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A long term goal in Sweden is to achieve a 100 percent use of energy from renewable
sources. Energy from the sun is a valuable source to obtain this, which is what the
thin-film solar cell science company Solibro Research AB is aiming for.
The benefits of rooftop photovoltaic installations are well known. However the
advantages of integrating photovoltaic modules in façades are not as widely spread.
Depending on requested function and expression, photovoltaics can be performed as
building integrated or applied systems. Solibro’s desires to customize their modules
for façade solutions have been held up by complicated rules and regulations. The
purpose of this report has therefore been to describe regulatory Swedish standards.
The aim has been to gain enough knowledge to present a recommendation to Solibro
regarding appropriate façade mounting, approved by Swedish law.
This thesis has been built on interviews, studies of reference objects, investigation of
related regulations and available certifications.
The newly released standard, SS-EN 50583 have combined regulations for buildings
and photovoltaic modules. Among studied systems the window mounting system
proves to be the only one suitable when weather protection is required. Otherwise
the cassette system is recommended.
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SAMMANFATTNING
I Sverige finns ett långsiktigt mål som innebär att all energi som
används i landet ska komma från förnybara källor. För att
uppfylla detta behöver solens energi tas tillvara. Det är vad
företaget Solibro Research AB arbetar med genom sin forskning
och tillverkning av tunnfilmssolceller.
Att solcellspaneler lämpar sig för takinstallation är välkänt i
Sverige, men få känner till att de även passar bra som
fasadmaterial. Solibro har en önskan om att anpassa sina
moduler till fasader, vilket hindrats av okunskapen om vilka
lagar och regler som finns och hur modulerna monteras på
väggen. Syftet med rapporten har därför varit att jämföra de
system som finns för infästning av solcellsmoduler på fasader
och att utreda vilka svenska lagkrav som måste tas hänsyn till
vid dimensionering av anläggningen. Målet har varit att ge
Solibro en rekommendation för lämpliga montagesystem och
information kring gällande svenska regler för fasadmontage av
solcellspaneler.
Arbetet har byggt på intervjuer, studier av referensobjekt och en
litteraturstudie över svenska standarder och byggregler. En
utredning har även gjorts över vilka certifieringar som finns.
Resultatet visar att kraven är på väg att bli tydligare och mer
omfattande. I den nationella standard som fastställts i maj 2016
har de tidigare skilda kraven på solcellspaneler och byggnader
kombinerats. Svenska certifieringar har ännu inte upprättats
och därför rekommenderas den tyska TÜV-certifieringen. Vid
jämförelse av infästningar har fönsterprofiler visat sig vara de
enda vädertäta. Allmänt rekommenderas kassettsystem och för
Solibro har specifik rekommendation getts beroende på
modultyp.

Nyckelord: Byggnadsintegrerade solceller, BAPV, BIPV,
Infästning, Fasadbeklädnad
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1.

INLEDNING

I Sverige finns ett långsiktigt mål som innebär att all energi ska
komma från förnybara energikällor, däribland solenergi.
Energimyndigheten tittar nu på vad som kan göras för att
underlätta investering i solel, med tydligare regler, samlad
information och förslag på en nationell solkarta. (1)
Solkartor finns i dagsläget i ett fåtal kommuner och visar
instrålad solenergi över området, vilket kan ligga till grund för
projektering av solcellsanläggningar. Uppsala kommun har legat
i framkant i utvecklingen av solkartor och har idag den mest
avancerade solkartan. Förut redovisades endast värden för tak,
men sedan hösten 2015 kan avläsning göras över hur mycket
solenergi som träffar hela byggnaden, både tak och fasader.
Att använda solens energi i arkitekturen har både ekonomiska,
ekologiska, men också symboliska och pedagogiska värden (2).
I början av 90-talet var många företag intresserade av
solcellsanläggningar på fasader, som blivit en symbol för
miljöintresset. Priserna var då fortfarande mycket höga och det
var därför viktigt att visa upp sin investering. (3)
Solcellspaneler blir allt vanligare i Sverige och år
2015
godkändes 1411 stycken anläggningar av elcertifikatsystemet,
vilket ökade produktionen med 56 procent jämfört med
föregående år. Det visar på ett fortsatt högt intresse för
solelsproduktion och installation av paneler i Sverige.
Solelproduktionen utgör dock endast 0,1 procent av
produktionen av förnybar energi i Sverige, men har stor potential
till utvidgning (4). Utvecklingen pågår ständigt för att höja
verkningsgraden av solcellen, men också för att göra
solcellsmoduler till ett konkurrenskraftigt byggnadsmaterial.
En fasadanläggning producerar ca 25 procent mindre energi
jämfört med en takanläggning i optimal lutning, 30-50 grader,
då båda är orienterade i söderläge. Fördelarna med
fasadmonterade solceller är trots det många då de projekteras
rätt.
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På nordliga breddgrader står solen mycket lågt under vintertid,
då elbehovet är som störst. En fasadmonterad anläggning ger då
en jämnare produktion. Anläggningens vertikala läge gör att snö
inte ligger kvar på panelerna, samtidigt har marksnön en positiv
effekt på fasadanläggningen, då strålar reflekteras och förbättrar
elproduktionen (3,5). Höga hus har generellt större fasad- än
takyta
vilket
gör
dem
lämpliga
för
fasadmonterade
solcellsinstallationer.
Informationen kring solcellsanläggningar på fasader är
begränsad, framför allt då det gäller utvärdering av olika
infästningssystem för byggnadsintegrerade solcellspaneler.
Dessutom är informationen kring de standarder och regler som
måste följas utspridd och svårtolkad. Denna rapport fokuserar
på att reda ut de byggnadstekniska krav som en fasadmonterad
solcellsanläggning ska uppfylla.

