak.  

Tabell 3.1 Visar area och priser per kWp för några olika alternativ på solcellslösningar i tak. 
Intervallen varierar kraftigt beroende på teknik och utseende. 

Snabbkoll  
Solceller i tak 

Area   
m2/kWp 

Pris 
k€ /kWp 

Takpannetak 8 - 18 4 - 6 
Shiffer och Shingeltak  ~9 ~6 
Plåttak 20 - 26 ~7 
Papp- eller duktak  23 - 33 2 - 3 
Glastak 10 - 15 4 - 8 
 

3.3.1.1 Lutande tak 
Lutande tak är de vi känner igen främst ifrån bostadshus. Fördelen med lutande tak är att man 
kan använda lutningen som en plattform förutsatt att den är orienterad mot syd, sydväst eller 
sydöst.       

Marknaden för solceller integrerade i tak är dynamisk och de senaste åren har många nya 
produkter och utvecklingar kommit ut på marknaden. Gemensamt för dessa system är att man 
eftersträvar att ersätta konventionella takmaterial. Idag är fortfarande de flesta produkterna 
”custom-made” och pris, utseende och prestanda varierar. Även flera olika typologier av 
monteringssystem finns tillgängliga på marknaden det kräver att installatören är uppmärksam 
för att de skall passa ihop. En av de enklaste varianterna är idag att montera systemet ovan 
takpannorna. Detta kan göras genom att fästa lister eller typer av beslag på takpannorna på 
vilka man sedan placerar solcellsmodulerna. En annan lösning är att man byter ut de vanliga 
takpannorna mot speciell takplåt på vilken man sedan direkt kan montera sina 
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solcellsmoduler. Fördelen med att placera solcellerna som ett extra lager ovanpå taket är att 
det bildas ett luftgap som ventilerar och kyler modulerna. Det ställs inte heller samma krav på 
vattentäthet och hållbarhet som på integrerade system. Elektriskt arbete och kanalisation kan 
också underlättas. Däremot får man inte samma integrerade visuella effekt. Samt att man vid 
en integrerad lösning kan tjäna in priset för byggmaterial som till exempel vanliga takpannor. 
(Prasad & Snow 2005. s. 34) 

3.3.1.2 Platta tak 
Enligt en studie gjord av IEA Task 74, över potentialen för solceller på tak inom 
industrisektorn, har platta tak störst potential. Enligt deras beräkningar på stora fabriker, 
kontorsbyggnader och lägenhetskomplex finns det i genomsnitt en takyta motsvarande en 
fjärdedel av byggnadens markarea som är lämplig för solceller. Det betyder att för en byggnad 
med en markarea på 100 m2 är cirka 25 m2 av taket lämpligt för installation av solceller. Är 
det ett lutande tak är motsvarande siffra 15 m2 och för fasaden 15 m2.    

Platta tak har fördelen att man kan placera solcellerna med optimal vinkel och lutning med 
hjälp av ställningar eller viktfundament. Detta betyder att husets orientering får en mindre 
betydelse. Nackdelen med vinklade solceller är att de är känsliga för vind och snöfång. Även 
för platta tak kan man välja att integrera dem i taket med isolerande och vattentäta 
egenskaper. Dessa produkter är vanligtvis ”custom-made” även om det går mot en 
standardiserad marknad. Forskning på nya billigare och mindre materialkrävande lösningar är 
på gång och nya produkter kommer ständigt ut på marknaden. 

Solceller applicerade på platta tak visar god prestanda, tack vare god ventilation och därmed 
kylande effekt på baksidan av modulerna. För integrerade plattaksystem finns inte denna 
kylande effekt.  

 

Figur 3.11. Huddinge sjukhus (14 kWp). Solceller med viktfundament installerade på ett 
plattak.  
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Figur 3.12. Grästorpsskolan i Jönköping (35 kWp). Solcellsmoduler monterade med optimal 
lutning på ett lätt lutande tak med aluminiumställningar. (Solelprogrammets databas 2010) 

3.3.1.3 Solceller som takpannor 
Solcellspannor är antingen takpannor med solceller inbyggda i sig eller solcellspaneler som 
helt ersätter ett antal takpannor. Dessa monteras på samma sätt som vanliga takpannor med 
tillägget att de fästs i läkten. Solcellspannor av denna typ är oftast kiselceller i blå eller 
mörkblå färg, bakgrundsfärgen kan väljas helt fritt för att passa byggnaden. Utgör solcellerna 
bara en del av pannan kan till exempel själva pannan vara brun färgad.  

Noteringar 
Vanliga takpannor skiljer sig åt beroende på tillverkare och tegeltyp, därför är det viktigt att 
kontrollera att solcellspannorna är kompatibla med läktavståndet och de vanliga takpannorna. 
Detta kan orsaka problem för vissa tillverkare och med otur ge en högre kostnad för systemet. 
Eftersom solcellspannor är relativt små, mot vanliga moduler, behövs det flera pannor per 
kvadratmeter och per kWp, vilket medför fler kablar, mer elektriskt arbete och kanalisation. I 
Sverige och norra Europa bör moduler och monteringssystemet vara dimensionerade för att 
klara snölaster som kan uppstå. 

 

Figur 3.13 Rättspsyk i Sege Park (100 kWp). Byggnad med solceller applicerade ovanpå ett 
papptak som substitut för takpannor. (Solelprogrammets databas 2010) 
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Figur 3.14 Gamla fängelset i Västervik (20 kWp). Med solceller monterande ovanpå 
plåttaket. Notera hur hänseende har tagits till hur skorstenarna skuggar taket. 
(Solelprogrammets databas 2010) 

3.3.1.3 Plåttak 
Även metallplåttak är vanliga i den svenska stadsbilden alltifrån koppartak på kyrkor till 
aluminiumtak på moderna kontorslokaler. Genom att klistra flexibla solcellsmoduler på 
ovansidan av vanliga takplåtar, till exempel titanium-zink eller aluminium, integrerar man 
falsad plåt med solceller. För detta använder man tunnfilmsteknik. Det krävs en större yta av 
solceller för att uppnå samma effekt som för till exempel solcellstakpannor på grund av att 
tunnfilmsmodulerna som används har en lägre verkningsgrad än kiselsolcellerna i 
solcellstakpannorna. En fördel med flexibiliteten hos både plåten och tunnfilmsmodulerna är 
de kan användas för lätt böjda tak. Utseendemässigt har solcellsplåttak samma utformning 
som plåttak utan solceller, fast med en mörkblå/lilasvart färg.  
 
Noteringar  
Extra hänsyn till ventilation och användning av ventilerade undertak har visat sig viktigt 
eftersom solcellsintegrerade plåttak kan uppnå mycket höga temperaturer, speciellt om de ej 
är ventilerade. Genom god ventilation kan man förbättra produktionen och begränsa åldring 
av materialen. Montering sker på samma sätt som för vanliga plåttak.  
 

3.3.1.4 Papp- eller duktak  
Ett exempel som är vanligt för byggnadsintegrerade plattak är att ersätta takpapp eller takduk 
som täckningsmaterial på bland annat idrottshallar och industrilokaler med mera.  
Solcellsprodukterna som finns har plast- eller gummibas, med en flexibel tunnfilmsmodul 
påklistrad. Takpapp som vanligen har en matt svartgrå nyans efterliknas väl både till utseende 
och funktion av solcellstakpappen som dock får en mer glansig yta. Solcellsmodulerna är 
något mindre än pappen eller duken därför uppstår ibland en blå/vitrandig takyta.  Montering 
sker på liknande sätt som för vanliga tak av denna typ.  
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Figur 3.15. Solar Integrated Technologies fabrik i Los Angeles USA har tunnfilmsolceller (a-
Si) integrerade i sitt tak. (Solarintegratedtechnologies.com 2010) 

3.3.2 Fasadlösningar 
 
Tabell 3.2 Visar area och priser per kWp för några alternativ på solcellslösningar i fasader. 
Spannen varierar kraftigt beroende på teknik och utseende. 

Snabbkoll 
Solceller i fasader  

Area 
[m2/kWp] 

Pris 
[k€ /kWp] 

Solcellsmoduler + monteringssystem 7 - 10 3 - 6 
Solcellsplåtfasader 20 - 26 7 
Solcellssolskydd lameller  7 -15 4 - 10 
Solcellssolskydd markiser 7 -15 4 - 10 
Glas/glasmoduler 10 - 15 4 - 8 
Balkongräcken 10 -15 4 - 8 
 

Ur arkitektonisk synpunkt kan solceller säga mycket om en byggnad och dess invånare. 
Satsningar ger idag en grön stämpel som visar på samhälls- och miljömässigt engagemang 
samtidigt som det visar på modernitet och hightech-intresse. En byggnads fasad fungerar som 
ett visitkort för byggnaden och de som använder sig av byggnaden. Solceller integrerade i 
fasaden är ett ypperligt verktyg för att profilera sig. Idag finns erfarenhet för att kunna 
garantera att sådana installationer blir tekniskt lyckade.  

Solcellsmoduler kan ges samma egenskaper som de flesta vanliga byggnadsmaterielen vad 
gäller säkerhet och hållbarhet. Solcellsmoduler kan till exempel användas som ytterfasad i 
stället för marmor, plåt eller glas med flera liknande material. Ingo Hagemann, tysk arkitekt, 
gjorde 2007 en jämförelse av kvadratmeterpris för olika byggnadsmaterial med och utan 
solceller. Resultatet visas i Figur 3.17. Där åskådliggörs att standardsolcellsmoduler kostar 
ungefär lika mycket per kvadratmeter som laminerat glas med screentryck. Även avancerade 
BIPV-produkter som isolerglas med solceller är billigare än de dyraste fasadmaterialen som 
marmor.  
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Med dagens teknik och elpriser ligger fokus för byggnadsintegrerade solceller inte främst på 
elproduktion utan mer på utseendet och monteringslösningen som skapar en estetisk 
solcellsfasad, utan missprydande monteringsdon eller kablar.  

Notera att grafen avser endast priserna för själva produkten och inte för monteringslösningar, 
installation och – i solcellernas fall – elektrisk kringutrustning. I grafen ser man inte heller 
storleken av den producerade solelen. Solcellsprodukterna är de enda produkter där man 
överhuvudtaget kan tala om en återbetalningstid. 
 
 

 
 
Figur  3.16. Olika byggnadsmaterials kostnader per kvadratmeter 2007. (solcellspriserna har 
sänkts ytterligare sedan 2007) (Grafen tagen från www.gipv.de)  
 
Utseende 
Även vad gäller fasadlösningar finns det idag inga riktiga byggstandarder för solceller utan 
alla beställningar på moduler är ”custom-made” vilket ger många möjligheter men med ett 
högre pris som följd. En möjlighet för att få ett mer unikt utseende är att anpassa 
antireflexlagret för att därigenom färga sina solceller. Det är till exempel möjligt att färga 
cellerna mot en grönare eller gyllene nyans, istället för den vanliga mörkblå/lila nyansen. Ofta 
krävs det att man är villig att kompromissa lite med verkningsgraden på systemet. 

Utseendet hos en modulfasad beror mest på vilken solcellsmodul som väljs. För enhetligt 
färgade ytor är tunnfilmsmoduler lämpliga, som har en gråsvart färg, men även 
monokristallina kiselmoduler med svart bakgrundsfilm uppnår uniform färg.  

Att arbeta med solceller som byggnadsmaterial ger arkitekter ett stort utrymme för design 
med många möjligheter och det är svårt att hitta bilder på byggnader med solceller som ser 
likadana ut. Hur stor del av fasaden som täcks av solceller beror på fasadhöjd och utformning. 
Solcellsmoduler kan användas som ytterfasad i stället för marmor eller liknande material. Här 
kan standardsolcellsmoduler användas, möjligtvis med en anpassad bakgrundsfärg.  
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3.3.2.1 Plåtfasader 
En vanlig typ av fasadintegrerade solceller är plåtfasader där komponenterna är lika de 
solcellsintegrerade taken. Ofta används falsad plåt med integrerade solcellsmoduler som 
består av vanliga aluminium eller titanium-zink plåtar. Solcellsmodulen klistras på ovansidan 
av plåten och en kopplingsdosa med anslutningskablar fästs på baksidan. Dessa 
solcellsmoduler är ofta flexibla för att vara kompatibla med plåten och passar därför även på 
lätt böjda fasader.  

Noteringar 
Det är viktigt att designa för ventilation och kanalisation. Jämfört med solceller integrerade i 
plåttak är arbete med fasader enklare eftersom det inte finns samma krav på täthet samtidigt 
som ventilationsmöjligheterna är större. Modulfasader som fungerar som ytterfasad har 
fördelen att det är relativt enkelt att skapa en ventileringsspalt bakom modulerna, så länge den 
hålls någorlunda vattentät. 

Samma rekommendationer som för bygglas och glas/glasmoduler (se avsnitt nedan) bör följas 
vad gäller personsäkerhet.  
 

3.3.2.2 Fönster 
En trend i dagens arkitektur är allt större glasytor. Fönster med integrerade solceller kan göras 
nästan helt genomskinliga eller formas till i stort sett alla mönster.  

Solcellsmodulerna är inglasade mellan två glasskivor. I stort sett alla celltekniker finns 
representerade på marknaden, men det är vanligast med kristallina kiselceller. Vilken teknik 
man väljer beror oftast på vilken design man vill frambringa. Kiselceller ger i princip 
kvadratiska ogenomskinliga areor med genomskinligt glas mellan cellerna. Eftersom 
monokristallint kisel skärs ut ifrån rundstav får dessa celler ofta något rundade kanter medan 
polykristallina celler skärs i mer raka kvadrater.  Cellernas storlek varierar men vanligast är 
10 cm * 10 cm eller 15 cm * 15 cm, cellerna kan placeras i valfritt mönster. Vill man ha ett 
mer specifikt och detaljerat utseende och mönster till exempel ytor med perforeringar är det 
lättare att använda sig av tunnfilmsteknik (a-Si, CIGS, CIS med flera), vilka går att perforera 
med laserteknik.   

För att uppnå ett enhetligt intryck även på platser på byggnaden som inte i sig är lämpliga för 
solceller till exempel restytor eller pågrund av skuggning, kan man placera blindglas eller så 
kallade ”dummiemoduler”. 

Solceller integrerade i glasfasader kommer även att kunna ses från insidan av byggnaden, 
baksidan av solcellarean kan man fritt trycka eller färga utan att det påverkar cellens 
verkningsgrad. Semitransparenta glas kan ge spännande ljusspel av skuggbildningen från 
solcellerna.  

Solceller integrerade i glaspartier bör inte ses som direkt solavskärmning eftersom endast 10-
15 procent omvandlas till el. En stor del av de resterande 85-90 procent omvandlas till värme 
som sedan avges till ut- och insidan av glaset. Däremot släpper de in lägre andel solvärme än 
klarglas. Vanligt klarglas överför via ledning och konvektion omkring 60 procent av instrålad 
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solvärme medan solceller med 12 procent verkningsgrad överför 40 procent. Det finns glas 
som endast släpper in 2-5 procent av solvärmen. (Lundgren & Wallin 2005 s.29) Det finns 
lösningar på hur man kan utnyttja den alstrade värmen på solcellernas baksida för till exempel 
uppvärmning av tilluft. Med en dubbelglasfasad kan man ventilera ut värme för att hindra 
överhettning på sommaren. Luften i spalten kan vintertid användas för att förvärma tilluft. På 
detta sätt hålls även cellerna svalare vilket ökar verkningsgraden.    

Solceller integrerade i fönster har en solskyddande effekt, eftersom solcellerna i sig inte är 
genomskinliga. Fönster kan även göras semitransparenta genom att placera cellerna med ett 
visst mellanrum. En metod för att få transparenta solceller är att göra dem väldigt tunna samt 
ersätta metallkontakter med skikt av genomskinliga ledare. För tunnfilmsmaterial kan man 
göra mönster av små hål som sitter så pass tätt att man lurar ögat att bara se ett transparent 
skikt. (Green 2002)  
 
Noteringar 
Fönster med semitransparenta glas/glasmoduler har samma byggegenskaper som vanliga 
fönster och glasfasader. De är däremot något tyngre vilket gör att större glasinstallationer 
kräver ett kraftigare ramverk.  
 

 

Figur 3.17. KTH i Stockholm (3 kWp). Semitransparent fönster med solceller. 
(Solelprogrammets databas 2010)  
 
 

3.3.2.3 Solskydd 
Utvändiga solskydd för glasade ytor är nödvändiga under stora delar av året för att skapa ett 
acceptabelt inneklimat och minska kylbehovet framförallt i publika lokaler och kontor. Att 
använda solceller för att skydda mot direkt solinstrålning är ett mycket funktionellt alternativ 
då solcellen även sitter naturligt ventilerad. Solcellerna utnyttjas med en tydlig 
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dubbelfunktion att skapa skugga och minska solvärmeinstrålning samtidigt som elektricitet 
produceras till byggnaden.  

De vanligaste sätten att integrera solceller som solskydd är som externa lameller eller 
markiser. Fördelen med dessa är att man kan blockera direkt solinstrålning samtidigt som 
diffus ljusinstrålning ändå kan tränga in i byggnaden. Lamellerna eller markiserna ger även de 
som befinner sig inne i byggnaden möjlighet att titta ut.  

Lamellernas karakteristiska utseende och funktion förändras inte genom integrering av 
solceller. I markiser däremot kan integrering av solceller leda till en försämring av den 
solskyddande funktionen. Detta beror på att solcellerna vanligtvis är glasbaserade vilket gör 
dem tunga och oflexibla, i motsatts till tyget i vanliga markiser. Vanligaste tillämpningen för 
solcellsmarkiser är därför fasta markiser eller nedfällbara markiser med fästpunkt vid 
fönstrens ovansida. Helt fasta markiser är tekniskt sett den enklaste formen av 
solcellsintegrerat solskydd. I detaljerna bör man tänka på mönstret solcellerna formar samt 
kreativa lösningar för hur vissa elektriska komponenter kan gömmas.   

I nordligare länder som Sverige kan det behövas komplement med persienner eller annat 
interntsolskydd under timmarna då solen står som lägst.  

Noteringar  
Solskydd utsätts för vind- och snölaster och solcellsmodulerna i konstruktionen skall vara 
tåliga för dessa påfrestningar, i enlighet med gällande säkerhetsstandarder. Bedömning av hur 
trasiga modulbitar kan utgöra risk för personsäkerhet skall också genomföras.   
 
Kanalisationen i klimatskalet skall utföras på ett säkert och vädertätt sätt. I synnerhet vad 
gäller vändbara och rörliga lameller och markiser för att eliminera klämrisk av kablar samt 
fysiska påfrestningar.  
 
Lameller kan skapa ”intern skuggning”, där en lamell skuggar närliggande lameller under 
vissa tider på dagen. Intern skuggning på solcellerna ska undvikas helt och därför är många 
lamellösningar inte helt täckta med solceller. Även här kan ”dummies” användas för att få ett 
enhetligt utseende.  
 

 
Figur 3.18 Solskydd med fasta markiser på 
Mellanhedsskolan i Malmö. (Solelprogrammets 
databas 2010) 
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3.4 Förutsättningar 
Samtliga aktörer i stadsutvecklingsprojekt har sina direktiv, krav och regler att följa i alla 
projekt. Avsnittet behandlar det förutsättningar de olika aktörerna måste förhålla sig till.  