1.1

Syfte

Solibro Research AB har för avsikt att ta fram lösningar på hur
deras solcellsmoduler kan integreras i fasader, både som ett
byggnadsapplicerat element men även som en fullständigt
integrerad produkt. Projektet är ett första steg i att utreda
förutsättningarna för att Solibros moduler ska bli ett
välfungerande byggnadsmaterial.
Projektets syfte har varit att göra en jämförelse mellan olika
infästningssystem för fasadmonterade solceller som finns på
marknaden idag. Vid sidan av har en utredning gjorts kring vilka
svenska standarder som finns och vilka krav dessa ställer på
solcellsmoduler och infästningen i byggnaden. Jämförelsen och
utredningen har tagit fram ny information som inte presenterats
i tidigare rapporter.
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1.2

Mål

Målet med examensarbetet har varit att ta fram en
rekommendation till företaget Solibro Research AB för infästning
av solcellspaneler på fasadelement. Målet har också varit att
bistå med information så att Solibro själva ska kunna anpassa
företagets solcellsmoduler till gällande regler för fasadmontage
och ta fram en lämplig infästning.

1.3

Frågeställningar

Detta projekt har byggt på en huvudfråga, vilken legat till grund
för jämförelsen som gjorts mellan olika infästningssystem för
fasadmontage. Ett antal delfrågor har därtill varit behjälpliga
under arbetets gång.
Huvudfråga:
-

Vilka krav finns för dimensionering av solcellspaneler på
fasader och vilken infästning ger bäst slutresultat?

Delfrågor:
-

Vilka typer av infästningssystem används för
fasadmonterade solcellspaneler?

-

Vad är skillnaden mellan byggnadsintegrerade- och
byggnadsapplicerade solcellspaneler?

-

Går det att byta ut en trasig solcellsmodul utan att beröra
dem runt omkring?

1.4

Avgränsning

Avgränsning av arbetet har gjorts till att fokusera på olika typer
av infästningar till solceller på fasader med en stomkonstruktion
av betong, trä eller stål. Hänsyn till ekonomi och livscykel har
vidare inte berörts då detta inte efterfrågats.
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Varken olika typer av solceller eller dess verkningsgrader har
avhandlats i denna rapport. Arbetet har heller inte behandlat
den elektriska tekniken bakom panelerna eller andra
strömförande komponenter.
Arbetet har begränsats av att endast de standarder som Uppsala
Universitet tillhandahållit har kunnat användas. För övriga
standarder finns endast hänvisning.

1.5

Metod

Innehållet i rapporten har i huvudsak tagits fram genom
litteraturstudie, intervjuer samt studiebesök och observationer.
Enklare konstruktionsberäkningar har gjorts för olika laster vid
dimensionering av en solcellsanläggning på Solibro Research
AB:s byggnadsfasad.
Vid litteraturstudien har information hämtats från statliga
publikationer och leverantörers hemsidor. Inspiration har även
hämtats från tidigare examensarbeten.
Intervjuer har skett via mail, telefon och vid studiebesök. Under
projektets gång har Nordbyggmässan i Älvsjö besökts, som riktar
sig till företag inom bygg- och fastighetsbranschen, där ett antal
intervjuer genomförts. Personerna har bestått av konstruktörer,
entreprenörer, projektledare och konsulter som alla fått
individuellt anpassade intervjuformulär beroende på kompetens
och tidigare erfarenhet. Information som samlats ihop har
analyserats varpå slutsatser dragits.

1.6

Disposition

Rapporten inleds med kapitel 1, Inledning, vilket introducerar
läsaren i ämnet och förklarar syftet och målet med arbetet.
Därefter följer kapitel 2, Bakgrund, som översiktligt förklarar hur
solelsystem fungerar och dess integration i byggnader. Kapitel 3,
Infästningssystem, beskriver olika system för montage av paneler
och ligger till grund för den jämförelse som återfinns senare i
rapporten. Därpå följer kapitel 4, Projektering, som förklarar
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styrande krav för solcellsanläggningar från Boverket och svenska
standarder. Kapitlet behandlar även dimensionering av systemet
och tar upp olika certifieringar. I kapitel 5, Referensprojekt,
hittas exempel på byggnader med solcellsmoduler, där
informationen i de flesta fall bygger på intervjuer eller
studiebesök. Projekten jämförs i diskussionen. I nästkommande
kapitel
nummer
6,
Exempelprojekt Solibro,
redovisas
förutsättningarna för en solcellsanläggning på fasaden av Solibro
Research AB:s kontorsbyggnad. Därefter följer kapitel 7,
Diskussion, där jämförelsen redovisas av de infästningssystem
och referensprojekt som tagits upp i kapitel 3 och 5. I
diskussionen
utvärderas
även
samtliga
avsnitt
i
projekteringskapitlet. I de två följande kapitlen, Slutsats och
Rekommendationer, presenteras en allmän slutsats som dragits
av arbetets diskussion och ligger till grund för de anpassade
rekommendationer som ges till Solibro i det avslutande kapitlet.
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2.

BAKGRUND

2.1

Introduktion till solcellssystem

Solceller producerar elektricitet som omvandlats från solens
strålning. Tekniken har funnits sedan 50-talet och är på väg att
bli ett vanligt inslag i svenska städer. Förutom fristående
solcellsanläggningar har det idag blivit populärt att montera
solcellspaneler på tak och fasader. Utvecklingen av ny teknik har
gjort solcellspaneler mer konkurrenskraftiga, vilket bidragit till
att priserna under senare år sjunkit dramatiskt. Den låga
underhållskostnaden och solcellernas förhållandevis långa
livslängd
har
varit
bidragande
faktorer
till
detta.
Solcellen består av ett halvledarmaterial och fungerar genom att
olika laddningar skapas då den träffas av solens strålar. Varje
solcell får en låg spänning, som genom seriekoppling med andra
celler kan göras högre. Strömmen går genom alla celler i en
modul vilket innebär att om någon i serien skuggas bryts
strömmen. Därför är solceller generellt känsliga för skuggning.
Genom att koppla dem med så kallade by-pass dioder som leder
strömmen förbi den skuggade cellen undviks
problemet.
Solceller genererar likström som omvandlas till växelström med
hjälp av en växelriktare. Växelströmmen används som el i
byggnaden eller skickas ut på nätet för att bli elektricitet till
andra brukare. Växelriktaren säkerställer att rätt spänning
erhålls samt att anläggningen kopplas ifrån om så behövs.
Solceller kan delas upp i tre generationer som bygger på olika
tekniker för omvandling av ljus till el. Kristallina kiselsolceller
faller inom ramen för första generationens celler medan andra
och tredje generationen bygger på tunnfilmsteknik respektive
nanoteknik. (6)
Solibro Research AB erbjuder två typer av solcellsmoduler i
tunnfilmsteknologin CIGS. Dessa kallas för SL-2 och SL2-F, där
den förstnämnda är ramfri och den senare har en ram i
aluminium. (7,8)
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2.2

Solcellen i byggnaden

Solceller är på väg att bli ett allt vanligare inslag i byggnader och
kan idag användas som ett välfungerade byggnadsmaterial.
Paneler kan monteras på de flesta byggnadsdelar och kan även
utnyttjas som solavskärmning, se Figur 2.1.
Den ökade efterfrågan från designer och arkitekter har gjort det
möjligt att ta fram specialdesignade solcellsmoduler, som olika
storlekar, färger och opaciteter. Under Nordbyggmässan i Älvsjö
2016 visades en ny design framtagen av SolTech Energy i
samarbete med SAPA Profiler AB, med svarta mönster och
figurer i solcellerna, se Figur 2.2.