3.4.1 Stadsplanerings förutsättningar 
Stadsplanerare står för den fysiska planeringen och ansvaret att skapa ett fungerande stads- 
och bebyggelseområde på den mark som planbeställningen anvisar. Planbeställningen är ett 
dokument som levererats av exploateringskontoret efter förhandlingar med markupplåtelsen. 
(Intervju Leifman, C. 2010)  

Teoretiskt sett för optimalt utnyttjande av solenergi skulle man endast behöva göra en 
avvägning mellan att omhänderta största delen av solljuset under året med ett acceptabelt 
avstånd mellan byggnaderna. Detta är aldrig fallet utan det är många aspekter som måste tas 
hänsyn till vid utformandet av ett stadsområde, för att skapa en välfungerande och attraktiv 
stadsdel. I stadsplaneringsprocessen bestäms bland annat hur gatorna skall gå, vilka volymer 
byggnaderna skall ha, vilken typ av verksamhet som skall bedrivas i dem (bostäder, kontor, 
handel etc.) Även samtliga avstånd mellan hus och träd med mera bestäms här. (Stockholm.se 
2010)  

Stadsbyggnadskontoren skall arbeta helt opolitiskt. Det är samtidigt deras roll att ta in 
allmänintresset och väga aspekter mot varandra för att sedan komma med ett förslag till 
politikerna i stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för att de skall kunna fatta 
beslut. Det är inte ovanligt att dessa processer pågår under flera år varför förutsättningarna 
ibland hinner ändras under arbetets gång innan ett färdigt beslut kan fattas. (Intervju 
Göransson, B. 2010)  

Alla dessa utformningar påverkar och skapar förutsättningar för solenergi och därför utgör 
stadsplanerarens kunskap en stor resurs för utnyttjandet av solenergi i ett område. 
Boendestrukturer i städer följer idag särskilda mönster. I täta stadsmiljöer dominerar till 
exempel slutna kvarter och punkt-, skiv – eller lamellhus medan utkanterna av städer oftast 
har fler radhus och villor. (Lundgren, Wallin 2010 s.59) För att solcellerna ska bli en mer 
självklar byggdel, bör de finnas med tidigt i strukturplanen och gestaltningsprogrammets 
avvägningar vid färg- och materialval. Dessa förutsättningar sätts i detaljplanen.  

Det finns flera konkurrenter om solljuset som inte kan åsidosättas vid stadsplanering. Till 
exempel god fördelning av dagsljus och solinfall samt ljus till grönområden. Att bygga glest 
är bra för solenergi men kan leda till andra problem med platstillgång och infrastruktur. 
Samtidigt finns det lagar och bestämmelser som stadsplanerarna måste förhålla sig till. Dels 
konkreta lagar när ett område är natur- eller lagskyddat eller om det finns äldre bebyggelse i 
området. Det finns också diffusa krav som ”God bebyggd miljö” i miljöpropositionen. 
(Intervju Claesson, J. 2010) Stadsplanerarna måste även ha ett långsiktigt perspektiv samt ta 
hänsyn till årstider, till exempel för att samplanera för sol och vegetation. Vegetation är 
viktigt för en trivsam stadsmiljö men samtidigt är solceller känsliga för skuggning. Trädens 
storlek varierar med tiden och solceller har en lång livslängd runt 30 år, detta bör man vara 
medveten om då man planterar ett träd som lönn eller björk som med tiden kan bli högresta. 
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För detta behöver man även komma ihåg att solen står lägre under vinterhalvåret vilket 
påverkar skuggningen, men samtidigt har lövträd inte samma skuggande effekt dessa 
månader. (Lundgren, Wallin 2010 s.63) Energimässigt kan skuggning från ett träd under 
sommarmånaderna bidra med en kylande effekt till byggnaden som är effektivare än den 
genererande energin från solceller placerade på fasaden om den energin skulle användas för 
kylning av byggnaden. Är det en typ av byggnad där inneklimatet är väldigt viktigt bör man 
placera solcellerna på taket. (Palmblad 2009 s.5)  

Inte bara vegetationen förändras med tiden utan även samhället förändras. Vilken typ av 
byggnader och områden som gränsar till ”vårt” område samt hur det kan komma att förändras 
behöver analyseras.  

Ytterligare en aspekt stadsplanerare kan ta hänsyn till är reflektion från omkringliggande ytor. 
Eftersom även diffus strålning genererar energi påverkar det vilka ytor som omger solcellerna. 
Exempelvis reflekterar snö och vatten betydligt mer än asfalt eller gräs. Finns möjlighet att ha 
stora ytor och tak lutande mot vatten bör man göra det.    

     

3.4.3 Byggnadstekniska förutsättningar 
När den byggnadsintegrerade solcellsystemlösningen utgör en del av byggnadens klimatskal 
leder det till ett ökat antal funktionskrav på produkten.   Samtidigt som standardkraven för 
solcellens funktion måste vara uppfyllda måste även krav som ställs på traditionella 
byggprodukter uppfyllas. 

Solceller med dubbelfunktion får inte innebära större risker vad gäller personlig säkerhet, 
brandsäkerhet eller sakskador än vad som är tillåtet för byggproduktens användningsområde. 

Några exempel på funktionskrav som gäller byggnadsintegrerade solceller är: 

 Personsäkerhet. Beroende på tillämpning och placering ställs olika krav på 
motståndskraft mot fysisk belastning samt minimikrav på fallande partiklar. Inom 
Sverige hänvisas oftast solcellsanläggningar till glasbranschens monteringstekniska 
kommitté (MTK).   

 Brandsäkerhet. Solcellslösningen ska motstå en extern brandkälla på samma sätt som 
byggprodukten som ersätts. Den skall förhindra brandspridning och får inte avge 
brinnande droppar på baksidan.   

 Uthållighet. Solcellerna skall klara uthållighetstester och belastningscykler för att se 
att de inte deformeras eller böjas med tiden.  

 Regn- och fuktskydd. Solceller integrerade i tak skall inte ha sämre vattentäthet än en 
vanlig takpanna detta gäller även kanalisation och elektriska kopplingar. Samt att taket 
fortfarande skall kunna beträdas för service och underhåll. 

 Snölast. I motsatts till vanliga tak vill man att snön på solcellstak skall glida bort för 
att snön inte skall täcka solcellerna.  
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 Ventilation. Att solcellerna ventileras på ett effektivt sätt både ökar produktionen och 
förlänger livslängden. En välventilerad lösning minskar dessutom risken för 
kondensproblem. Varför höga temperaturer bör undvikas kan läsas i avsnitt 3.2.3. 

 Solskydd. Skall uppfylla krav för att uppnå bra inomhusmiljö.  

(van Nord 2010 s.26) 

Det är byggherren eller projektörens ansvar att en byggnad är säker. Det finns idag inga 
standarder eller standardtester för BIPV-produkter utan det krävs expertkunskaper och i vissa 
fall tester enskilt anpassade för den specifika tillämpningen, för att säkerställa att en 
solcellsanläggning fungerar bra och är säker. Det finns förslag till standardtestmetoder som 
utgår ifrån Europeiska Gemenskapens direktiv för byggprodukter, CPD (Construction Product 
Directive). (Jol et al 2009 s.47)  

Förslagen är gjorda inom IP Performance-projektet och inkluderar tre testmoment; 
modulbrott, brandsäkerhet och dynamisk belastning2. Förväntningarna är att beslut angående 
standard på testmetoder skall ges av Europeiska standardiseringsinstituten CEN och 
CENELEC under 2011. (van Nord 2010 s.26) Det är viktigt att både tillverkaren och 
installatören är medvetna om de specifika kraven och tar dessa på allvar, för att undvika 
problem och missförstånd. 

 

3.4.2 Arkitektoniska förutsättningar 
”The built environment is responsible for a large percentage of energy 
consumption. Architects are responsible for a large percentage of the built 
environment.”  

Steven Strong, 2009, före detta arkitekt nu vice direktör på Solar Design Associate, SDA. 

Många gånger är det arkitekten som ställs inför beslutet att inkludera solceller eller inte. För 
detta krävs en analys av byggnadens fysiska-, mekaniska-, elektriska-, ekonomiska- och 
organisationsförutsättningar kommer att se ut samt hur man kan inkludera solceller på ett 
estetiskt tilltalande sätt. (Åström, intervju 2010)  

I EIA PVPS-programmets delprogram Task 73 har man tagit fram sju kriterier och riktlinjer 
för bra solcellsarkitektur. Dessa kan fungera som objektiv handledning vid design för 
byggnadsintegrerade solcellsanläggningar. Dessa kriterier är: 

1. Naturlig integration. Solcellerna utgör en logisk del av strukturen. Utan solcellerna 
skulle byggnaden verka sakna något, solcellerna färdigställer byggnaden.    

2. Solcellsystemet är arkitektoniskt tilltalande. Genom bra design och utnyttjande av 
solcellernas egenskaper bör byggnaden se attraktiv ut.  

                                                
2 För mer information om IP Performance förslag för standar testmetoder. Läs Van 
Nord (2010) och Jol et. al. (2009) 
3 Läs mer om EIA PVPS Task på EIA PVPS hemsida http://www.iea-pvps.org/  
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3. God komposition av färg och material. Solcellernas färg skall matcha de övriga i 
byggnaden. 

4. Solcellsystemet passar det visuella mönstret och är i harmoni med byggnadens helhet. 
Solcellsystemets dimensioner skall passa byggnadens dimensioner. 

5. Solcellerna skall matcha byggnaden kontextuellt. Byggnadens enhetliga utseende skall 
vara konsistentt med solcellsystemet. En gammal byggnad skall inte utrustas med 
system med ett hightech utseende och tvärtom.  

6. Välprojekterade system. Hänseende för detaljer och materialminimering skall ge ett 
elegant intryck.  

7. Tillämpningen av solceller har lett till en innovativ design. Nya och innovativa idéer 
ökar värdet på byggnaden samtidigt som det utvecklar marknaden för solceller. 
Solceller är en innovativ teknologi men kräver kreativt tänkande från arkitekten.   

(Schoen et al 2001 s.2) 

Trots att solceller fysiskt kan ersätta de flesta byggmaterialen för tak och fasader kommer 
solceller alltid vara ett extra element i byggprocessen. Detta faktum påverkar de designval 
som arkitekter måste göra. Det finns i princip fyra vägar som en arkitekt kan ta för att utforma 
en byggnad med solceller. 

I. Solcellerna är osynligt integrerade. Solcellernas färg och placering väljs så att de inte 
sticker ut utanför projektets helhetsintryck. Detta kan vara ett bra alternativ om 
området skall bevara en historisk känsla, där ett high-tech intryck vore olämpligt.  

II. Solceller är applicerade på designen. Huset designas först och solcellslösningen läggs 
till i efterhand. Byggnadsintegrerade lösningar används ofta inte vid denna typ av 
design men är vanligt vid renovationer och ombyggnader. 

III. Solcellssystemet ökar den arkitektoniska imagen. Utan att förändra projektets design 
och image kan man använda solcellerna för att förstärka vissa intryck.    

IV. Låta solcellsystemen avgöra hela projektets image. Genom att utgå ifrån 
solcellsystemens utseende och funktion kan man integrera dem på ett effektfullt och 
vackert sätt som ger hela projektet en unik image. 

(Gaiddon et al 2009 s. 158-161) 

Att använda sig av solcellsmoduler, eventuellt i kombination med andra typer av förnyelsebar 
energi, är en ny typ av arkitektur som rätt integrerat kan ge ett extra värde till projekten. Att 
integrera solceller i byggnader på ett lämpligt sätt är en ny utmaning för arkitekter men som 
ofta leder till nya och innovativa utformningar.  

3.4.4 Ekonomiska förutsättningar 
Det finns en mängd ekonomiska frågor man initialt bör ställa sig innan man bestämmer sig för 
att bygga en solcellsanläggning. Utöver investerings- och driftkostnader bör man undersöka 
omvärldsfaktorer som bidragssystem, villkor för nätanslutning, försäljning och 
marknadsvärdet för den producerade elen har naturligtvis en avgörande betydelse. Andra 
ingående ekonomiska faktorer är till exempel den lokala förbrukningens storlek och profil 
samt möjligheterna till laststyrning.   
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Kostnaderna för el, genererad med hjälp av solenergi har historiskt varit för höga för att nå ett 
stort kommersiellt genombrott. Tack vare utveckling av solcellmoduler och system, nya 
tillverkningsmetoder, nya typer av solceller och även genom ny kraftelektronik som gör det 
enklare och billigare att leverera solel till elnätet (mer om det senare i arbetet) har vi haft en 
stadig prisutveckling mot billigare solel. Den årliga minskningen är enligt IEA (International 
Energy Agency) cirka 4 procent för solcellssystem. Med hjälp av statliga drivmedel främst i 
form av stödet för solcellsystem som kan ge alla typer av aktörer en ersättning på upp till 60 
procent av installationskostnaderna är det allt fler som har råd och är villiga att satsa på 
solcellssystem. Diskussionen kring solceller och pris fokuseras ofta enbart till 
verkningsgraden, detta är dock sällan den avgörande faktorn då beställarens priskänslighet för 
solenergikomponenter är relaterad till mängden yta, verkningsgrad, byggnadens 
energianvändning, solinstrålning på platsen och inte minst värdet av dubbelutnyttjande 
funktioner om solcellerna helt kan ersätta ett annat material som takpannor eller solskydd med 
mera. (Lundgren, Wallin 2003 s.14)  

3.5 Planeringsprocessen 
Planeringsprocessen av ett nytt stadsområde är oftast lång och krokig. Hur processen går till 
varierar från fall till fall främst beroende på projektets storlek, funktion och ägare. Detta är en 
generell beskrivning av processen. 

Beslut om byggnation tas av kommunpolitiker.  I Sverige har vi ett plansystem som ger 
kommunerna en formell makt över markhushållning och bebyggelseutveckling. Därmed har 
kommunerna monopol på att anta planer och har stort inflytande över stadsmiljöns 
utformning. Politikernas beslut innehåller riktlinjer för utformningen av projektet med 
omfattning, typ av byggnader och en ungefärlig tidsplan. Gäller det kommunal mark börjar 
arbetet hos markanvisnings- och exploateringskontoret som förhandlar om markupplåtelsen, 
vilken av kommunens mark som finns till förfogande för byggnationen. Deras beslut skickas 
därefter vidare till stadsbyggnadskontoret i form av en planbeställning. Det kan ta upp till ett 
år innan planbeställningen är färdigförhandlad och klar. Är det privat mark börjar arbetet med 
att markägarna direkt kontaktar stadsbyggnadskontoret. (Intervju Leifman, C. 2010) 

Tillsammans med byggherrarna tar man sedan fram en detaljplan (DP) för projektet.  En 
detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. 
Detaljplanen reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett 
markområde under en viss tid. Det bearbetade förslaget ”ställs ut” under minst tre veckor, 
under denna period är det öppet för intressenter att överklaga detaljplanen. Om ingen 
överklagar förslaget under denna tid kan kommunfullmäktige anta detaljplanen. Miljö- och 
byggnadsnämnden antar vissa planer på delegation av kommunfullmäktige. (Intervju 
Gustavsson, T. 2010) 

I DP eller i anslutning till DP är byggnadsutvecklarna skyldiga att göra en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. I en MKB skall bland annat alternativa sätt 
att lösa energiförsörjningen redovisas. Det är länsstyrelsen som godkänner 
miljökonsekvensbeskrivningar och utgör även en viktig utgångspunkt för kommunikation 



40 
 

mellan stat och kommun, vidare är det länsstyrelsen som behandlar och godkänner 
bidragsansökningar för installation av solcellsanläggningar. Länsstyrelsen spelar därför stor 
roll för främjandet av solenergi.  

När detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen blivit godkända av samtliga inblandade 
kan byggarbetet starta. 

3.6 Styrinstrument och drivkrafter 
Under planeringsprocessen finns några styrinstrument som är viktiga för förutsättningarna för 
solenergianläggningar. Detta avsnitt presenterar kort de viktigaste av dessa styrinstrument 
samt hur de skulle kunna förändras för att främja utbyggnaden av solenergi. För att framtida 
byggnader skall vara anpassade för förnyelsebar energi är det viktigt att stadsplanerare får 
tillgång till information och verktyg så att detaljplaner och översiktsplaner kan uppmuntra och 
möjliggöra för förnybar energianvändning genom goda förutsättningar. Även andra aktörer i 
stadsutvecklingsprocessen bör ges den kunskap som behövs för att följa upp anvisningarna 
från detalj- och översiktsplanen.   
 

3.6.2 Översiktsplanen 
I översiktsplanen (ÖP) skall kommunens övergripande och långsiktiga intentioner angående 
mark- och vattenanvändning framgå. ÖP är obligatorisk för alla kommuner i Sverige. ÖP kan 
frångås om det finns skäl till detta och är därmed ej bindande. (Boverket.se 2010-10-25)  

”Stadens fysiska planering måste, i enlighet med energiplanen, möjliggöra nya 
lösningar för en förnyelsebar energiutveckling… Det bör finnas beredskap för 
alternativa energikällor som solceller, vindkraft och geotermi med många 
småskaliga lösningar inom befintlig och ny bebyggelse. 

Vidare skall stadens planering och bygglovning främja bostäder med 
energieffektiva lösningar samt följa den tekniska utvecklingen och ha beredskap 
för nya lösningar.” 

Utdrag ur ”Översiktsplanen för Stockholm”, antagen av kommunfullmäktige 15 
mars 2010.  

Moment som kan utvecklas i ÖP för att stimulera en ökad användning av solenergi.   

 Inventera och sammanställa befintliga och planerade bebyggelseområden och dess 
potential för solenergi.  

 Formulera en kommunövergripande policy för energihushållning och för hur 
användning av förnyelsebara energikällor skall stimuleras. 

 Utforma planindikatorer som visar hur användning av solenergi förändras över tiden 
och underlättar uppföljning.   
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3.6.1 Detaljplanen 
Detaljplanen styr (t ex för bostäder, handel, kontor, parker), husstorlek, hushöjd, avstånd från 
hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark med 
mera. 

Detaljplanen (DP) anvisar hur marken får användas. Till exempel vilken typ av bebyggelse 
(bostäder, kontor, parker) som tillåts att uppföras samt hur denna bebyggelse ska se ut, volym- 
och avståndsmässigt med mera, för ett visst område. Detaljeringsgraden kan variera men DP 
är genomförandeinriktad vilket innebär att planen skall utföras inom en angiven tid. 
Riktlinjerna som ligger till grund för utarbetandet av detaljplanens innehåll anges av det 
detaljplanprogram som utformats av stadsbyggnadskontoret. (Boverket.se 2010-10-25)  

Det finns vissa åtgärder i detaljplanarbetet som kan underlätta på vägen till målet om ökat 
solenergiutbyte. 

 På kommunägd mark- utnyttja markupplåtelseavtal för att ställa krav på användning 
av solenergi för del av fastighetens energibehov.  

 Föra in anvisningar i planbeskrivningen om hur solenergianläggningar ska placeras. 
Funktionsinriktade bestämmelser kan till exempel redogöra för hur stor del av 
byggnadens energibehov som skall tillgodoses av förnyelsebara källor.  

 Visa hur vegetation skall utformas för att undvika skuggningskonsekvenser.  
 Definiera krav på visst avstånd mellan skilda hus, anläggningar och vegetation i 

planbeskrivningen för att undvika skuggning.  
 

3.6.3 Miljökonsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning 
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) skall det visas hur ett planerat projekt eller en 
detaljplan väntas påverka människors hälsa, miljö och användning av naturresurser. I MKB:n 
redovisas även hur skadeförebyggande åtgärder skall implementeras samt ge förslag till 
alternativa lösningar. I den strategiska miljöbedömningen (SMB) beskrivs väntade 
konsekvenser av övergripande planer för hela kommuner, tätorter eller andra 
infrastruktursystem. För användningen av solenergi är det främst andelen av energibehovet 
som är avsedd att tillgodoses med solenergi och vilka konsekvenser hanteringen av 
energiförsörjningen kan få som skall kan vara med i en MKB eller SMB. 
 

3.6.4 Kvalitetsprogram 
Kvalitetsprogram tas vanligen fram som ett komplement till detaljplanen i samverkan mellan 
byggherre, arkitekt och kommun och kan ses som ett kommunalt policyinstrument. Här kan 
man föra in fler aspekter och målsättningar som visar hur gestaltning, energi och miljö 
fungerar i ett integrerat system, än vad som är möjlig i detaljplanen.  
 

3.6.5 Miljö och energikrav 
Boverket är Sveriges myndighet för samhällsplanering, byggande och boende. Boverket har 
som uppgift att ge ut föreskrifter och allmänna råd utifrån Plan- och Bygglagen (PBL). Dessa 
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föreskrifter och råd är sammanställda i Boverkets byggregler (BBR). Föreskrifter är alltid 
bindande samtliga inblandade vid nybyggnationer och ombyggnationer enligt lag är skyldiga 
att följa. Allmänna råden är inte bindande. (Boverket.se/Lag-Ratt 2010-10-19).  

I Sverige finns även en miljöproposition från år 2000, framtagen av regeringen, vars syfte är 
att till 2020 ha löst de stora miljöproblemen och skapat förutsättning för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Miljöpropositionen innehåller 15 miljökvalitetsmål. Ett av dessa är mål är ”God 
bebyggd miljö”. I propositionen anges att senast 2010 skall all fysisk planering och 
samhällsbyggnad följa program och strategier som följer innebörden av miljökvalitetsmålen. I 
den fysiska planeringen skall bland annat uttryckas ”hur förnybara energiresurser skall tas till 
vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och 
vindkraft skall främjas.”. Respektive ansvarig myndighet har som uppgift att ta fram kvalitets- 
och driftsäkra indikatorer för respektive miljömål. För att uppnå dessa miljökvalitetsmål är det 
myndighetens ansvar att ta fram normativa, ekonomiska och informativa styrmedel. Även 
dialog mellan stat och näringsliv samt frivilliga överenskommelser och kommunala 
målsättningar skall leda väg för målen. (Regeringen.se/miljödepartementet 2010-10-19) 

Frivilliga överenskommelser och kommunala målsättningar kan kommunerna sätta upp i egna 
miljöprogram. Dessa miljöprogram är utöver de ”minimikrav” på bland annat 
energihushållning som ställs i BBR. Dessa krav ingår som ett villkor i exploateringsavtalet 
mellan kommunen och byggherre. Stockholm har till exempel utsett att antal så kallade 
miljöprofilsområden (Norra Djurgården och Lövholmen). I dessa miljökrav står om solceller 
att: 

”Varje fastighet ska generera minst 30 % av sin egen förbrukade fastighetsel 
baserad på lokalt producerad förnybar energi… Byggnaders tak ska ha en 
optimal utformning för solceller (takets lutning, storlek och orientering mot 
söder)” .  

Utdrag ur ”Miljökrav- vid byggande av bostäder och lokaler – etapp Norra 2”. 
2010 s. 8. 

 

3.6.6 EU-direktiv för nybyggnationer 2019 och 2021.  
Byggnader inom EU regionen står för 40 procent av EU:s primära energikonsumtion. 
Eftersom 51 procent av energibehovet inom EU importeras utmanar detta på sikt 
energitryggheten. Byggnaderna bidrar även till CO2-utsläpp. Därför presenterade Europeiska 
kommissionen 2009 en omarbetning av direktivet för byggnaders energiprestanda (från 2002), 
med syftet att förbättra energianvändningen. (EuropaParlamentet.eu 2009) 

Enligt det nya direktivet skall alla offentliga (från januari 2019) och ALLA (från januari 
2021) nybyggda byggnader i EU vara energineutrala, det vill säga att de skall producera lika 
mycket energi som de förbrukar.  
 
Förslaget hade troligen betytt oerhört mycket för utvecklingen av byggnadsintegrerade-
solceller och solvärme då det skulle innebära att all nyproduktion blir plusenergihus. 
Plusenergihus är passivhus med betydande egen produktion av värme med solfångare och el 
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med solceller. Det skulle på 10 år innebära en jätteomställning med stora förändringar för alla. 
(Intervju Göransson, B. 2010) Att ha plusenergihus som norm redan 2019 och 2021 är en 
omöjlighet enligt många byggbolag enligt en enkätundersökning gjord av 
branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. I enkäten kommer också fram att en rimlig 
målsättning är en halvering av dagens energikrav (Sveriges Byggindustrier 2010-10-19) 
Dagens krav kan ses i tabell 3.  
  
Exakt hur detta direktiv skall se ut och efterföljas i Sverige är inte klart utan behandlas av 
Energimyndigheten, enligt Tomas Berggren som är handläggare på Energimyndigheten 
kommer de Svenska kraven att bli betydligt snällare. I samråd med Boverket kommer troligen 
ett förslag att skärpa kraven i steg om högst 20 kWh/m2 med revidering av BBR vart fjärde år 
att lämnas till Näringsdepartementet i slutet av 2010. Med dessa förändringar kommer man 
högst halvera energikraven i BBR till år 2019. (Sveriges Byggindustrier 2010-10-19) Detta 
kommer inte att betyda samma, näst intill, tvång på utveckling av solenergi i byggnader som 
kravet på helt energineutrala byggnader hade gjort. Byggtekniken för en halvering av dagens 
energikrav har funnits i flera år.   
  
 Norra Sverige 

kWh/m2/år 
Mellan Sverige 
kWh/m2/år 

Södra Sverige 
kWh/m2/år 

Bostäder 150 130 110 
Eluppvärmda bostäder 95 75 55 
Kontor och övriga lokaler 140 120 100 
 
Tabell 3.3. Energitak i boverkets byggregler BBR för 2008. (Boverket.se 2010-10-19) 
 

3.6.7 Finansiellt stöd för solceller 
Regeringen har tagit fram ett stöd för installation av solceller. Syftet med stödet är att bidra 
till omställningen av energisystemet mot förnybarenergi och till näringslivsutveckling inom 
energiteknikområdet. Stödet riktas till alla aktörer; företag, offentliga organisationer och 
privatpersoner. 
 
Stödets utformning 
Ansökan om stöd görs till Länsstyrelsen som också fattar beslut om stöd. Stödnivån är 
maximalt 60 procent av investeringskostnaden (för solcellerna och installation), stora företag 
kan få upp till 55 procent av kostnaderna täckta. Det finns ett tak på 2 miljoner kronor per 
solcellssystem och högst 75 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk 
toppeffekt. För 2010 och 2011 beräknas mellan 50 och 60 miljoner kronor per år avsättas. 
(Energimyndigheten, 2010-10-19) 
Vid utgången av 2009 hade regeringen betalat ut 151 miljoner kronor till stöd för installation 
av solcellsystem. Stödet för investeringar i solceller hade sedan starten 2005 resulterat i att 
totalt 112 anläggningar installerats, med en total installerad effekt på 3 MW och en årlig 
elproduktion som beräknas till 2,3 GWh. 

För att få stödet måste anläggningen slutföras innan 30 december 2011. Hur stödet kommer 
att se ut efter årsskiftet 2011-2012 är inte klart. Efter det tidigare stödet mellan 2005 och 2008 
blev det ett glapp på sex månader helt utan investeringsstöd då det befintliga stödet drog ut på 
tiden. Detta var ödesdigert för många solsystemföretag eftersom marknaden avstannade 
nästan helt, ingen vill investera utan att veta kostnaden.(Stridh B. 2009 s.20) Denna 
mellanperiod ser ut att undvikas då regeringen i oktober 2010 lämnade ett förslag till 
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stadsbudgeten 2011.  I denna budgetproposition föreslås satsningar på ytterligare totalt 85 
miljoner kronor under perioden 2011 till 2014 tillföras för stöden för solvärme och solceller. 
Målet är att den årliga elproduktionen från solceller ska öka med minst 2,5 GWh under 
stödperioden. (”Förslag till statsbudget för 2011” 2010) Det betyder att bidraget börjar fasas 
ut, då man för tidigare år tillfört 50-60 miljoner kr/år. (Energimyndigheten.se 2010-10-19) 
 
Nätinmatning av el 
Intresset för stödet har varit stort och pengarna bands fort upp i projekt. Däremot betalas inte 
pengarna ut förrän installationen är klar. Många privatpersoner som sökt och beviljats bidrag 
kommer troligen inte att installera solceller på grund av att ingen av de större nätägarna är 
villiga att köpa överskottsel från solcellerna som förs in på nätet, vilket försämrar 
lönsamhetskalkylerna. I april 2010 togs inmatningsavgiften på 3 000-5 000 kr/år bort, vilket 
gynnar småproducenter något. Sverige ligger dock efter många Europeiska länder, till 
exempel i Tyskland, Spanien och Italien. Där har man genom en inmatningslag tvingat 
elbolagen att köpa el från småproducenter. Byggnader med solcellsanläggningar har därför 
två elmätare en för förbrukad el och en för producerad el, se figur 3.20. I England och större 
delar av USA har man godkänt så kallad nettomätning av el. I praktiken betyder det att man 
kan sälja el till nätet till samma pris som man betalar vid förbrukning och på så vis använda 
elnätet som ett energilager, se figur 3.21. (SolElprogrammet 2010-10-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.19 och 3.20. Visar hur byggnader med solcellsanläggningar är kopplade till nätet.  
 
 
EU:s industriutskott har föreslagit ytterligare uppmuntrande åtgärder för att finansiera 
energieffektiva byggnader:  

 Inrättandet av en fond för energieffektivitet för att stödja privata och offentliga 
investeringsprojekt och öka byggnaders energiprestanda. 

 Momssänkningar för produkter och tjänster för förbättrad energieffektivitet i 
byggnader. 

3.6.8 El-certifikat 
Ytterligare ett finansiellt stöd för förnyelsebar energi finns i elcertifikat. Som det är utformat 
idag är detta certifikat inte anpassat till solel eftersom det kräver en avläsning och 
rapportering av produktionen varje timme, vilket är dyrt. Under perioden 2003-2008 betalades 
elcertifikat för 43 000 kronor ut till solcellsanläggningar i Sverige. Detta kan jämföras med 
15 miljarder kronor som betalades till vattenkraft, biomassa och vindenergi under samma 
period. (solcellsandelen är bara 0,0003 %) (Kjellsson 2009, s 4) Solcellsanläggningarna är 
helt enkelt för små för detta stöd.  
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4. Resultat 

4.1 Resultat - Simuleringar 
Här presenteras resultaten från de simuleringar som gjorts på de tre pågående 
stadsutvecklingsområdena Ålidhem, kv. Garphyttan och Sege Park. Först presenteras hur 
simuleringarna gått till med val av modul och växelriktare. För varje område presenteras 
resultat utifrån de möjligheter som finns med nuvarande planeringen, därefter presenteras 
alternativ till förändringar och förbättringar ur ett solenergiperspektiv. 
 

Val av solcellmodul och växelriktare 
På marknaden finns idag många olika solcellstekniker och modulmodeller från diverse 
fabrikat. Storlek, utformning och prestanda på solcellerna varierar. Vanligast är moduler med 
kristallint kisel 1,5-1,7m långa och 0,7-1 m breda med en toppeffekt mellan 180-230 Wt. 
(Kreutzmann, 2010)  

För att kunna göra rättvisa jämförelser har jag använt mig av samma typ av solcellsmodul för 
samtliga simuleringar. Modulen jag har valt för simuleringarna är polykristallina kiselmoduler 
som tillverkas av Sharp. Modellen heter ND-F220 A1. Modulens storlek är 1,64 m hög och 
0,99 m bred och väger 21 kg eller 12 kg/m2. Den har en verkningsgrad på 13,4 procent. 
Toppeffekten är 220 Wtp och 1kW motsvarar cirka 7 m2 färdigmonterad aktiv solcellsyta. 
Modulen kan anses vara en standardmodul. (Sharp-world.com 2010) 
 
Vad gäller växelriktare är det två fabrikat som dominerar marknaden idag; tyska företaget 
SMA och österrikiska Fronius. Man utgår ifrån toppeffekten för systemet när man 
dimensionerar sin växelriktare, det är möjligt att använda flera små eller färre fast större 
växelriktare. Endast växelriktare som opererar på 50 Hz är aktuella, det är den frekvens det 
svenska elnätet har. Verkningsgraderna varierar för olika modeller men de allra flesta ligger 
mellan 94 och 96 procent. För mina simuleringar har jag valt växelriktare av märket Fronius, 
då detta är ett av de vanligaste märkena på marknaden och deras tester och verkningsgrader 
anses pålitliga. Exempel på data från växelriktaren finns i tabellen nedan. 

 
Typbeteckning Nominell AC-effekt Verkningsgrad 

Euro-ETA* / max 
Mått (mm) 
b / h / djup 

Vikt (kg) 

Fronius IG Plus 8 8 kW 94,5 / 96 420 / 970 / 240 23 
 

Tabell 4.1. Visar data från en växelriktare från Fornius som använts för simuleringarna.  
*Euro-ETA är en viktad verkningsgrad som tar hänsyn till att växelriktaren inte alltid arbetar 
vid full effekt. 

Klimatdata 
PVsystV5.21 har inlagd klimatdata ifrån några få platser på jorden, däribland Stockholm. För 
Umeå och Malmö har data hämtats ifrån WRDC (NASA) som levererar mätvärden efter de 
koordinater man efterfrågar. 
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4.1.1 Ålidhem - Umeå 
En översikt över området Ålidhem ses i kartbilden nedan, där de tak som är aktuella för 
solcellsanläggningar är inringade i gult. Byggnaderna finns redan men skall renoveras och 
taken som idag är inverterade mot mitten med 5 grader skall bli sadeltak med en lutning på 7 
grader för att behålla intrycket av att taken är platta. Bild 4.3 visar hur byggnaderna planeras 
efter ombyggnaden. I det aktuella området är det byggnaderna orienterade från öst till väst 
som enligt planen skall få solceller. Dessa byggnader har tillsammans stora ytor som är 
orienterade nästan rakt mot söder. Samtliga byggnader har en bredd på 12 m som med 
sadeltak ger 6 m tak med lutning mot söder. Den sammanlagda längden av dessa byggnader är 
500 m. Med nuvarande planering finns en totalt potentiell takyta på 6m*500m= 3000 m2 som 
är tillgänglig för solceller. Det finns även ungefär 20*35m*12m = 8400 m2 byggnader i 
orienterade ifrån nord till syd som idag ej är tänkta att lägga solceller på.   

 

  

 

Figur 4.2 och 4.3. Visar en överblick över Ålidhem med de aktuella takytorna inringade i 
gult. Till höger visas exempel på några av byggnaderna i 3D. 

Jag har simulerat sex olika alternativ för att visa hur olika taktyper kan påverka 
förutsättningarna för solceller. Med hjälp av en referenstakyta som är 12 m bred och 10 m 
lång = 120 m2, har olika taktyper simulerats. På referenstakytan har jag räknat hur tillgängliga 
solcellsytan, installerad effekt och producerad energi ändras för de olika taktyperna.  

För att anpassa PVsystV.21 till nordligare klimatet har albedo värdena för månaderna 
november -april ändrats till 0,6-0,8 istället för 0,2 då snö reflekterar mer än gräs och asfalt. 
Detta gör inte så stor skillnad då solljuset är begränsat under dessa månader. 
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Figur 4.4 – 4.9. Visar de olika taktyperna som jämförts och resultaten redovisas i tabell 4.2.  

4.4 Platt tak 

 

 

 

 

 

 

4.5 Sadeltak med 7 grader lutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Sadeltak 40 grader lutning    

 

 

4.7 Sadeltak 2/3 30 grader lutning     

 

 

 

 

 

 
 
 

4.8 Enkellutande tak 20 grader     

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Platt tak med 4 reder vinklade 
solceller 40 grader.  



Nyckeltal för Ålidhem 

Taktyp Taklutning 
[grader] 

Tillgänglig 
solcellarea 
[m2] 

Installerad 
effekt 
[kWp] 

Energi- 
produktion 
[kWh] 

Specifik 
produktion 
[kWh/kWp/år] 

Energiproduktion 
om applicerat i 
Ålidhem[MWh] 

Platt tak 0 120 15,8 12 300 776 616 
Sadeltak 7 60 7,9 6 600 834 329 
Sadeltak 40 75 10,1 10 100 989 505 
2/3 sadeltak 30 90 11,9 11 300 945 565 

Enkellutande- 
tak 

20 125 16,7 15 800 934 788 

Platt tak med 
vinklade rader 

40 65 8,36 7 900 945 397 

 
Tabell 4.2. Visar sammanfattning över nyckeltalen från simuleringar över olika taktyper i 
Umeå. 
 
Noteringar:  
Vid design av en verklig installation är det flera ytterligare parametrar som bör tänkas på, till 
exempel på storlek av växelriktare och kablage. I simuleringarna har hela referenstakytan setts 
som tillgänglig för solceller, vilket sällan är fallet. Man brukar lämna minst en meter till 
takkanter för att ge plats åt snöskydd och avrinning bland annat. Inte heller någon övrig 
takutrustning har tagits hänsyn till vilket kan minska den tillgängliga arean ytterligare. 
Simuleringsprogrammet tar inte heller hänsyn till snö som fastnar på solcellerna vilket kraftigt 
kan hämma energiproduktionen eller till och med att hindra den helt. I realiteten bör därför 
dessa värden, speciellt för hela Ålidhems totala energiproduktion korrigeras.  

Värdena fungerar däremot bra i det jämförande syfte de var tänkta eftersom de illustrerar de 
skillnader och möjligheter olika taktyper har för solenergi utvinning.  

Vi kan se att det effektivaste för hög utnyttjandegrad av installerad effekt är att bygga sadeltak 
med 40 graders lutning, uppskattningsvis kan man nästan producera 1000 kWh/kWp. 
Däremot ger ett sådant tak en mindre yta att installera solceller på än till exempel ett 
enkellutande tak eller ett 2/3 sadeltak. Det enkellutande taket ger störst installerad effekt samt 
den största energiproduktionen. Fördelen med sadeltaken är att annan takutrustning kan 
placeras på den nordliggande sidan och därmed inte skugga eller ta plats från solcellerna. En 
stor fördel med de mer kraftigt lutande solcellsmodulerna är att snö och smuts rinner av 
effektivare samt att de ger en något jämnare produktion över året eftersom de bättre tar 
tillvara soltimmar när solen står lågt vilket blir extra tydligt desto längre norrut man kommer. 