Figur 2.1. Solskydd av solcellspaneler,
solceller, Hammarby sjöstad (9)

Figur 2.2. Mönster av
Nordbyggmässan, Älvsjö (9)

2.2.1 Montagelösningar på fasader
Det finns flera olika montagesystem och återförsäljare på
marknaden. Det dominerande materialet för profiler till fasader
är aluminium, även om stålprofiler existerar. Aluminium är både
lättare och billigare än stål, samt enklare att anpassa till
speciallösningar, vilket ofta förekommer vid projektering av
fasader.
De flesta företag har ett grundutbud av montagelösningar, en
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typ av standardlösningar. De kan sedan justeras till varje
projekts specifika förutsättningar där profilerna anpassas efter
vilken typ av modul som ska användas. Här skiljer det sig om
montaget ska vara ramfritt eller inte, samt om applicerad eller
integrerad anläggning efterfrågas.

2.2.2 Byggnadsintegrerade solcellsmoduler
Building Integrated Photovoltaic, BIPV, är den engelska termen
för byggnadsintegrerade solcellsmoduler. Dem skiljer sig
funktionsmässigt i byggnaden från applicerade solcellsmoduler,
Building Applied Photovoltaics, BAPV i definitionen som ges av
den nationella standarden SS EN-50583 - Byggnadsintegrerade
solceller.
Byggnadsintegration
bygger
enligt
standarden
på
att
solcellsmodulen ska fylla en funktion i byggnaden och definieras
som en byggprodukt enligt byggproduktförordningen. Vid
nedmontering måste modulen därför ersättas med ett likvärdigt
byggnadsmaterial. En eller flera av följande funktioner måste
uppfyllas av solcellsmodulen för att den ska klassas som
byggnadsintegrerad:
-

Mekanisk styvhet eller strukturell integritet
Primärt väderskydd (regn, vind, snö, hagel)
Energihushållning (isolering, skuggning, dagsljus)
Brandskydd
Bullerskydd
Säkerhet och skydd
Separation mellan utomhus- och inomhusmiljöer

SS-EN 50583 fastställdes 11 maj 2016 och finns i två delar, del
1: moduler och del 2: system. Dessa behandlar byggnaden och
solcellen som ett helt system och innehåller kombinerade
elektriska och byggnadstekniska krav.

2.2.3 Byggnadsapplicerade solcellsmoduler
Om kriterier i ovanstående avsnitt inte uppfyllts och
byggnadsmonterade solcellsmoduler inte fyller någon funktion,
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anses de vara byggnadsapplicerade, BAPV. Kraven för att tillföra
en funktion i byggnaden är inte uppfyllt om solcellen endast
genererar elektricitet. Ett exempel på byggnadsapplicerad
solcellsanläggning är paneler på ett tegeltak, där den befintliga
takbeklädnaden
ensam
ger
tillräckligt
väderskydd.
Byggnadsapplicerade anläggningar behandlas inte i rapporten.
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3.

INFÄSTNINGSSYSTEM

Många möjligheter finns vid val av infästningssystem för
solcellsmoduler på byggnader. Vid projektering måste hänsyn
tas till byggnadens förutsättningar, där en viktig aspekt är
stomsystemet. Utöver det beror valet av infästningssystem på
material i konstruktionen och de krav som ställs på funktionen
av solcellen som byggnadsmaterial.
Solcellens prestanda sjunker vid höga temperaturer och
installationen bör därför ske med en luftspalt mellan modulen
och byggnaden. Verkningsgraden för Solibros solcellsmodul
sjunker till exempel med 0,37 %/°C för temperaturer över 25°C.
(10)