Ett alternativ för att täcka stora ytor på ett kostnadseffektivt sätt är att använda sig av 
tunnfilmteknik vilket är billigare per kvadratmeter men med sämre verkningsgrad vilket gör 
att man inte får ut samma effekt på lika stor yta. 
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4.1.2 Sege Park – Malmö 
Sege Park är ett stort område med en blandning av både befintliga byggnader och planerade 
nya byggnader. Därför har jag delat upp området i 3 delar; Blått, Gult och Rött som markerat i 
bilderna nedan.  Varje område presenteras separat nedan med förbättringar för respektive 
område.  

 

Figur 4.10 och 4.11. Visar min uppdelning av området Sege Park i Malmö. Till vänster 
utdrag från detaljplanen och till höger en 3D bild från Google maps 2010. 

Det är inte klart vilka av byggnaderna, speciellt i det röda området, som är aktuella för 
solceller men eftersom man bör planera för framtiden har jag räknat in samtliga nya 
byggnader som potentiella platser för solceller. Även taken på de befintliga byggnaderna är 
aktuella för solcellsanläggningar, några byggnader har det redan. Hela området är byggt med 
en orientering från öst till väst med en liten 15 gradig vinkel från azimuth, vilket ger bra 
förutsättningar för solceller då det finns gott om sydöstliga och sydvästliga fasader. Den 
tillgängliga takytan för de nya byggnaderna är; Blått-2820 m2, Rött-3250 m2,Gult-4030 m2. 

4.1.2.2 Blått område 
Det blå området består av två avlånga byggnader orienterade ifrån söder till norr samt ett 
kvarter med fyra nya byggnader placerade som kartorna visar. 

                 

Figur 4.12 och 4.13. Visar kartbilder över de planerade nybyggnationerna som är färjade 
ljusgrått, befintliga byggnader är färjade mörkgrå.   
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Scenario 1 - Nuvarande planering 

Med nuvarande planering har olika alternativ för de två avlånga byggnaderna jämförts. 
Pågrund av orienteringen som ger en västlig riktning av solcellerna om de installeras på ett 
vinklat sadeltak är det bäst utnyttjandegrad per installerad kW om man istället har ett platt tak 
med vinklade rader mot sydöst. Nackdelen är att den aktiva solcellsytan blir mindre och 
därmed får man en lägre installerad effekt.    

         

Figur 4.14 och 4.15. Visar två alternativa lösningar för de avlånga husen. Alternativet till 
höger är det bästa för kWh/kWp.   

För kvarteret är tre av de fyra byggnaderna planerade att placeras med syd-nordlig orientering 
och långsidorna hamnar då åt öster och väster. Det fjärde huset är orienterat från öst till väst 
vilket ger en bra sydlig fasad. Samtliga av dessa planeras ha sadeltak med 30 graders lutning.  

 

Figur 4.16. Visar en 3D modell över kvarteret som det är planerat idag och vilka ytor det är 
lämpligt att placera solceller.  

 

Scenario 2 - Den ur solenergiperspektiv förbättrade lösningen  

För att maximera solenergiproduktionen och fortfarande hålla sig till planerade volymer och 
det tillgängliga området är denna lösning ett alternativ. Den första förändringen är att vrida 
större delen av byggnaderna så att de orienteras mot söder i större utsträckning. De två 
avlånga husen delas till tre kortare hus med orienterade från öst till väst. I kvarteret vrids två 
av byggnaderna enligt bilden nedan. Det andra stora ingreppet som kan göras är att ändra på 
taktypen till 2/3 sadeltak. Den aktiva solcellsytan och installerad effekt blir större utan att 
intrycket av sadeltak försvinner.  På den byggnaden som inte går att vrida mot söder, eftersom 
byggnaderna då kommer för nära varandra, placeras vinklade rader av solcellsmoduler.   
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Figur 4.17 och 4.18..  Visar den nya förbättrade konfigurationen av byggnaderna i det blå 
området. Jämför med figur 4.15 och 4.16.  

        

Figur 4.19 och 4.20. Visar en karta över scenario 2 för blått område.  

 

Nyckeltal för blått område 

Blått 

Aktiv 
solcellsarea 
[m2] 

Installerad toppeffekt 
[kWp] 

Årlig 
energiproduktion 
[kWh] 

Specifik 
produktion 
[kWh/kWp/år] 

Scenario 
1 1 060 131,4 126 200 960 
Scenario 
2  1 800 (70 %) 229,1 (75 %) 224 500 (77 %) 972 (1 %) 
 

Tabell 4.3. Sammanfattar nyckeltal för de två scenarierna av blått område. Skillnaden mot 
dagens planer i procent står inom parantes.  

Noteringar:  
Att skillnaden i utnyttjandegrad (specifik produktion) är liten beror på att jag i simuleringarna 
med de nuvarande förutsättningarna valde att placera modulerna i optimalt vinklade rader 
orienterade mot sydväst, vilket ger en hög specifik produktion men en låg solcellsarea. 
Genom att vrida på några av byggnaderna skapas möjlighet till stora ytor mot söder eftersom 
solcellerna då kan placeras liggande i takplanet. Eftersom vi har sadeltak kan annan 
takutrustning placeras på motstående sida och större del av taken utnyttjas.  
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4.1.2.2 Rött område 
Scenario 1- Nuvarande planering 

Det röda området planeras idag som det ser ut på bilderna nedan. Det är nio mindre utspridda 
hus som skall byggas. Varje enskild byggnad har liten takyta men tillsammans blir arean stor. 
En av de nio byggnaderna har jag inte räknat med eftersom det är för litet, tredje byggnaden 
från höger.  Byggnaderna är orienterade i samma riktning som de befintliga, från sydväst till 
nordöst. Hur taken kommer att se ut är fortfarande inte bestämt då inga byggherrar ännu finns 
med i planeringen. Troligen kommer det att byggas sadeltak med 30 graders vinkel eller platta 
tak. De två höga byggnaderna i söder ger relativt långa skuggor in på området bakom, där 
några av de nya husen är planerade.  

 

   

Figur 4.21 och 4.22. Rött område scenario 1. Till vänster en 3D-modell över byggnaderna i 
området och till höger karta med de aktuella nya byggnaderna i ljusgrått.  

 

Scenario 2 - Den ur solenergiperspektiv förbättrade lösningen 

Problemet med scenario 1 är dels att flera småtak blir något skuggade av de höga 
byggnaderna i söder. Detta kan undvikas genom att flytta byggnaderna så långt norr det går 
inom området. Den andra förändringen vi kan göra är att rotera de byggnaderna som för 
nuvarande orienteras från söder till norr och tappar i effekt. De hamnar fortfarande i linje med 
resten av byggnaderna för symmetrins skull men ger större ytor mot sydöst. Byggnaden längst 
till vänster är befintlig och skall endast renoveras därför går den inte att rotera. Taken på 
småhusen har jag räknat som sadeltak med 30 graders lutning precis som för scenario 1, för 
att kunna jämföra resultaten för den specifika produktionen bättre. Det finns flera alternativ 
för vad man kan göra med det stora punkthuset nere i vänstra hörnet. Taket ger en stor yta och 
det finns utrymme att vara kreativ på denna yta då den kommer vara placerad bredvid den 
stora och kanske mest kontroversiella solcellsanläggningen i Sverige ovanpå byggnaderna till 
höger.  Det effektivaste är att ha ett platt tak med vinklade rader, som valts i scenario 1, det 
som ger mest energi är att ha ett lutande tak som ökar den användbara solcellsarean. Jag har 
valt det som ger mest energi i det här fallet. Lutningen måste vara stor nog för att vara effektiv 
mot smuts och snö. Det är ovanligt att man lägger solceller på ett platt tak på grunt av smuts 
och löv som fastnar och inte tvättas bort när det regnar. Ju högre lutning desto bättre avrinning 
av smuts. För taklutning under 7-8 grader bör man fundera på alternativa lösningar, till 
exempel upprätta vinklade rader. För dessa beräkningar i scenario 2 valde jag en lutning på 15 
grader för punkthuset.  
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Figur 4.23 och 4.24. Rött område scenario 2. Till vänster en 3D-modell över byggnaderna i 
området och till höger karta med de aktuella nya byggnaderna i ljusgrått. Jämför med figur 
4.21 och 4.22. 

 

Nyckeltal för rött område 

Rött 

Aktiv 
solcellsarea 
[m2] 

Installerad 
toppeffekt 
[kWp] 

Årlig energiproduktion 
[kWh] 

Specifik produktion 
[kWh/kWp/år] 

Scenario 1 1540 193,8 170 000 878 
Scenario 2  2080 (30 %) 265,7 (31 %) 242 000 (40 %) 911 (4 %) 
 

Tabell 4.5. Sammanfattar nyckeltal för de två scenerna rött område. Skillnaden mot dagens 
planer i procent står inom parantes.  

 

Noteringar:  
Den stora skillnaden i area kommer från att man har ett lutande tak istället för vinklade rader 
på det stora punkthuset. Detta ger också den ökade installerade effekten och till stor del den 
ökade energiproduktionen. Den intressanta skillnaden är den för utnyttjandegraden som beror 
på fyra av byggnadernas nya orientering mer mot söder. Skillnaden i specifik produktion för 
en enskild byggnad som roterats är 17 procent, vilket tyvärr försvinner i områdets totala 
utnyttjandegrad som bara blir 4 procent. Det är en stor skillnad som definitivt bör övervägas i 
ett fortsatt arbete med området, om man vill satsa på solcellsanläggningar på dessa byggnader.    
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4.1.2.3 Gult område  
Scenario 1- Nuvarande planering 

Tanken med det gula området är att bevara de befintliga gångstigarna och göra inhägnade 
gårdsplaner mellan husen. Vi har tre nästan identiska kvarter. Nedan kan vi se ett flygfoto 
över hur området ser ut idag och en 3D-modell över den planerade byggnationen. De nya 
husen har fått solceller på taken. Byggnadernas planerade totala takarea är 4030 m2. För 
nuvarande är takhöjderna planerade att den högsta byggnaden är längst i söder och de två 
tvärstående byggnaderna är lägre. För scenario 1 har jag antagit sadeltak likt de befintliga 
byggnaderna, som går att se på bilden nedan.  

 

 

 

Figur 4.25, 4.26 och 4.27. Visar tre olika bilder över det gula området samtliga med vy från 
söder. De två övre bilderna visar hur området är planerat att byggas, de ljusgrå byggnaderna 
i kartan är nybyggnationer. Den undre bilden visar hur området ser ut idag. 

 

Scenario 2 – Ändrade takhöjder 

Något som bör tänkas mer på vid planeringen av detta område i Sege Park är takhöjderna. För 
att undvika skuggning och förbättra förutsättningarna för solceller i området bör man placera 
låga byggnader i söder och högre byggnader längre norr ut. Totala volymen för byggnaderna i 
området är samma för samtliga scenarion. Takhöjden på den främre byggnaden sänks 1 m och 
de tvärstående byggnaderna höjs 2 m. Eftersom vi har en allé med träd söder om den långa 
byggnaden vill vi inte att den skall bli för låg. 
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Figur 4.28.  Vy som tydligare visar skillnaderna i planerad takhöjd. Jämför nya takhöjder 
(vänster) mot gamla (höger).  

 

Scenario 3 – Som planerat 2007 

Här placerar vi två parallella avlånga hus á 60 meter parallellt med de befintliga byggnaderna. 
Detta alternativ hade man för området i den ursprungliga planen från 2007, men man förlorar 
känslan av omringade innergårdar. Sadeltak med 30 grader lutning är kvar.  

  

Figur 4.29 och 4.30. Till vänster visas en kartbild över den gamla byggplanen från 2007. 
(Bilden tagen ur Malmöstads planprogram för 2007) Till höger är en 3D-modell över 
området som simulerats.   

 

Scenario 4 – Den ur solenergiperspektiv förbättrade lösningen 

För att ha kvar innergårdarna men samtidigt förbättra förutsättningarna för solenergi så 
mycket som möjligt behöver den befintliga symmetrin brytas och byggnaderna vridas så att de 
får en något sydligare riktning. Takhöjderna justeras så att inga tak skuggas.  
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Figur 4.31 och 4.32. Rött område scenario 2. Till vänster en 3D-modell över byggnaderna i 
ett kvarter och till höger karta med som illustrerar vridningen av byggnaderna.  

 

Nyckeltal för gult område 

Gult 

Aktiv 
solcellsarea 
[m2] 

Installerad 
toppeffekt 
[kWp] 

Årlig energiproduktion 
[kWh] 

Specifik 
produktion 
[kWh/kWp/år] 

Scenario 1- 
plan 2010 1993 250,6 222 100 886 
Scenario 2-  
takhöjder 1993 (0 %) 250,6 (0 %) 225 600 (2 %) 900 (2 %) 
Scenario 3- 
plan 2007 2063 (3 %) 252,2 (1 %) 254 300 (14 %) 1 008 (12 %) 
Scenario 4- 
Roterat 1973 (-1 %) 248 (-1 %) 227 700 (3 %) 918 (4 %) 
Tabell 4.6. Sammanfattar nyckeltal för de fyra scenarierna för gult område. Skillnaden mot 
dagens planer i procent, står inom parantes.  
 

Noteringar: 
I sammanfattningen av de olika alternativen ser vi att det är en relativt liten skillnad mellan de 
olika alternativen. Förändringen man gör i takhöjder leder till en total skillnad i 
energiproduktionen på 2 procent. Enskilt för de skuggade byggnaderna var förändringen 7 
procent för den kortare sidan och 8 procent för den längre sidan. Eftersom olika taktyper kan 
skugga på olika sätt bland annat beroende på vart högsta punkten eller taknocken hamnar, kan 
resultatet variera något med andra taktyper än sadeltak.  

Skillnaden i energiproduktion om man väljer att vrida på husen men ändå behålla känslan av 
innergårdar är endast 3 procent, alltså inte samma förändring som vi till exempel såg i det 
röda området. Däremot om man radar upp husen efter varandra orienterade från sydväst till 
nordöst så att taken får större sydlig exponeringsyta som i planen från 2007 är skillnaden 13 
procent bättre för solenergiproduktion.     

Självklart är det av stor betydelse för tillgängliga arean att ändra designen på taken till 
exempelvis 2/3 sadeltak. En sådan förändring kan göras för samtliga av dessa alternativ. 
Eftersom detta gjorts tidigare i rapporten var de andra aspekterna intressantare för jämförelse.  
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4.3 Norra Djurgårdsstaden kv. Garphyttan – Stockholm  
 
Simuleringar har gjorts över det alternativ som finns idag. Dessa har sedan jämförts med 
alternativ som planerats med tanke på solenergi. Resultatet är tre scenarion:  
 
 
Scenario 1- Nuvarande planering 

Scenario 1 är taget direkt från de ritningar och planer som finns för Garphyttan idag. Utifrån 
dessa har jag tagit fram och simulerat ett förslag för optimalt utnyttjande av de ytor som finns 
tillgängliga.  
 
Kvarteret består av fyra punkthus och två lamellhus som jag delat upp i fyra kroppar, 
orienterade som ses i figurerna 4.33 och 4.34. Lutningen på taken är överlag låg, runt 10 
grader. Punkthusens tak lutar åt fyra riktningar, lamellhus 1 har ett lutande tak in mot gården 
och på de andra lamellhusen skall det byggas sadeltak. Lutningen på punkthusen och 
lamellhus 2-4 är lite för låg för att optimalt solutnyttjande, men stor nog för att inte välja att 
ställa solcellsmodulerna upprätt i vinklade rader, vilket gör att man kan utnyttja en större aktiv 
solcellsarea. Däremot på lamellhus 1 vars tak kommer att riktas mot nordväst är det bättre att 
ställa solcellerna i vinklade rader för att höja utnyttjandegraden (specifika produktionen 
[kWh/kWp/år]). 

  
 
Figur 4.33 och 4.34. Visar en sammanfattande modell i 3D av de aktiva solcellsytorna i 
scenario 1.  Till höger är en 2D bild över kvarteret som simulerats i scenario 1.   
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I Stockholm är det effektivast att luta solcellsmodulerna till 40 grader. För att undvika intern 
skuggning är en lägre lutning bättre och optimal lutning ur produktionssynpunkt är därför runt 
30 grader. Intern skuggning kan ha stor påverkan, placerar man raderna för tätt kommer de att 
skugga varandra stora delar av dagen och året, då solen står lågt. Konsekvenserna av 
skuggning går att hitta i kap 3.2.2.   
För avstånd mellan raderna finns en 
tummregel på 2,5 ggr höjden på modulen. 
Med måtten på taket får det optimalt plats 
11 rader på taket4. I tabellen nedan visas 
skillnader på olika lutning på raderna.  Vi 
kan se att det skiljer ytterst lite. Att inte 
specifika produktionen inte kommer upp 
högre beror inte på intern skuggning utan på 
orienteringen mot sydväst.  En fördel med 
vinklade rader är de är enklare att sköta och 
rengörs effektivare vid regn. Däremot måste 
man tänka på extra snö och vindfång vid 
montering.  

Figur 4.35. Visar exempel på intern- 
skuggning på lamellhus 1 i mitten av 
oktober klockan 15.00. 

 
 
Tabell 4.7. Visar skillnaden i årlig energiproduktion och specifik produktion beroende på 
vilken vinkel vi väljer på raderna med solceller. I enligt med teorin är skillnaderna små i ett 
litet lutningsintervall.   

 

 

 

 

 

   
Scenario 2 - För solenergi förbättrat alternativ 

I detta scenario har ändringar av kvarteret gjorts för att ge bättre förutsättningar för solenergi 
samtidigt som de estetiska och funktionella funktionerna i kvarteret är kvar.  
För att behålla innegårdar har husen placerats längs med kanterna vilket minskat 
möjligheterna att få rakt sydliga ytor. Eftersom man förlorar relativt lite i specifik produktion i 
riktningarna sydväst och sydöst jämfört med rak sydlig riktning, har det med tanke på hela 
områdets orientering varit fördelaktigt att utnyttja detta genom punkthusen, för att öka den 
lämpliga ytan och därmed installerad effekt. Det långa huset som korsar igenom området kan 
                                                
4 Modulerna är 1,64 m höga och 1 m breda. Med en vinkel på 35 grader är höjden 1,4 m 
Minsta avstånd mellan raderna är 2,5*1,4=3,75 m  
Längden på lamellhus 1 är 42 meter. 42/3,75 = 11,2   
 

Lutning Årlig energiproduktion 
[kWh] 

Specifik produktion 
[kWh/kWp/år] 

35 20 200 753 
30 20 400 763 
25 20 400 768 
0 18 200 685 
35 (9 rader) 16 400 787 
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tänkas ha ett valv eller en öppning som förenar de två gårdarna. Taklutningen på punkthusen 
är bevarad på 10 grader. De övriga byggnaderna har däremot fått 2/3 sadeltak med 20/30 
graders lutning. Detta ger större ytor med bättre vinkel för utnyttjande av solenergi, utan att 
bli ”för” branta. För att utnyttja så stor del av lämplig takyta som möjligt görs antagandet att 
övriga takinstallationer och utrustning som fläktar och ventilation placeras på nordliga sidan 
av taket för att inte skugga solcellerna.    
 