3.1

Stomsystem

Vid både nyproduktion och renovering behöver hänsyn tas till
modulernas
och
infästningssystemets
egentyngd
och
dimensionerande
vindlast.
Väggens
hållfasthet
bör
kontrollräknas vid renovering och vid nyproduktion behöver
stommen dimensioneras för anläggningen. Många gånger har
väggtjocklekar och därmed reglarnas dimensioner styrts av
värme- och fuktkrav och inte krav på bärighet. Detta gör att
väggen ofta blir överdimensionerad. Därför finns det möjlighet
att hänga på en yttre fasad utan att belastningen utgör något
problem för konstruktionen. Vid kritiska situationer kan
panelerna istället få stöd från marken med hjälp av pelare som
placeras utanför fasaden, vilket redovisas i Figur 3.1.
Väggfästena är då endast till för stabilisering av anläggningen.
(11)
Byggnader utförs med olika typer av stomsystem och vanligast
vid nyproduktion är betongstomme. Även stål och trä är vanligt
förekommande. Stommaterialet har liten betydelse vid
dimensionering av solcellspaneler som fasadmaterial, då
infästningen enkelt kan anpassas för respektive material.
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Figur 3.1. Markstödda solcellspaneler (9)

3.2

Infästningssystem för solcellsmoduler

I följande kapitel beskrivs olika typer av infästningssystem för
solcellsmoduler.

3.2.1 Ramad modul i horisontella profiler
Sto Scandinavia AB är ett företag som utvecklar, producerar och
marknadsför produkter och systemlösningar inom fasad,
interiör, golv och betong (12). Ett av deras infästningssystem
kallas StoVentec ARTline Inlay, där modulerna är fästa i ett
ramsystem. Systemet fungerar som regnskydd med en luftspalt
på mellan 20-150 mm mot den bakomliggande fasaden, för att
dränera och ventilera bort eventuell fukt, se Figur 3.2.

Figur 3.2. Uppbyggnad av StoVentec ARTline Inlay (13)
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Rostfria vägghållare monteras på fasadkonstruktionen där skruv
eller plugg anpassas efter stomsystemet. T-profiler i aluminium
monteras vertikalt i vägghållarna och fästs med skruv. Utanpå
de vertikala profilerna fästs sedan horisontella T-profiler, som
solcellsmodulerna hakas fast i. Systemet blir inte vädertätt då
tätning mellan modulerna inte gjorts, trots att modulerna sitter
kant i kant med varandra. Anläggningen bör kompletteras med
ett fuktavvisande material. I Figur 3.3 och 3.4 visas
vertikalsnitt samt ett monterat system.
Som försäkring till att solcellsmodulerna inte förflyttas i sidled
rekommenderas att fästa dem i underkant med skruv. Det får
som konsekvens att alla underliggande element måste tas bort
för att komma åt skruven på respektive modul och byta ut den.
(14)

Figur 3.3. Vertikalt snitt av
StoVentec ARTline Inlay (15)

Figur 3.4. Fasad med StoVentec
ARTline Inlay (16)

3.2.2 Solcellsmoduler i fönsterprofiler
Ett annat sätt är att installera solceller i profiler för glasfasader
eller fönster, se Figur 3.5. Det kan vara en fördel i och med
att tekniken är beprövad och inte kräver stor ansträngning för
att
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Passa solcellsmodulen. Denna typ av lösning kan användas både
utanpå en befintlig stomme, som visas i Figur 3.6, eller som
ett eget system. Företag som tar fram sådana lösningar är
bland annat SAPA, Schüco och Wicona. Schücos variant
ProSol TF behandlas i rapporten.

Figur 3.5. Solcellsmoduler i
av fönsterprofil (17)

Figur 3.6. Tvärsnitt
fönsterprofil (17)

Profilerna
tillverkas
av
en
korrosionsbeständig
aluminiumlegering med beslag och tillbehör av syrafast rostfritt
stål, aluminium eller plast. (18)
Fönsterprofil är det enda studerade system som blir helt
vädertätt. Det kan projekteras både för värmeisolering,
ljuddämpning och inbrottsäkerhet. Detta gör den till en
integrerad solcellsanläggning med passivhus-certifikat i de flesta
utföranden. (17)
Installationsprocessen börjar med att en extern konstruktion
monteras med hjälp av fästkonsoler. Det skapar ett rutnät av
profiler utanpå fasaden, se Figur 3.7. På så sätt blir det möjligt
för konstruktionen att bära upp lasten från det icke bärande
spandrel-glasområdet som ska spännas utanpå. I profilerna
installeras solcellsmoduler och tätas på samma sätt som en
glasfasad. (19)
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Figur 3.7. Moduler i fönsterprofil, MVM-Centrum Uppsala (9)