          
 
Figur 4.36 och 4.37. Visar en sammanfattande modell i 3D av de aktiva solcellsytorna i 
scenario 2. Till höger är en 2D bild över kvarteret som simulerats i scenario 2.   
 
 
Scenario 3 – Endast fokuserat på solenergi 

Här är byggnadernas volym och takarea densamma som i scenario 1 och 2 men byggnaderna 
är helt anpassade för optimerat utnyttjande av solenergi. Byggnaderna är placerade i rak 
sydlig riktning med så långt avstånd mellan byggnaderna som möjligt. Taken är lutade med 
30 graders vinkel åt söder. Husens bredd har även ändrats från 12 till 16 meter för att få 
samma totala takyta som i scenario 1 och 2. Det är även skillnad i höjd, där byggnaderna blir 
högre desto längre norrut i kvarteret de är placerade. Av totala takytan har endast 80 procent 
räknats som tillgänglig yta eftersom utrymme lämnats för övrig takutrustning samt att taken 
på de triangelformade husen kan behöva fylla kanterna med blindglas (dummies) för att ge ett 
enhetligt intryck.    

   
 
 
Figur 4.38 och 4.39. Visar en sammanfattande modell i 3D av de aktiva solcellsytorna i 
scenario 3.  Till höger är en 2D bild över kvarteret som simulerats i scenario 3.   
Nyckeltal för kvarteret Garphyttan, Stockholm 
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Aktiv 
solcellsarea [m2] 

Installerad 
toppeffekt [kWp] 

Årlig energiproduktion 
[kWh] 

Specifik produktion 
[kWh/kWp/år] 

Scenario 1 1 118 148,9 117 800 791 
Scenario 2 1 956 (75 %) 261,9 (75 %) 221 300 (85 %) 845 (6 %) 
Scenario 3 2 560 (145 %) 340,4 (145 %) 301 500 (156 %) 886 (10 %) 
 
Tabell 4.8. Visar en sammanfattning av nyckeldata från de tre olika scenariona i kvarteret 
Grynnan. Inom parantes visas skillnad mot scenario 1, i procent.   
 
 
Noteringar:  
Den specifika produktionen som beskriver hur väl den installerade effekten utnyttjas skiljer 
inte speciellt mycket mellan de tre scenariona, endast 5-10 procent. Det beror dels på att jag 
för scenario 1 endast placerat solceller på de ytor som får anses lämpliga för solceller. Det 
beror också på att det inte skiljer speciellt mycket om modulerna är orienterade rakt åt söder 
eller åt sydväst eller sydöst. Inte heller lutning på modulerna, 10-30 grader, påverkar mer än 
några procent. Den stora intressanta skillnaden vi kan se är i den årliga energiproduktionen. 
Skillnaden beror främst på att man gjort ytorna mer lämpliga för solceller med avseende på 
riktning och lutning. Om solceller finns med i planeringen kan man i det här fallet fördubbla 
energiproduktionen, från 117 MWh till 221 MWh, vilket kan vara av stor betydelse för 
byggnaders energisystem och de kommande bygg- och miljökraven.   
NCC och JM har räknat med att deras totala fastighetsel för fastigheterna i kvarteret 
Garphyttan kommer att uppgå till 420 MWh per år. Med scenario 3 skulle man kunna täcka 
72 procent av totala elbehovet.   

Ett alternativ för hela området är att använda sig av tunnfilmteknik eftersom det handlar om 
att täcka väldigt stora ytor. 
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4.2 Resultat Intervjuer 
Här presenteras resultaten från de intervjuer som gjorts. Det viktigaste från varje intervju med 
hänseende till examensarbetets syfte har plockats ut.   
 

4.2.1 Stadsplanerare 
Stockholm Stadsbyggnadskontor 

Christina Leifman - Direktör strategisk enhet Stockholm stadsbyggnadskontor.  
Jonas Claesson - Planeringsarkitekt 
Berit Göransson – Översiktsplan och försörjningsfrågor 

Intervju 2010-10-14, Stockholm. 
 
Stockholm Stadsbyggnadskontor arbetar med planering för att utveckla och förändra 
Stockholm mot en attraktiv och hållbar stad. Stadsbyggnadskontoret gör den fysiska 
planeringen över byggnaders volymer, orientering, infrastruktur och annan service i ett 
område, om det är staden som är markägare. Byggherrarna och arkitekter ritar sedan 
byggnaderna varefter stadsbyggnadskontoret igen tittar på ritningarna och avgör om de är ok 
eller inte. Ofta krävs det en dialog och kan ta lång tid innan något bestäms och är klart. Att 
arbeta med solenergifrågor och de nya miljökraven är relativt nytt för alla tre. Jonas arbetar 
med planering nära byggherrar och arkitekter, till exempel är han med i projektet Norra 
Djurgårdsstaden. I Norra Djurgårdsstaden är det stadsbyggnadskontoret som kunnat ställa 
miljökrav direkt på byggherrarna. Berit arbetar med en ny energiplan för den strategiska 
enheten som följer den nya översiktsplanen och tar fram praktiska exempel på hur man 
integrerar energilösningar, till exempel vad det innebär med fjärrkyla.  
 
Vad gäller extra krav och idéer, som miljöprofilstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, är det 
politiker som bestämmer att vissa områden skall få mera fokus. Stadsbyggnadskontoret har ett 
ansvar att främja ny teknik men man vill inte binda byggherrarna till en viss teknik utan låta 
valet vara öppet. En av anledningarna att man inte vill binda sig till en teknik är att 
stadsdelarna måste klara förändringar, till exempel om solceller skulle vara helt uträknade om 
20 år, skall stadsdelen klara det också. Jonas berättar om hur mycket man måste förhålla sig 
till vid planering av strukturer och volymer för en ny stadsdel. Som kan läsas om i avsnitt 
3.4.1. Berit fyller i med att det också finns krav på hur mycket energi man bör förbruka men 
att på vilket sätt byggherrarna väljer att lösa det inte ligger på stadsbyggnadskontorets ansvar.  

En metod för att ett stort område som Norra Djurgårdsstaden håller ekonomiskt är att bygga 
det i olika etapper. På så vis kan man släppa några bostäder i taget på marknaden. Med varje 
etapp kommer miljökraven att bli allt hårdare eftersom utvecklingen går framåt. Det är främst 
politiska beslut som möjliggör att man kan ställa speciella krav och tvinga byggherrarna att 
skriva under dessa, berättar Jonas. Förhoppningen med miljöprofilsområdena är att konceptet 
kan sälja sig själv till andra stadsdelar. Även om varje plats är unik hämtar man ofta 
inspiration från andra städer som haft lyckade projekt.    
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Solenergi är inget som prioriteras utan de är överense om att det är mer en bonus om det 
skulle råka bli lämpliga ytor för solceller eller vindkraft. Något man börjat räkna med är stor 
våningsyta i förhållande till fasadyta, vilket ger bättre energiförutsättningar.  

”Energiförsörjning är en svår fråga men det är något som inte vi själva har 
riktigt på vårt ansvar att lösa utan det är mer upp till de som vill utveckla det 
här att komma med förslag och framförallt visa på goda exempel och nya 
lösningar.” 

(Göransson, B. 2010) 

Det man främst vill se av solcellsutvecklingen är goda exempel på att det fungerar. Att man 
kan integrera solceller i städer på ett framgångsrikt sätt som ser bra ut. Christina tror inte att 
standardiseringar av produkter kommer att göra någon skillnad eftersom en stad som 
Stockholm kräver enskilda lösningar till nästan varje byggnad i alla fall. Solceller får absolut 
inte leda till förvanskningar av områden, det skulle leda till problem för solceller av andra 
anledningar.  

Eftersom tekniken ständigt går framåt vill Jonas gärna se flexibla lösningar som går att 
uppdatera med tiden utan att göra stora ingrepp på byggnaderna eller staden. Även om de är 
överense om att ekonomin är det främsta hindret idag. Stadsbyggnadskontoret i sig har inte 
något ansvar för det ekonomiska, däremot är det svårt för staden att ställa krav om det inte går 
ihop ekonomiskt för de inblandade.  

Vad gäller kompetensutveckling inom området anordnar staden till exempel en serie med 
seminarier och gästföreläsare i samband med arbetet i stadens utvecklingsområden. I övrigt är 
det valfritt för de anställda att hämta in kunskap i mån av tid. Ytterligare ett sätt att få in 
kunskap är genom samarbeten med universitet och högskolor. Expertkunskapen om nya 
tekniker bör dock inte ligga på dem som stadsplanerare utan är mer byggherrarnas ansvar, 
menar Christina. 

 

Malmö Stadsbyggnadskontor 

Ted Gustavsson – Stadsplanerare Malmöstad 

Intervju 2010-11-07, Telefon, Malmö. 

Ted arbetar som stadsplanerare på Malmös stadsbyggnadskontor där är han bland annat med 
och skriver på detaljplanen för Sege Park som det gjort simuleringar på i arbetet. Malmö Stad 
ligger i framkant vad gäller solenergi i Sverige och flera satsningar görs för att främja 
solenergi och hållbart byggande.  

Genom att kommunen äger marken tillåts staden bestämma regler för områden utöver plan- 
och bygglagen, som är minimumkrav för hela landet. Ted tror det kan finnas en problematik i 
att införa och använda sig av regler i exempelvis detaljplanen eftersom man inte vill låsa upp 
marken när man inte vet hur samhället kommer att se ut om 50 eller 100 år. Därför skall man 
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nog avvakta innan en regel om solenergi förs in som obligatorisk i detaljplanen. Ted tror och 
märker ett ökande intresse för solenergi och det är flera projekt som pågår. Solenergi är något 
man bör ha med i tanken från början och som bör diskuteras. Sedan vill staden eller 
kommunen oftast kunna vara flexibel och kunna göra kompromisser i dialog med byggherren. 
För området Sege Park har inte några byggherrar kopplats in ännu vilket är lite ovanligt. I ett 
sådant fall ställer det högre krav på stadsplanerarna som ges ett större utrymme att bestämma 
själva. Sedan får byggherrarna anpassa sig. Det blir också ett större ansvar.  

I och med POLIS-projektet (ett EU-projekt som handlar om solceller och stadsplanering) har 
det anordnats kompetensutvecklande möten för stadsbyggnadskontoret i Malmö och 
omkringliggande kommuner. I och med att sådana möten hålls är det flera som har med sig 
det i tankarna när man går in i nästa projekt och det är där man måste börja.  

 

4.2.2 Byggherrar  
Primula  

Torleif Falk - Projektledare 

Intervju 2010-10-27, Stockholm 

Primula är ett byggföretag som i första hand bygger hyresrättsbostäder i Stockholmsområdet. 
Företaget förvaltar cirka 2200 hyresrätter. Torleif har under sina år i byggbranschen, både 
som arkitekt och projektutvecklare, inte tidigare arbetat med solceller. Torleifs arbete är brett 
och sträcker sig från att leta lämpliga markytor till att bygga på, genomföra byggprojekt och 
sedan överlämna byggnaderna till förvaltningen inom företaget.  

Som projektutvecklare skall man hitta mark och övertyga exploateringskontoret om att man 
kan göra någonting bra av marken. I Stockholm säljs inte marken för hyresrätter av staden, 
utan man får förhandla fram tomträttsavtal för markområden. Det är bra, eftersom 
hyresrättsbostäder ger en långsammare avkastning än bostadsrätter som kan betalas direkt när 
de är färdig byggda. Detta gör att man får en ”morot att sköta sig” och göra det som staden 
önskar av marken och även komma med egna idéer, för att få fortsatt förtroende i framtiden.    

”Jag skulle vilja hitta goda anledningar där byggherrarna kan motivera att ta 
initiativet till att använda solceller. Lösningar som främjar både miljön och 
ekonomin och är väl integrerade i stadsbyggandet. Ett samarbete mellan 
olika aktörer som ger en mer samlad lösning istället för mindre anläggningar 
i varje enskilt hus.” 

                    (Falk, T 2010) 
Det är bra att staden lägger upp strategier och profilerar sig som miljöstad. För att lyckas med 
detta är samarbetet med byggherrarna viktigt. Primula deltar aktivt i stadens projekt för 
hållbar utveckling samtidigt som man följer utvecklingen runt omkring. Primula har inte all 
kunskap in house men tar vanligtvis hjälp av konsulter för att bevaka den senaste tekniken och 
möta nya krav och utmaningar. Investeringar för nyproducerade hus ser ofta olika ut beroende 
på upplåtelseform. Ska man förvalta byggnaden själv är man mer motiverad att göra 
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långsiktiga investeringar än om man ska sälja byggnaden direkt. Att initialkostnaden är hög är 
säkert ett problem för solceller, vad det gäller byggnader som skall säljas.  
 
För byggnader som man själv skall förvalta kan problemet vara att solceller idag är en osäker 
investering. Många är försiktiga med att göra en investering i ny teknik som solceller eftersom 
det finns risk att de måste bytas ut på relativt kort sikt eller att de skapar problem man inte 
känner till ännu.  
 
En utmaning som Torleif tar upp som han själv är medveten om som arkitekt är att solceller 
skall integreras på ett snyggt sätt i byggnaden. Problemet kommer när arkitekten ritat något 
som sedan skall handlas upp på en totalentreprenad där de estetiska kraven kanske inte är lika 
höga och man gör ett produktval som styrs av lägre pris. Det kan sluta med att det ser 
annorlunda ut än vad det var tänkt från början. Sen efter kanske 10 år kommer nya system 
som är effektivare och man tjänar på att byta ut de solceller man integrerat till en ny modell 
som ger byggnaden ett annat utseende. I och med detta finns en risk att man förlorar greppet 
om arkitekturen, tycker Torleif.  
 
En relaterad risk med vad som händer i norra Djurgårdsstaden kan vara att det liknar en 
”teknikpark” som kanske är ”gammal” om något decennium. Det är svårt att avgöra när en 
teknik är mogen men Torleif tror att det visar sig när tekniken ger en ekonomisk uppsida och 
att den är väl integrerbar i arkitekturen/stadsmiljön.  
 
Vad gäller miljöaspekterna tycker Torleif inte energiproduktion i första hand är 
fastighetsägarnas roll utan det bästa vore om produktionen sker koncentrerat på en samlad 
plats genom ett samarbete mellan olika aktörer för en mer samlad lösning istället för mindre 
anläggningar i varje enskilt hus. 
 
Primula vill vara del i utvecklingen för ett mer hållbart samhälle. Vi tar detta på största allvar 
men vi profilerar oss inte med detta utan tar detta och som en naturlig del i byggprocessen. Vi 
prövar nya metoder för varje byggprojekt 
 

”Vi har sagt att vi kanske kan köpa ett vattenkraftverk. Eller att vi sätter upp 
vindsnurror någonstans i glesbygden där ingen bor. Jag tycker man måste 
höja blicken och göra mer storskaliga lösningar, i ett bostadsområde måste 
trivsamt boende vara nr 1, där får inte tekniken dominera.” 

           (Falk, T. 2010) 
Det vore positivt med en utveckling mot standarder då det underlättar med tydliga system som 
passar ihop. I dag arbetar många med specialanpassningar men det kommer säkert utvecklas 
mot mer enhetliga system. Det är alla inblandades ansvar hur man bygger med solceller, 
detaljplanen bör inte styra teknikvalet men detaljplanerarna kan uppmuntra genom att hjälpa 
till med t ex takhöjder och andra riktlinjer för att man skall kunna uppfylla de mål som sätts 
upp. Det är viktigt att alla jobbar mot samma avsikter anser Torleif.  
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För kunskapsutveckling deltar Primula aktivt i seminarier som staden anordnar och håller sig 
kontinuerligt a jour. Ett annat sätt att få kunskap kan vara att delta på intervjuer med studenter 
till exempel. Vad gäller broschyrer och utskickade material måste man läsa kritiskt och ta in 
det som är tillämpbart och låta sig inspireras. 
 

JM AB 

Åsa Lehto - Teknisk chef  

2010-10-27, Stockholm. 
 
JM AB är en av Nordens största och ledande projektutvecklare av bostäder och 
bostadsområden. På JM står hållbart byggande i fokus och man räknar med att JM:s 
byggnader kommer stå minst 100 år in i framtiden. Åsa arbetar som teknisk chef. I stora drag 
går det ut på att säkra tekniken i de plattformar som finns över hur JM:s byggnader skall se ut. 
Det kan handla om allt från utvecklingsprojekt till att hitta lämpliga värmepumpar eller 
analysera behovet av energisnåla vitvaror. Åsa sitter även med i solelprogrammets styrelse 
och arbetar aktivt för att få in kunskap om solenergi i JM.  

JM är delaktiga i byggandet av Norra Djurgårdsstaden. Ett dilemma har varit att politikerna 
egentligen inte har klimatsmart boende som målsättning utan det är viktigare att 
energikällorna är synliga. Den markytan JM har i projektet har inte kravet om 30 procent 
lokalproducerad el men man har ändå låtit göra en studie över olika alternativ för att uppfylla 
kravet. JM ville först bygga ett vindkraftverk men det räknades inte som lokalproducerad 
energi och energikällorna måste vara synliga. För solceller konstaterade man att större delen 
av taken vetter mot ”fel” riktning, vilket gör det dyrt och besvärligt att uppfylla kraven även 
om det teoretiskt vore möjligt. Enligt Åsa beror en del av problematiken på att 
exploateringskontoret och plankontoret som arbetar med utformningarna inte alltid 
kommunicerar med varandra på ett tillfredsställande sätt. För att det skall bli rätt 
förutsättningar för att klara kraven måste alla vara samspelta redan från början eftersom de 
viktigaste besluten om strukturer ligger i det första skedet. Oftast kommer byggherrarna in 
tidigt och då är det deras tur att fortsätta ta ansvar samt att informera arkitekterna.  

Även om priset är det enskilt största hindret för integrering av solceller idag tror Åsa att en del 
kunder är villiga att betala ett högre pris för sina bostäder om man kan hjälpa att bidra till en 
bättre miljö. Detta är något man behöver analysera vidare i en marknadsundersökning, hur 
kunden prioriterar och vilka som är villiga att satsa extra pengar. Samtidigt vill man bygga 
enkla bostäder åt sina kunder och inte kräva någon extra kunskap för att köpa ett boende. En 
solcellsinstallation får inte betyda extra tekniska aspekter för kunden.  

Finansmarknadsinspektionen ska komma med ett beslut vad gäller kvittning av el. Idag finns 
en gräns på 63 ampere som inte får överstigas för att få räknas som småskalig producent av el. 
För ett bostadshus är det ingen fara men det blir problematiskt när till exempel 
bostadsrättsföreningar inte får de förmåner som en småskalig producent har. Skall man få 
igenom målet på 30 procent egenproducerad el måste man se över den här lagstiftningen, 
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menar Åsa. Det är flera lagar man behöver se över som idag inte gynnar solceller, till exempel 
el-certifikaten som är anpassade för vattenkraft och vindkraft. Det är en av anledningarna att 
vi har långa återbetalningstider på solceller i Sverige idag. Lagförändringar tar tid och det är 
ett bekymmer för solcellsindustrin.  

”Jag tror inte politikerna har förstått vilka begränsningarna dagens lagar 
utgör samtidigt som byggbranschen är dåliga på att göra sig hörd.”   

(Lehto, Å. 2010) 

Den största anledningen att finansmarknadsinspektionen är motsträviga är på grund av att de 
är oroliga att tappa elskatt och moms. Den förlorade skatten om man skulle räkna på de 
solelanläggningar som finns idag skulle utgöra en obetydlig summa, förklarar Åsa. Åsa är mer 
tveksam vad gäller bidrag till solceller och menar att en marknad långsiktigt måste kunna 
fungera på egen hand, och att risken med ett bidrag är att det passiviserar. Bidrag kan vara ett 
sätt att öppna och stimulera marknaden till en början. Ett problem har varit att bidraget inte 
varit koncist och pålitligt vilket gjort att den inte haft den effekt man kanske räknat med.      

Kunskapen och ansvaret för att få med solceller i planeringen av ett nytt område bör först 
finnas hos exploateringskontoret och plankontoret som drar de första skisserna. Exakt hur 
dessa fungerar kan variera från kommun till kommun men de behöver kunna samarbeta. På de 
platser där JM äger marken och själva gör en egen detaljplan, måste JM ha kunskapen. Ett 
verktyg som kan hjälpa de kommunala instanserna med den här typen av planering är 
önskvärt. Ett sådant verktyg skulle även alla projektutvecklare läsa för att kunna argumentera 
för saker och ting mot kommunen. Verktyget skulle även kunna bli ett studiematerial. Trots 
att alla kommuner lyfter fram användning av förnyelsebar energi finns idag inget sådant 
verktyg men det finns ett projekt inom solelsprogrammet som förhoppningsvis löser detta 
problem. 

Kunskapen för design och byggnation av solcellsanläggningen kommer inte JM eller 
arkitekter att besitta utan för den specifika kunskapen tas konsulter in. Ett stort ansvar ligger 
på den som är projekteringsledare från byggherren. Det är projekteringsledaren som kan 
bevaka parametrar som var det är soligt eller skugga och hur man ska förhålla sig till det. Det 
är en typ av kunskap som kommer efter att man har gjort flera projekt och lärt sig vad man 
skall bevaka.   

Åsa välkomnar standarder men även tydliga beskrivningar och checklistor som hon tror 
behövs framförallt för att hjälpa privatpersoner som ska få in en offert. JM kan ta hjälp av en 
konsult men för privatpersoner behöver det bli enklare. Solceller skall vara lika enkelt som att 
stoppa in en kontakt i väggen. 
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4.2.3 Arkitekter 
White Arkitekter  

Marja Lundgren - Arkitekt  
Ulrika Stenkula – Arkitekt och stadsplanerare  

Intervju 2010-11-14, Stockholm. 

White Arkitekter är ett internationell och välkänt arkitektföretag med flera hundra 
medarbetare i Sverige. White fokuserar mycket av sitt arbete på miljöfrågor och hållbart 
byggande. Marja har lång erfarenhet av solenergi och har arbetat med att få in solenergi i 
arkitekturen i flera år och bland annat skrivit boken ”Aktiv solenergi i hus- och stadsbyggnad” 
tillsammans med Fredrik Wallin. Marja arbetar även som svensk koordinator för International 
Energy Agency Solar Cooling and Heating, EIAs Task 41 som handlar om solceller i 
arkitekturen. Tillsammans med Ulrika Stenkula, Erik Eriksson vid White och Tobias 
Nordström vid Spacesscape arbetar hon med att ta fram ett (geografisk informationssystem) 
GIS–verktyg för planeringsstadiet av aktiv solenergi. Ulrika har även arbetat med 
stadsplanering från och till under drygt fem år och bland annat stött på solceller med ett 
projekt i Norra Djurgårdsstaden.  

Ett problem i tidigare projekt som Marja har erfarenhet ifrån har varit att de som varit 
specialister på solceller och el och levererat solcellerna inte varit vana vid byggbranschen, 
samtidigt som byggbranschen inte varit vana vid solcellsbranschen. Lite av den problematiken 
finns fortfarande i Sverige jämfört med projekt som följts i till exempel Danmark där parterna 
var väldigt samspelta och hade mer erfarenhet av varandra. Ett annat problem från bland annat 
Hammarby Sjöstad var att gestaltningsprogram och miljöprogram inte var synkade. 
Stadsplanen var inte anpassad efter de krav på solenergi som ställdes, vilket ledde till 
ytterligare problem med bygglovärenden. Där kom solcellerna in för sent.  

På frågan till Ulrika som stadsplanerare, hur energi prioriteras vid placering av byggnader i 
stadsutvecklingsprojekt är svaret kort att det görs inte i detaljplaneprojekt. I 
stadsutvecklingsprojekt förekommer det till viss del. Det som kan diskuteras är CO2- upptag 
och ljus men inte solenergi eller andra förnyelsebara energilösningar. Det är ett problem 
eftersom hållbar utveckling handlar om ekonomisk- social- och ekologisk- hållbarhet och 
energi är en del i alla dessa. Solel är inte lösningen för alla byggnader utan man måste kunna 
hitta de lösningar som passar bäst för varje specifik byggnad och varje specifikt område, 
fortsätter Ulrika.   

Arkitekter har varit relativt ointresserade av solceller tidigare då det varit dyra och på grund 
av okunskap om materialet. Detta håller på att ändras och fler börjat förstå mervärdet av 
solceller samtidigt som det kommer fler användningsområden och möjligheter. Fortfarande 
finns det en kunskapsbrist bland arkitekter, till exempel hur solcellerna kan monteras och att 
de måste ventileras på baksidan, eftersom solcellerna fungerar sämre om de är varma. 
Nyfikenheten finns absolut bland arkitekter och det finns en ambition att hitta hållbara 
lösningar, menar Ulrika. Det som gör att några fortfarande är skeptiska är främst bristen på 
goda exempel. Ett annat problem är exemplet från Norra Djurgårdsstaden där stadsplanen inte 
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är optimerad för solenergi samtidigt som det ställs tekniska krav, vilket gör god integrering 
svårt och det blir tvångsmässigt för arkitekten att möta kraven.  

Arkitekten kommer ibland in för sent i projekt, speciellt i de fall där det redan finns en färdig 
strukturplan med takhöjder och orienteringar, som inte kan påverkas. Är det däremot privat 
mark och arkitekten är förstakonsult tas man in tidigt i projektet och har stor möjlighet att 
göra ändringar. Vid större projekt har White alltid en miljökonsult med på första mötet då 
man insett att det är där det finns störst möjligheter att påverka. Det finns flera olika 
kompetenser på White Arkitekter. Bland annat finns energispecialister, fuktspecialister och 
miljösamordnare vilka man försöker få att arbeta så tätt ihop som möjligt. Att kunna ha flera 
specialister är något man kan ha för att man är ett stort företag.       

Både Ulrika och Marja kan konstatera att det finns kvar många fördomar om solceller, som att 
det är för lite sol för att vara värt att arbeta med solceller i Sverige. Det finns även ett 
kunskapsglapp när tekniska konsulter inte tar hänsyn till formfrågan samtidigt som arkitekter 
inte har den tekniska kunskapen som krävs.  

”Där ser vi en flaskhals just nu. Kan man inte optimera både arkitektoniskt 
och tekniskt blir det inte optimerat ekonomiskt. Försöker man hitta bästa 
lösningen på sitt hus men inte har de optimala vinklarna och lutningarna går 
verkningsgraden ner och därmed ekonomin.” 

(Lundgren, 2010) 

Marja menar att om det är något ansvar man kan lägga på någon annan än arkitekten är det att 
räkna ut effektiviteten och ställa kraven på energi. Vilket behov finns? Vad kan täckas med 
solenergi? etc. Sen är det upp till projektledaren att tala om vilken ekonomi som finns 
tillgänglig. Arkitektens ansvar är att lära sig materialet och ge förslag på hur det kan 
integreras. Alla arkitekter skall inte kunna allt men bör ha en känsla för vad det handlar om. 
Marja ser också att energi bör få en större del i arkitektutbildningen har under flera år varit 
gästföreläsare på KTH, och håller nu en valbar kurs. 

Det finns några politiska förändringar som de vill se, bland annat ett stabilare solcellstöd-
system eftersom byggherrar vill ha en trygghet och en planerbarhet för kostnader. En annan 
förändring som måste ske är kvittning av producerad och konsumerad el mot elnätet. Det har 
varit en aktuell fråga sedan 2004, då en rapport skrevs för näringsdepartementet men någon 
stabil lösning finns ännu inte. Totalt sett behövs det fler politiska initiativ som gör det möjligt 
ekonomiskt att göra förändringar som är bra för miljön.  

Marja och Ulrika ser även möjligheter i standardiserade produkter som går att anpassa utifrån 
byggnaden. Som arkitekt vill man inte alltid skräddarsy lösningar utan även arbeta med 
standard för en lösning som fungerar både arkitektoniskt och ekonomiskt. Det förutsätter dock 
att solcellsbranschen arbetar mer som andra byggdelsleverantörer med flera mått att utgå 
ifrån, så kallad masscustomization – dvs att längd eller bredd kan varieras efter vissa mått. 
När byggnaden givits ett mått i stadsplanen behöver det finns standarder som går in på det 
måttet. Det skall inte krävas ett överdrivet engagemang att rita om sin byggnad för att passa 
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materialet. Solceller måste börja ses mer som ett byggmaterial – attraktivt, ekonomiskt och 
användbart, menar Marja. 

I övrigt ser de gärna förbättringar i formfrågan med fler färger. Även fler goda exempel att 
inspireras av framförallt ifrån Sverige. Samtidigt är Marja och Ulrika överense om att det 
fortfarande viktigaste idag är att få ner priset och att ett lägre pris (per kvadratmeter) är mer 
intressant än att få bättre verkningsgrad, då vi måste börja fylla de ytor som faktiskt finns. 

 

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB  

Björn Åström – Arkitekt 

Intervju 2010-10-27, Stockholm 

Björn arbetar som arkitekt på Scheiwiller Svensson Arkitektkontor i Stockholm. Kontoret har 
cirka 40 anställda och arbetar brett med diverse projekt från idé till genomförande och 
uppföljning. Björn har ingen erfarenhet av byggnadsintegrerade solcellsprojekt men har varit 
med att applicera solceller på tak. 

Arkitekten kommer ofta in sent i planeringsprocessen. Efter att byggherren bestämt sig för 
vilka krav eller vilken miljöklass byggnaden skall ha, kontaktas arkitekten. Bland det första 
man gör i ett nytt projekt är att analysera vilka parametrar man har att arbeta med som 
volymer och solinstrålning med mera. Mycket av förutsättningarna är redan satta innan 
arkitekten tas in.  

Björn pratar mycket om att det gäller att hitta synergier, eftersom varje effektivisering i sig 
ofta endast gör en liten skillnad och det är sällan dessa är bra för lönsamheten. Därför är det 
väldigt önskvärt med solceller som rätt integrerat kan uppfylla en dubbelfunktion, till exempel 
som solskydd och energiproducent. I planerings- och byggprocessen finns det ingen som har 
ansvar att hitta dessa synergier och effektiviseringar man kan göra i byggnader. 

 ”Det finns ingen som har det ansvaret. Ofta landar det på personer som har 
intresse och orkar ställa dessa frågor, se logistiken, kontrollera om det finns 
möjlighet att genomföra och se om det lönar sig med mera. Problemet är att 
den expertisen eller den tiden är det väldigt få som har.” 

    (Åström, B. 2010) 

Engagemang och kunskap är viktigt men i slutändan är det nästan alltid pengar som är 
avgörande. Ett vanligt problem är att byggherrar har en summa pengar de använder för att 
anlita en entreprenör. Entreprenören vill tjäna pengar och bygger därför så snålt som möjligt. 
Då görs inte investeringar på solceller som har en hög initialkostnad, trots att det skulle 
reducera förvaltningskostnaderna längre fram. Hela bygg- och upphandlingsprocessen är 
uppbyggd på detta sätt, vilket ofta sätter stopp för att diskutera synergieffekter, berättar Björn.  
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Byggnadsintegrerade lösningar kräver andra förutsättningar och en annan typ av planering 
och kommunikation än solceller som läggs på taket efter att allt är klart. Solceller måste vara 
med i planeringsprocessen från första början och det måste finnas någon som har viljan och 
kunskapen att driva dessa frågor från början. Nya regler och lagar skulle inte vara en lösning 
tror Björn då dessa kan ha en hämmande effekt i nästa utvecklingsfas, därför skall man vara 
försiktig med lagstiftning. Däremot tycker Björn det är konstigt att Sverige inte har en 
inmatningslag av el idag, likt de som finns i övriga Europa. ”Politikerna måste visa att man 
uppmuntrar små system, många bäckar små”. Björn ser gärna höjda miljökrav om man kan 
påvisa nyttan med kraven, och menar att byggtekniken redan finns för effektivare byggnader.  

Som arkitekt vill Björn gärna få fler nya estetiska egenskaper hos solcellerna. Till exempel 
nya färgval eller helt transparenta solceller. En annan problematik är att cellerna måste 
kopplas ihop till stora moduler vilket begränsar möjligheterna. Utöver produktutveckling är 
det effektivitet och ekonomin som behöver förbättras. I och med att solcellerna utvecklas samt 
att miljökrav blir allt viktigare följer ett behov av kunskap och utbildning. Björn tror dock att 
det är svårt att ställa krav på kunskap om solenergi och bygga in det i skolsystemet, eftersom 
tekniken hela tiden förändras och det inte kan vara arkitekternas uppgift att ha den kunskapen. 
Däremot skulle han vilja se mer systemtänkande i skolan.   
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5. Diskussion  

5.1 Diskussion simuleringar 
Utifrån resultaten av de simuleringar som gjorts i programmet PVsystV5.21 över områdena 
Ålidhem, Norra Djurgårdsstaden och Sege Park samt med hjälp av den litteraturstudie som 
gjorts, diskuteras vad man bör tänka på för att optimera förutsättningarna för utnyttjande av 
solenergi. I enlighet med teorin är det främst tre parametrar som påverkar förutsättningarna 
för solceller. Dessa är orientering, takets utformning och skuggning.  

De tre områdena valdes bland annat för att visa på skillnader mellan norra och södra Sverige. 
Skillnaderna är små. Bäst förutsättningar ser vi som väntat i Malmö i söder med som bäst en 
utnyttjandegrad på 1 008 kWh/kWp/år. Det som förvånade mig var att simuleringarna som 
högst visade en högre utnyttjandegrad i Umeå än i Stockholm, 989 kWh/kWp/år i Umeå och 
897 kWh/kWp/år i Stockholm. En anledning till detta är att simuleringarna inte tar hänseende 
till möjligheten att modulerna täcks av snö, samtidigt som reflektionsvärdena för snö är högre 
i Umeå. En genomsnittligt lägre temperatur i Umeå än i Stockholm kan också vara en 
anledning till högre utnyttjandegrad.    

  

5.1.1 Orientering 
Hur byggnaden är orienterad har väldigt stor betydelse för möjligheten till energiproduktion. 
Solceller som är riktade mot söder har betydligt bättre utnyttjandegrad än solceller riktade åt 
öst eller väst. Det kan röra sig om runt 20 procents skillnad i utnyttjandegrad, mellan sydlig 
och östlig riktning, vilket kan ses i resultaten från Rött område i Sege Park. Är det möjligt att 
placera byggnader med stora ytor mot söder bör man göra det. Ofta är det dock andra faktorer 
att förhålla sig till vilket gör det svårt att placera byggnaderna precis efter vad som är optimalt 
för solceller. Däremot är det ofta möjligt att kompensera för en mindre bra orientering genom 
en bra utformning av taket. Med hjälp av takens utformning kan man ofta hitta lösningar för 
solceller. Byggnader orienterade från norr till söder kan med platt tak fortfarande ha mycket 
god effektivitet, om man placerar optimalt vinklade rader på taket. Detta kan vi se exempel på 
i simuleringarna av blått område i Sege park där skillnaden i utnyttjandegrad mellan 
scenariona är mycket liten, 1-2 procent. Däremot får totala installerade energin lida eftersom 
den tillgängliga ytan minskar med de vinklade raderna.  

”Fel” taklutning som den som planerats för det långa skivhuset i kvarteret Garphyttan, med 10 
graders lutning mot norr, har bevisligen stor påverkan på förutsättningarna för solceller. Här 
saknas det kunskap och ambition att skapa förutsättningar för solceller i planeringen, eftersom 
man planerat byggnaden på det viset. Det vi kan se i simuleringarna bland annat i Norra 
Djurgårdsstaden är hur man med relativt små medel kan förbättra förutsättningarna för 
energiproduktion med solceller med nästan 80 procent. Även om det inte är besluten om 
utformning och orientering som blir avgörande för området finns det mycket att vinna om 
man har med alternativen i diskussionen.  
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5.1.2 Takets utformning 
Det är stora skillnader i både energiproduktion och utnyttjandegrad (speciell effektivitet) 
(kWh/kWp/år) beroende på takets typ och lutning. När man sätter ut takhöjder i struktur- och 
detaljplanen skriver man två höjder. Som ses i figuren nedan.  

 

Figur 5.1. Inringat är byggnadernas höjdspecifikationer. Rutorna med enkel linje 
specificerar maximala höjden för väggarna, eller där taket börjar. Rutor med dubbellinje 
visar maximal tillåten höjd för taknocken med ett sadeltak som lutar 40 grader.  

 

Figur 5.2. Visar hur olika taktyper påverkar husets volym när man måste följa 
höjdspecifikationerna i detaljplanen.  

Här ser vi ett problem som kan uppstå när höjderna bestäms utan att byggherrarna fått vara 
med och diskutera vilken typ av tak som skall byggas. Ett helt lutande tak med de förutsatta 
höjderna förlorar nästan halva bostadsvolymen. Detta kan begränsa byggherrar och arkitekters 
valfrihet väsentligt för takets utformning. Ett enkel lutande tak får ofta en låg lutning vilket 
leder till andra problem med sämre avrinning av smuts och snö och därför är det vanligt att 
man placerar vinklade rader på dessa tak och den aktiva solcellsarean och installerade 
effekten minskar.  

Ökar lutningen ökar solcellernas effektivitet men samtidigt minskar man byggnadens volym. I 
tabell 4.2 från Ålidhems simuleringsresultat ser vi att högst solenergiproduktion kan fås på ett 
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enkellutande tak. Men i figur 5.2 ser vi att det väsentligt minskar byggnadens volym. Många 
gånger skulle det vara till stor fördel med kommunikation mellan byggherrar och 
stadsplanerare redan i första planeringsstadiet eftersom utformningen av taket är det som 
påverkar förutsättningarna mest efter orientering. Genom bättre kommunikation mellan 
stadsplanerare och byggherrar kan dessa höjder korrigeras för att underlätta för att till 
exempel ett 2/3 sadeltak kan byggas.     

En högre lutning kan ge en minskad tillgänglig yta att placera sina solceller. Här måste man 
göra en kompromiss mellan takets lutning och den potentiella aktiva solcellsarean. Det mest 
fördelaktiga alternativet utifrån mina simuleringar är att bygga 2/3 sadeltak med osymmetrisk 
lutning vilket ger taket både stor yta, önskvärd lutning samt är estetiskt tilltalande. På den 
andra delen av taket, oftast med högre lutning, är det fördelaktig att placera övrig 
takutrustning, förutsatt att denna sida är riktad mot norr för att undvika skuggning.  

I övrigt överensstämmer simuleringarna med teorin att mindre ändringar i lutning inte 
påverkar utnyttjandegraden nämnvärt såvida solcellernas riktning är bra, vilket kan ses i tabell 
4.7.   
 

5.1.3 Skuggning 
Från Sege Park ser vi effekterna av hur olika takhöjder kan påverka energiproduktionen om 
man inte infattat skuggningsproblematiken från början. Skillnaden i energiproduktion över ett 
år i det undersökta fallet Gult område Sege Park är 7-8 procent. Även om totala 
energiförlusten för hela området var liten (2-3 procent), är takhöjderna en liten åtgärd att 
tänka på vid planeringen av ett kvarter. Ytterligare en fördel med att ha lägre hus i söder är att 
det kan släppa in mer ljus på innergården. 

Tidigare diskuterades hur takets utformning ger olika möjlighet att placera takutrustning samt 
detaljer som kan skugga delar av taket. Dessa objekt bör placeras så långt norr på taket som 
det är möjligt, för att undvika onödig skuggning.  

Hur området runtomkring ser ut påverkar också produktionen. För samtliga områden har 
vegetationen varit för låg eller på ett avstånd där den inte påverkat solcellerna. Vegetation är 
ett större problem om man har solceller på fasaden. En påverkande faktor som inte simulerats 
i något av områdena är hur topografin han påverka förutsättningarna för solenergi. Placerar 
man huset nedanför en höjd skulle detta kunna leda till skuggning. Även hur en sjö eller ett 
vattendrag påverkar energiproduktionen har ej kunnat simuleras för områdena. Finns vatten 
kan det ge en ökad energiproduktion när solljus reflekteras mot vattenytan och ökar 
ljusintensitet mot solcellerna.  

Vid användning av vinklade rader måste man optimera antalet rader med höjden och 
avståndet mellan raderna för att undvika intern skuggning, alternativt går det att använda 
dioder som kopplar strömmen förbi celler när de skuggas, men dioder kan bli onödigt dyrt. En 
skuggad cell kan en klar dag göra att modulen förlorar drygt 50-90 procent av effekten.   
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5.2 Diskussion intervjuer 
Utifrån resultaten från intervjuer med stadsplanerare, byggherrar och arkitekter och med hjälp 
av den litteraturstudie som gjorts, diskuteras vilka hinder det finns för att integrera solenergi i 
stadsutvecklingen idag samt vad man kan göra för att förbättra situationen.  

5.2.1 Ekonomisk hållbarhet 
Det enskilt största problemet för att integrera solceller i stadsutvecklingen idag är kostnaden 
per producerad kWh och kostnaden per kvadratmeter. Detta kommer fram i samtliga 
intervjuer. Stadsplanerarna har inget reellt ansvar för ekonomin men måste kunna möta 
byggherrarna och kan inte ställa orimliga krav. Byggherrarna är vinstdrivande företag som 
självklart är varsamma med sina investeringar. Arkitekter kan inte föreslå lösningar som är för 
dyra eftersom risken är stor att byggherren väljer ett annat alternativ.  

Solceller är för dyra för att kunna konkurrera med de övriga energislagen även om solceller 
har en stadigt sjunkande prisutveckling. Detta beror dels på att solceller är en kommersiellt ny 
teknik. Den andra anledningen att solceller har svårt att konkurrera är att vi i Sverige är vana 
vid ett lågt elpris, trenden för elpriset är att elen blir allt dyrare. Troligt är att dessa priskurvor 
inom en nära framtid kommer konvergera och att man kan se en lönsamhet i 
solcellsanläggningarna. Några direkta kostnadsanalyser har inte gjorts i det här arbetet men 
den ekonomiska återbetalningstiden på ett solcellsystem utan bidrag ligger idag mellan 40 och 
50 år i Sverige, vilket inte är ekonomiskt hållbart. I appendix finns historisk och uppskattad 
framtida prisutveckling på solceller.  

Idag är det statliga stödet för solceller viktigt för tillväxt av solcellsindustrin och 
solcellsutvecklingen i Sverige. Stödet ökar intresset och gör att folk vågar göra kalkyler över 
möjligheten att installera solcellsanläggningar. Tekniken är dock fortfarande för dyr för att 
vara lönsam och ett stöd krävs för att industrin i Sverige inte skall falla för långt efter 
utvecklingen i världen. Däremot är bidrag inte en hållbar lösning enligt bland annat Åsa Lehto 
som menade att det finns en risk att bidrag ger en hämmande effekt på marknaden som inte 
ser samma behov av att förbättra sig och bli billigare. En nackdel med stödet är att det är 
relaterat till investeringskostnad och inte till energiproduktion vilket gör att man inte alltid 
eftersträvar system med optimal energiutvinning. Stödet ger inte heller någon kontroll över 
systemets prestanda och produktion efter driftstarten. Ytterligare ett problem som lett till att 
stödet för solceller inte haft den effekt man hoppats på är att stödet inte varit långsiktigt utan 
villkoren har ändrats från vartannat år. Som Marja Lundgren tar upp i sin intervju vill 
byggherrar kunna göra långsiktiga kostnadskalkyler. 

En annan viktig del för finansieringen av solceller är reglerna kring nätanslutning av 
småskaliga elproducenter. Som det ser ut idag tjänar man nästan ingenting på att mata ut 
elöverskott tillbaks till nätet. Nätägarna (oftast de stora elbolagen som Fortum och Vattenfall) 
tar istället en avgift för att ansluta sig till nätet. Efterfrågan av kvittning av el har funnits länge 
utan att finansmarknadsinspektionen kommit med ett beslut. Det staten är orolig för med ett 
sådant system är förlust av elskatt. (Intervju Lehto, Å. 2010) 
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Möjliga förbättringar på ekonomisk hållbarhet 
Förhoppningen och målet för solcellindustrin är att fortsätta utvecklas mot billigare solceller. 
Med nya tillverkningsmetoder och tekniker som tunnfilmstekniken finns potential att få ner 
produktionskostnaden till den nivån att systemkostnaden kan konkurrera med till exempel 
vindkraft i kostnad per kilowatt. Priset per kWh har sjunkigt över 50 procent sedan 1998 och 
på sikt kan man med dagens prisutveckling räkna med en systemkostnad omkring 1 kr/kWh. 
(European Photovoltaic Industry Association 2010) Detta ligger dock en bit in i framtiden, 
vilket inte betyder att rätt metod är att vänta på bättre tider utan kräver att man arbetar aktivt 
för förbättring och till exempel investerar pengar i forskning. Idag finns det statliga stödet för 
att simulera solceller. Bidraget har haft effekt men kan utvecklas för att bättre och fler 
anläggningar skall byggas.   

En idé kan vara att minska installeringsstödet och istället satsa på att underlätta nätanslutning 
och ge bidrag för den energi som matas ut på nätet. Detta skulle göra solceller mer attraktivt 
för mindre investerare samtidigt som det motiverar till högre långsiktig prestanda för 
solcellsanläggningen samtidigt som det blir ett mer pålitligt stöd. Här kan vi lära från våra 
europeiska grannar, gemensamt för de länder som har haft den snabbast växande marknaden 
för solceller och största ökningen av installerad effekt, Tyskland, Spanien och Italien, har alla 
infört inmatningslagar där nätägarna är skyldiga att köpa el som produceras av små 
solcellsanläggningar och matas ut på nätet. Kostnaden betalas inte av elbolagen eller 
skattebetalarna utan av elförbrukarna som en extra avgift på elpriset. 

Ytterligare en intressant lösning är det som Åsa Lehto är inne på att vissa kunder är villiga att 
betala extra för en ny bostad med solceller eftersom det är bra för miljön. Detta segment av 
kunder finns garanterat men behöver som Åsa säger analyseras ytterligare. Risken är att det 
blir ”finare” områden och stadsbyggnadskontoren vill inte ha klassuppdelade områden.   
 

5.2.2 Lagar och politiskt engagemang 
Ett andra hinder för solcellsutvecklingen som på många sätt går ihop med den ekonomiska 
aspekten är lagar och politisk engagemang. I stort sett alla regler, krav och lagar beslutas av 
politiker. Det är även politikerna som beslutar om stöd och subventioner för att stimulera 
marknaden och för att styra mot en viss utveckling. 

De lagar om energi vi har idag inverkar på samtliga energislag och betyder mer än vad man 
kan tro för utvecklingen av solceller. Som Åsa Lehto säger i sin intervju är det inte säkert att 
politikerna förstår begränsningarna som lagarna utgör för solcellsindustrin. De lagändringar 
som kommit upp i intervjuerna är lag om kvittning av el, ändrade regler för elcertifikatet samt 
förändring av definitionen för småskalig energiproduktion. Vissa av dessa är mer realistiska 
att ändras än andra men innan vi kommer att se ett riktigt uppsving av solceller i Sverige 
måste någonting ske. Eftersom det ofta är svårt eller helt olönsamt att sälja elöverskott till 
elnätet finns ingen motivation att dimensionera en anläggning för mer än byggnadens minimi 
behov av el. Byggs större anläggningar av till exempel en bostadsrättsförening finns risk att 
man har en säkringsstorlek högre än 63 ampere (63 ampere är gränsen på säkringsstorlek för 
en småskalig producent) och därmed förlorar man subventioner samt blir skyldig att 
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rapportera elproduktionen varje timme vilket kostar pengar. Elcertifikat delas ut per MWh och 
hade 2009 ett värde på drygt 300 kronor per certifikat (0,3 kr/kWh). Elcertifikatet kräver 
mätning av solelproduktionen per timme. Ett mätabonnemang kostar mellan 1600-2000 kr per 
år. (CEWE Instruments 2010) Det betyder att man måste producera 5-7 MWh (motsvarande 
en installation med storleken 7-10 kWp) innan det börjar bli ekonomiskt lönsamt att ansöka 
om elcertifikat. Samtidigt vill man inte bygga en stor anläggning eftersom överskottsel är svår 
att sälja. Utan att gå djupare in ser man en tydlig problematik i systemet idag som inte 
motiverar till mindre solcellsanläggningar.    

Även om stadsplaneringskontor, exploateringskontor och länsstyrelse är opolitiska spelar de 
en viktig roll som länk mellan intressenter som politiker, kommunen, byggare och invånare. 
Det är en komplex uppgift stadskontoren har att koordinera förutsättningar och krav från 
diverse riktningar. Det är hos dessa kontor som grunden för nya projekt bestäms, vilken mark 
som skall användas och hur den skall användas. De har även den viktiga rollen att ta in 
byggherrar arkitekter och konsulter. Det gör stor skillnad om det finns en vilja och ett 
engagemang hos de lokala kommunkontoren att arbeta med solceller. Att energifrågan inte 
prioriteras vid stadsplaneringsmöten (Intervju Stenkula, U. 2010), är därför oroväckande.  

Av de diffusare politiska förhållningskoncepten finns det 15 miljökvalitetsmål för en 
ekologisk hållbar samhällsutveckling, publicerade i miljömålspropositionen 2000/01:130 
Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. Problemet är att miljökvalitetsmålen är 
diffusa och ingen konkret uppföljning görs för att se huruvida de uppfylls eller inte. (Intervju 
Leifman 2010) 
 

Möjliga förbättringar på lagar och politiskt engagemang 
Den bästa för solcellsutvecklingen vore förändringar i de energilagar som rör solceller, vilka 
måste ske politiskt. Många av dessa handlar om att hitta ekonomisk hållbarhet i projekten. 
Användning av solenergi blir mer av en morot och man kommer ifrån den piska som många 
upplever idag vad gäller nya energikrav och mål. (Intervju Falk, T. 2010)   

Huruvida man skall införa lagstiftningar eller regler om införning eller åtanke för solceller i 
byggprojekt är inte klart. Ur intervjuerna är många skeptiska till sådana förslag och menar att 
det kan hämma utvecklingen på sikt och att det finns risker i att förbinda sig till en teknik om 
det visar sig att det på sikt finns nackdelar med den. Å andra sidan är solceller och solvärme 
relativt mogna tekniker och det finns exempel från städer i Europa där sådana regler blivit 
väldigt lyckade. Ett exempel är Merton i England som först påtvingades regler om att 10 
procent av den förväntade energiförbrukningen skulle komma från lokalproducerad 
förnyelsebar energi (solenergi). Konceptet från Meltron har snabbt spridits till andra 
kommuner och har blivit en stor pådrivande faktor för implementering av förnyelsebara 
energier i England.          

Lagändringar som skulle gynna solcellindustrin i Sverige är i första hand regler om 
nettodebitering av producerad solel. England införde i april 2010 månadsvis kvittning och 
sedan dess har över 10 000 solcellsanläggningar byggts där. Senaste beslutet i Sverige, främst 
pågrund av skatteförluster på omkring 800 000 kronor om året, är att fortsätta med dagens 
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system av separat mätning och rapportering. Däremot föreslås nätföretagen kvitta nättarifferna 
månadsvis för småproducenter som är nettoförbrukare och har en säkringsstorlek under 
63 ampere. Nättarifferna är i genomsnitt 25 öre per kWh. (Sundberg et. al. 
Energimarknadsinspektionen 2010 s. 6) En eventuell förändring är på gång men det hade varit 
bättre med heltäckande kvittning. Görs en riktig satsning på nettodebitering skulle det vara 
möjligt att snabbare avveckla stödet som finns idag för solcellsystemets initialkostnad. 
 
En andra förändring som skulle vara bra för solcellindustrin är en anpassning av elcertifikatet 
i form av underlättade regler för småskaliga producenter. Att själv kunna deklarera 
bruttoproduktionen års- eller månadsvis skulle göra det enklare och billigare för små 
producenter.  
 
En tredje ändring är definitionen av en småskalig producent som inte får ha en säkringsstorlek 
på över 63 ampere. Det behöver göras ett undantag för att motivera bostadsrättsföreningar 
eller företag och industrier att bygga solcellsanläggningar.   
 
Det finns flera tydliga exempel på hur viktigt politiskt engagemang är för implementeringen 
av solceller i nya stadsområden. I stadsutvecklingsområden som skall vara långsiktigt 
hållbara, exempelvis Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm eller Sege 
Park i Malmö, har kommunen kunnat ställa extra hårda energi- och miljökrav, och även 
direkta krav om användning av just solenergi. Det är tack vare politiska beslut som hårdare 
krav kan ställas på byggherrar, utöver Boverkets byggregler. (Intervju Leifman, C. 2010) 
Anledningen att en kommun vill göra sådana satsningar är förhoppningar hos staden att 
koncepten med dessa miljöprofilsområden skall bli så lyckade att andra politiker inspireras 
och ser fördelarna så att koncepten säljer vidare sig själva till andra stadsdelar och kommuner. 
Framförallt ger det även goda signaler ut i världen och lyckade projekt kan sätta staden på 
kartan. Stockholm blev till exempel utsedd till Europeisk miljöhuvudstad 2010 och kan 
marknadsföra sig därefter. Alla områden kan inte få det fokus som utvecklingsområdena men 
det vi vill se är att man faktiskt använder de erfarenheter man kan ta med sig från dessa 
utvecklingsområden och att andra alla inspireras till engagemang i andra projekt.  

Ytterligare en förändring som kommer innebära skillnad för solenergi i byggnader är EU-
direktivet om nettoförbrukning av energi i nybyggnationer 2019 och 2021. Enligt Berit 
Göransson på Stockholmsstadsbyggnadskontor skulle förslaget innebära en jätteomställning 
på de drygt 10 år som är kvar. Det är idag möjligt att bygga plusenergihus som är passivhus 
med betydande egen produktion av värme från solfångare och av el från solceller. Direktivet 
skulle kräva mer av Sverige med vårt nordliga klimat men det skulle troligen vara möjligt. 
Direktivet kommer förmodligen se annorlunda ut efter att Boverket och Energimyndigheten 
kommit överense om ett förslag. Som det ser ut idag kommer förmodligen plan och bygglagen 
(PBL) ändras till att ungefär halvera de energikrav som finns idag fram till 2020. Se avsnitt 
3.6.6. Byggbranschen är en konservativ bransch och jag tror att det krävs hårda nya regler 
som EU-direktivet för att byggherrarna skall förstå allvaret i att arbeta för en hållbar 
utveckling.  

För att knyta tillbaka till både regeringens miljömål och kommunalt engagemang måste 
energifrågan börja prioriteras! Miljömålet för 10 år sedan var att det idag alltid skall framgå 
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hur förnyelsebar energi skall främjas. Att stadsplanerare själva uttrycker att vissa 
förhållningsdirektiv är diffusa är ett problem och det hade varit önskvärt att se över hur 
miljökvalitetsmålen kan göras tydligare samt hur de kan följas upp. Allteftersom energifrågan 
blir viktigare och efterfrågan på hållbara städer och byggnader växer kommer utrymmet för 
solenergi att få större utrymme och måste prioriteras. De kommuner som tidigt inser detta 
kommer ha ett betydande försprång och vara bättre förberedda kunskapsmässigt och 
förutsättningsmässigt i skapandet av ett hållbart samhälle.   

Om solcellsystem skall kunna bidra med en markant skillnad i reduktion av CO2 utsläpp från 
byggnader måste det ske en större satsning än vad som görs idag.    
 

5.2.3 Kunskap och inspiration 
Elementärt för alla projekt är kunskap. Både tekniskt- och miljökunnande är viktigt. Kunskap 
för även med sig entusiasm och vilja att genomföra integration av solceller i 
stadsplaneringsprojekt. Framförallt är det stadsplaneraren, projektledaren, byggingenjörerna 
och arkitekterna som behöver kunskap om solcellernas ”best-practice” för att kunna planera, 
designa, bygga och installera solceller på optimalt sätt. Alla inblandade i ett byggprojekt 
behöver veta hur solcellssystemet påverkar deras ansvarsområde och inte minst slutresultatet. 
Systemen kan påverka allt ifrån byggnaders layout och volym, deras läge, form på taken, 
kanalisering och placering av elektriska utrymmen. Även fastighetsmäklare behöver ha 
kunskap om systemen som de kan föra vidare vid försäljning av byggnaderna. Idag finns det 
en brist på kunskap om solceller vilket främst beror på oerfarenhet. Kunskap om solceller har 
inte varit utspritt tidigare utan har varit en specialkunskap hos några få. I varje nytt projekt 
kommer det in nya aktörer som mycket troligt inte har den kunskap och erfarenhet som är 
nödvändig. Detta håller på att ändras i och med att intresset ökar och allt fler kommer i 
kontakt med solceller. Samtidigt finns det fördomar om solceller som opålitlighet, överdrifter 
i pris och dålig livscykelanalys, som gjort att man undvikit att ta upp möjligheten för solceller 
i en diskussion. Ytterligare en fördom är att det är komplicerat med solceller och innebär 
kunskap och extra arbete. 

En vanlig kommentar ifrån intervjuerna som kom upp i samtliga intervjugrupper 
stadsplanerare, byggherrar och arkitekterna är att man vill se fler bra exempel på att solceller 
fungerar på ett önskat sätt och goda exempel på hur de kan integreras i byggnader samt skapa 
goda synergier. Man vill se att tekniken fungerar innan resurser läggs ner på att använda sig 
av tekniken.  Tyvärr, hör man oftast om misslyckade projekt där någonting gått fel eller när 
någon klagar. Hammarby Sjöstad i Stockholm är ett exempel där det var viktigare att 
anläggningarna skulle synas än fungera optimalt, något som spridit sig och bidragit till viss 
skepticism mot solceller i Sverige.  
 

Möjliga förbättringar på kunskap och inspiration 
Kunskap kan spridas på många olika sätt. Det som kom fram ur intervjuerna var att det finns 
möjlighet att gå på kompetensutvecklande seminarier och kurser, till exempel i energi och 
system. Samtliga sådana kurser är frivilliga och man deltar i mån av intresse och tid vilket 
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ofta resulterar i att man inte hinner eller väljer bort sådan utbildning. Att ha en explicit plan 
för träning, rådgivning, studiebesök och föreläsningar är ett bra sätt att informera samtliga 
inblandade och på så vis minska konflikter och problem. Ett exempel på en sådan 
utbildningsserie sker för de inblandade vid Norra Djurgårdsprojektet vilket hittills varit 
lyckat. Solcellindustrin har också ett ansvar att synas och göra sig mer tillgänglig för 
allmänheten och framförallt byggbranschen. Som Åsa Lehto sa i sin intervju, skall det inte 
vara svårare att koppla in solceller än att sätta en kontakt i väggen.  

Ett mycket viktig steg för att förenkla och förbättra projekteringen för framtida solcellsprojekt 
är att utnyttja erfarenheter från tidigare projekt. Återföring av information ifrån avslutade 
projekt är viktigt för att undvika upprepning av problem. Det finns idag flera böcker och 
rapporter om ”Lessons Learned ” från tidigare solcellsprojekt.  

Andra sätt att sprida utbildning är via utskick av broschyrer och böcker, men även denna 
metod kräver att mottagaren är mottaglig och får informationen vid rätt tillfälle. Olika 
samarbeten med universitet är ett annat sätt att sprida kunskap som kan gynna flera parter och 
leda till ytterligare utveckling. Däremot bör kunskapen vara valfri och ske på individens 
villkor och inte vara ett tvång i utbildningar.     

Alla inblandade i projekt svarade att de i sitt arbete ofta inspireras av andra projekt och att 
man tittar mycket på vad som sker i andra städer både i Sverige och i Europa. Idag finns det i 
Sverige få exempel på projekt med byggnadsintegrerade solceller, det finns i stort sett inga 
större projekt som innefattar hela områden eller stadsdelar. Många konsulter och 
entreprenörer väjer att arbeta med vad de kan och gör som de alltid har gjort. 

Det är oerhört viktigt att se goda exempel på att tekniken fungerar. Köper grannen en platt-tv 
blir man mer motiverad att köpa en själv och året därpå är priset halverat och det är årets 
julklapp. Byggbranschen är som sagt konservativ och vill sällan göra investeringar som kan 
visa sig vara dåliga. Satsningar från kommuner i utvecklingsområden som Norra 
Djurgårdsstaden är en oerhört bra möjlighet att synas. Det är därför viktigt för alla intressenter 
i solcellindustrin att dessa projekt blir lyckade eftersom andra kommer att se på området som 
ett testområde. De med kunskap och intresse i solenergi har intresse av att hjälpa 
stadsplanerare, byggherrar och arkitekter för att få projekten att lyckas ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt. Det kommer att inspirera fler att arbeta med solceller och en god spiral kan bildas. 
Allteftersom marknaden växer kommer fler att inkluderas och beröras i sitt arbete som 
designteam, arkitekter och konsulter, detta kommer få industrin att växa ytterligare och leda 
till nya tillämpningar. Även nya utmaningar då det för samman parter som inte tidigare är 
vana att arbeta med varandra. 

Det finns det goda exempel på solcellsanläggningar i Sverige, som fungerar enligt plan. Jag 
har till exempel varit i kontakt med Eric Hilmersson, tidigare fastighetsskötare på Fyrishov i 
Uppsala där en 22 kWp anläggning byggdes 2006. Eric är väldigt nöjd med investeringen och 
även om den inte går i ekonomisk vinst ännu har de fått mycket god publicitet och feedback 
tack vare anläggningen.   
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5.2.4 Kommunikation och ansvar 
Liksom behovet av engagemang hos kommun och politiker vid förutsättningsskapandet för 
solceller måste det följas upp av ett miljömässigt ansvar hos byggherrar och arkitekter. Har 
man bara givits en skyldighet att göra något, samtidigt som det finns en skepticism mot 
tekniken eller bristande vilja, leder det ofta till att solceller plockas ut ur designen eller att de 
implementeras slarvigt och med sämre resultat. I projekt behövs det någon som är kunnig och 
entusiastisk över tekniken som kan sprida sin kunskap och ta ansvar för resten av 
projektteamet och även försvara tekniken så att den inte överses vid beslut.  

Frågan om ansvar är ett problem. Det är självklart att föredra att det finns ett delat ansvar och 
vilja att implementera solceller i planerings- och byggprocessen. Det är svårt att säga vem 
som har ansvaret för implementering av solceller i projekt. I intervjuerna är det ingen som vill 
ta på sig det ansvaret. Byggherren menar att de förutsättningar som sätts av stadsplanerarna är 
avgörande för att kunna gå vidare med en solcellsanläggning till exempel i Norra 
Djurgårdsstaden. Stadsplanerarna menar att det yttersta ansvaret att uppfylla mål och krav är 
byggherrarnas och att stadskontoren inte har som uppgift att bestämma vilka tekniker som 
skall användas. Arkitekten kommer ofta in sent i processen och har heller inte ansvar för val 
av teknik. Som arkitekt Björn Åström säger i sin intervju finns det ingen i planerings- och 
byggprocessen som har ansvar att hitta synergier och effektiviseringar man kan göras i 
byggnader. Om det händer något är det oftast en eldsjäl som fått ägna väldigt mycket tid åt att 
driva igenom förslaget.  

Byggherren är den som är ytterst ansvarig att PBL följs och att de energikrav som finns där 
uppfylls. I stadsutvecklingsområdena är det också upp till byggherren att bestämma hur 
stadens krav skall uppfyllas. Klart är att byggherren sitter på en viktig roll men eftersom 
mycket av förutsättningarna (kan skilja upp mot 50 procent som setts i simuleringarna kapitel 
4.3) sätts så tidigt som i strukturplanen måste det finnas kunskap och ansvar ifrån absoluta 
inledningsfasen av ett projekt. Förutsättningarna som fastställs i planeringen är viktig även om 
byggherrarna inte är intresserade av att bygga solceller idag, kommer att deras byggnader stå i 
100 år framåt (JM:s slogan), det finns stor anledning att tro att solceller kommer vara aktuellt 
för byggnaden i framtiden. Samtidigt vill inte stadsplaneringskontoren binda upp sig till en 
teknik (Intervju Leifman, C. 2010) Vilket är förståligt, men frågan är vilka tekniker som 
utesluts om man bygger fördelaktigt ur ett solenergiperspektiv. Personligen tycker jag det är 
bättre att ha en tanke än ingen tanke för potentiella energilösningar.   

Ytterligare ett problem som kom upp i intervjun med arkitekt Marja Lundgren, som har 
mycket erfarenhet ifrån olika solcellsprojekt, är bristen på kommunikation mellan 
specialisterna på solceller och byggbranschen. Dessa är inte vana att arbeta med varandra utan 
processerna är ofta separata eftersom solcellprojekt appliceras på byggnaden efter att den är 
klar. I och med detta förlorar man många av de synergier som arkitekt Björn Åström 
eftersöker. Tekniker och arkitekter måste samarbeta och tala samma språk för att hitta lyckade 
lösningar.  

Projektledaren Torleif Falk uttryckte den arkitektoniska risken med dålig kommunikation 
mellan byggentreprenörer och arkitekter. Arkitekten gör en ritning som ändras på vägen när 
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förslaget läggs ut på totalentreprenad eftersom ett annat material har bättre verkningsgrad 
eller att det tänkta materialet inte passar måtten. Ett exempel är Hammarbysjöstad där 
arkitekterna lärt sig att solceller köps i standardstorlek på 10*10 cm. När 
solcellsleverantörerna sedan kom med solceller på 15*15 cm var det försent att ändra 
designen och byggnaderna fick ett annat visuellt utseende än vad arkitekterna ville.  

Möjliga förbättringar på kommunikation och ansvar 
För att det skall bli en optimalt lyckad lösning är det inte bara en part som ska anses vara 
ansvarig utan ansvaret måste finns i alla skeden och lämnas över mellan olika stadier i 
processen. Detta är de flesta överense om i intervjuerna. Ett stort ansvar ligger hos 
projektledaren som kan bevaka parametrar som vart det är soligt eller skugga och hur man ska 
förhålla sig till det. Det är en typ av kunskap som kommer efter att man har gjort flera projekt 
och lärt sig vad man skall bevaka. (Intervju Lehto, Å. 2010) Det är också projektledarens roll 
att se över vilken ekonomi som finns tillgänglig för projektet och förmedla till arkitekten vad 
de skall förhålla sig till. Det är viktigt att projektledaren får det stöd och resurser som behövs 
för att genomföra solcellssatsningar. För specifik kunskap tas specialister och konsulter i 
solenergi in. Dessa måste vara med från starten och solcellsinstallatörerna bör även de tas in 
tidigare i projekten. Med ökat samarbete kommer man att kunna lära av varandra och 
kommunikationsproblemen minskar. Detta kommer förmodligen att förbättras allteftersom 
erfarenheter och kunskap om implementering av solceller och dess påverkan på byggnaders 
och stadsdelars layout ökar. Tills dess kommer det att krävas speciella åtgärder för att 
solcellers fulla potential kommer till sin rätt samtidigt som de integreras på ett långsiktigt 
hållbart och fungerande sätt i byggnadernas estetik. 

Skall man klara de nya energikraven måste stadsbyggnadskontoren ha kunskap och ta ökat 
ansvar för energisystem i områden. Frågan om energiförsörjning är viktig för hållbara 
stadsutvecklingsprojekt och måste börja prioriteras. Ett intressant exempel att följa är 
planeringen av etapp 2 i Norra Djurgårdsstaden, där det står specifikt i miljökraven att 
byggnadernas takutformning skall ge optimala förutsättningar för solceller vad gäller lutning, 
storlek och orientering. Om detta hjälper för att på allvar förbättra förutsättningarna i 
planeringen skulle tydligare miljökrav vara ett lyckat exempel att ta med sig till nya projekt. 
Stadsbyggnadskontoren bör följa White Arkitekters exempel att alltid ha med en specialist på 
energi och miljö vid första mötet där det finns störst möjlighet att påverka. Vare sig 
stadsbyggnadskontoret i Malmö eller Stockholm vill att det skall bli en bestämmelse som 
måste finnas med i detaljplanen, eftersom den skall kunna gälla långt in i framtiden. 
Personligen ser jag inget negativt i att inkludera en bestämmelse om förnyelsebar energi i 
detaljplanen. I planeringsprocessen görs ofta en strukturplan först som tar hand om 
orientering, och höjder med mera, som har att göra med solinfallet. Sedan görs ett 
gestaltningsprogram som beskriver material och färger dessa tas sedan med i detaljplanen. 
Kan en punkt införas som standard, vilken beskriver förutsättningarna för solenergi eller 
förnyelsebar energi vid utformningen av strukturplanen samt att solceller tas med som ett 
materialalternativ i gestaltningsprogrammet, har man kommit långt för förbättrade 
förutsättningar för solenergi.  
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Arkitektens ansvar är att lära sig solceller som ett material och ge förslag på hur det kan 
integreras. Alla arkitekter behöver inte kunna allt men bör ha en känsla för vad det handlar 
om.  

En lösning för att underlätta kommunikationsproblem mellan arkitekter och 
byggentreprenörer och solcellsleverantörer är standarder för solceller. Dels vad gäller 
storlekar men också färger och design samt typer av infästningar för montering. Arkitekter 
vill inte alltid göra speciallösningar utan det är viktigare att det går ihop ekonomiskt. 
Standarder kan göra det enklare för alla parter att förstå varandra samt att alla vet vad de får. 
Standarder kan eventuellt även leda till lägre priser.  
 
5.2.5 Övrigt 
Arkitekter menar att ett problem är att kombinera ett traditionellt utseende på byggnader och 
samtidigt kombinera det med högteknologisk teknik. Arkitekterna ser gärna fler estetiska 
variationer och färger för solcellsmoduler. De tror att ett ökat urval av solcellsdesigner skulle 
stimulera kreativiteten och därmed öka både användningen och antalet applikationer. 

Det är mer tidskrävande att planera, bygga och installera solceller i byggnader. 
Implementeringen av energisystem behöver passas in inom ramen för projektets tidsschema 
annars riskerar man ökade kostnader och förseningar i projektet. I värsta fall kan det även leda 
till att anläggningen inte installeras. Planeringsprocessen kan pågå under flera år och mycket 
kan förändras under tiden, inom energibranschen speciellt.  Man vet inte hur tekniken 
kommer att se ut om 10 år eller vad elpriset kommer att ligga på. Sådana tidsaspekter gör det 
svårt att planera för solceller, vilket gör att till exempel stadsplanerarna i Stockholm inte vill 
anpassa sig efter en teknik. Även politiska beslut och lagförändringar tar tid. Som både Marja 
Lundgren och Åsa Lehto nämner har det gått 7 år sedan de frågat finansmarknadsinspektionen 
om ett beslut angående kvittning.   

Möjliga förbättringar på övrigt 
Solcelltekniken utvecklas mot nya möjligheter och tillämpningar för varje dag. Flera nyanser 
och färgalternativ, till och med transparanta solceller, som många önskat i intervjuerna kan 
snart vara en verklighet i och med nya tekniker som till exempel Grätzel-solceller. Det forskas 
även på ännu mer flexibla solceller.   

Tiden för implementering av solceller kommer att minska allteftersom tekniken blir vanligare 
och rutin och erfarenhet utvecklas. Det kommer även bli enklare att göra korrekta 
tidsuppskattningar för planering och installation av solceller i projekt.  

Att ha som ursäkt att inte veta hur tekniken kommer se ut om 10 år tror jag är fel. Det är bättre 
att agera nu än att ångra sig senare. Lättare sagt än gjort då det är många aspekter som skall 
tas i beaktning inför beslut. Dock är uppoffringarna för förbättrade solförutsättningar små. Då 
är det bättre att följa en plan som lämpar sig för solceller eftersom skillnaden i elproduktion  
kan röra sig om 40-100 procent varje år.  
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6. Slutsats 
Vad kan förbättras i stadsutvecklingsprocessen för att främja 
implementering av solceller?  
 
För att klara uppsatta miljömål och framtidens hårdnande energibehov kommer det krävas 
förändring på byggsidan. Även om man inte planerar att bygga solceller idag, sätts 
förutsättningarna för solenergi, för ett sekel framåt, i planeringsfasen av 
stadsutvecklingsprojekt. Jag har plockat ut några punkter för möjliga förändringar i 
planeringsprocessen som kan underlätta implementering av solceller i 
stadsutvecklingsprojekt.  
 
 Ekonomisk hållbarhet – Lång återbetalningstid och dålig eller ingen lönsamhet är 

solenergins idag största begränsning.  
 Fortsatt utveckling mot lägre systemkostnader.  
 Hitta nya tillämpningar och synergier. 
 Standardiserade produkter.  
 Fokusera på fördelarna och möjligheterna med ren, tyst och hållbar energi som 

solenergi kan erbjuda. 
 

 Politiskt engagemang – Dagens energilagar begränsar utvecklingen. 
 Ökat stöd till forskning. 
 Ändring i PBL för hårdare energikrav på byggindustrin.  
 Lag om kvittning (nettodebitering) av konsumerad och producerad el mot elnätet.  
 Förändring av regler för mätning och rapportering av elvärden till elcertifikat, för 

att uppmuntra småskalig solelproduktion. 
 Undantag för dagens begränsande säkringsstorlek på 63 ampere för småproducenter 

av solel. 
 Lokala, konkreta miljö- och energikrav för stadsutvecklingsområden.     
  

 Kunskap och erfarenhet – Många av dagens problem handlar om brist på erfarenhet och 
kunskap. 
 Viktigt att ta in olika experter i planeringsfasen för att uppnå nödvändig 

informations- och kunskapsöverföring.    
 Planera för återföring av erfarenhet ifrån avslutade projekt.  
 Fler kompetensutvecklande seminarieserier och gästföreläsningar om solenergi och 

energisystem.  
 

 Ansvar – Otydliga ansvarsområden hindrar solenergiarbete. 
 Tydliga ansvarsområden skall finnas från början. 
 Samtliga involverade i planerings- och byggprocessen måste ta ansvar för sitt 

område och känna delaktighet i ett gemensamt mål.  
 Prioritera och inkludera förnyelsebar energifrågor i alla möten från projektstart. 
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 Estetik – Estetiskt tilltalande byggnader och områden är av stor betydelse. 
 Fler färger och integrationslösningar. 
 Synliga solceller symboliserar miljöprofil och positiv syn på teknisk 

utveckling. 
 

Vad bör tänkas på vid planeringsprocessens början för att optimera 
förutsättningarna för utnyttjande av solenergi? 
 
Resultaten i simuleringarna visar betydelsen av flera aspekter som går att förhålla sig till vid 
planering av ett nytt stadsområde. Diverse små och relativt enkla förändringar i placeringen 
och utformningen av byggnader kan göra stora förändringar för energiproduktionen och 
därmed motivationen att installera solceller.   

Övergripande solenergianalys av ett område går fort och är relativt enkelt att göra. Endast 
med hjälp av en karta eller ritningar kan man uppskatta hur man fördelaktigast kan orientera 
byggnader och tak. Nedan är en checklista med korta frågor jag har tagit fram som snabbt 
täcker de viktigaste punkterna för att skapa goda förutsättningar för solceller i planeringen. 
 

o Hur kan byggnaderna orienteras för att maximera ytor mot söder?  

 Ytor med riktning mellan sydväst och sydöst har också hög solenergikapacitet. 
 

 
o Vilken taktyp kan vara fördelaktiga utifrån given orientering? 

 Tak bör utformas med hänseende till orientering. För byggnader orienterade från söder 
till norr ger ett platt tak bättre möjligheter för solenergi.  

 Taktypen har stor betydelse för tillgänglig solcellsarea. 2/3 sadeltak är en effektiv 
kompromiss mellan yta och optimal lutning. 

 Övrig takutrustning bör placeras på takets norra sida för att undvika onödig skuggning. 
 

 
o Vilka höjder skall byggnaderna ges och vart placeras de högre byggnaderna? 

 Angivna höjder kan påverka takutformningen. 
 Högre bebyggelse eller vegetation bör planeras på norrsidan i ett område för att inte 

skugga lägre hus.  
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