3.2.3 Kassett med vertikal profil
Företaget Soltecture (tidigare Sulfurcell) är ett tyskt företag som
utvecklats ur forskningsinstitutet för tunnfilmssolceller i Berlin
(20). Solctecture har tagit fram ett alternativ till ramen, som
innebär att solcellsmodulen limmas ihop med en kassett. System
med kassetter har använts på bland annat One Tonne Life
project i Hässelby, med Sulfurcell som leverantör, och kommer
uppföras på Copenhagen International School med kassetter
från företaget Rutec. Dessa projekt presenteras senare i
rapporten.
Soltectures system heter Corium och är uppbyggt av en modul
och kassett (se Figur 3.8) som limmas ihop till ett enda
element. På så vis undviks behovet av klämfästen, täckremsor
och kantprofiler. Kassetterna hakas fast i fyra punkter på
en
u- formad stödprofil av aluminium (21). Bakom
stödprofilen finns en ventilationsspalt för avkylning av
solcellerna samt för kontrollerad avfuktning av regnvatten, se
Figur 3.9. Fördelen med kassetter är att de när som helst kan
bytas ut och ersättas, utan att ovan- eller underliggande
moduler först måste plockas bort (22).
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Figur 3.8. Modulkassett (21)

Figur 3.9. Uppbyggnad av
kassettsystem Corium (22)

Resultatet är en integrerad fasadlösning med ett ventilerat
stomsystem, som bör kompletteras med ett fuktavvisande
material bakom. Systemet ger ett enhetligt intryck, se Figur 3.10.

Figur 3.10. Soltectures fasadlösning Corium (21)

3.2.4 Ramad modul med vertikal profil
Tillverkare av infästningssystem med vertikala profiler som
passar till ramade moduler är bland annat Schletter och U-kon
Systems.
Rapporten
behandlar
U-kon
Systems
infästningssystem LT-Sun, som användes vid monteringen av
solcellsanläggningen på projekt Frodeparken i Uppsala och visas
i Figur 3.11.
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U-kon är ett tyskt företag som utvecklar underbyggnader till
fasader. De tillverkar främst strukturer i aluminium vilka ger
möjlighet till tilläggsisolering av byggnaden. (23)
LT-Sun systemet bygger på vertikala T-profiler av aluminium
med u-skor i samma material. Systemet är anpassat för
solcellsmoduler med ram, vilka hängs upp på profilerna och
skruvas in i ovankant, se Figur 3.12.

Figur 3.11. Frodeparken, Uppsala Figur 3.12. Uppbyggnad av systemet
med system LT-Sun från U-kon (9) LT- Sun från U-kon (24)

Montaget ger några millimeters mellanrum mellan varje modul
vilket gör att vatten kan tränga in bakom. Den bakomliggande
stomkonstruktionen måste göras tät för att stå emot fukt.
En nackdel med LT-Sun är att ovanliggande moduler behöver
monteras ned om en underliggande i samma kolumn går sönder.
I annat fall är det inte möjligt att komma åt skruvarna som
modulen är fästa i. (25)
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3.2.5 Ramfri modul med dold profil
För att ge ett mer enhetligt intryck, liknande en mörk glasfasad,
kan ramfria solcellsmoduler installeras med dolda infästningar.
Rapporten redogör för Sto Scandinavias lösning StoVentec
ARTline Invisible.
Systemet bygger på att rostfria vägghållare monteras på fasaden
och skruv/plugg anpassas därefter till stomsystemet. T-profiler i
aluminium monteras vertikalt i vägghållarna och fästs med
skruv. Därefter monteras horisontella upphängningsprofiler
(agraffprofiler, Figur 3.13) ovanpå. Motsvarande agraffenprofiler
är monterade på baksidan av solcellsmodulerna så att dessa
kan hängas upp och fästas i varandra. Modulerna fungerar som
regnskydd med en luftspalt på mellan 20-150 mm mot
bakomliggande fasad, för att dränera och ventilera bort eventuell
fukt, se Figur 3.14 och Figur 3.15. Vid vind kan horisontella
rörelser uppstå, varpå en skruv bör fästas i toppen av
panelen. Det orsakar problem med nedmontering, då alla
element ovanför det skadade måste tas bort för att skruven ska
kunna lossas. (14)

Figur 3.13. Agraffprofil i aluminium, Figur 3.14. Uppbyggnad av
StoVentec ARTline Invisible (27)
Sto (26)

Systemet skapar ett enhetligt fasaduttryck, se Figur 3.16. Även
om modulerna hängs upp tätt intill varandra, finns ingen
tätning mellan dem som motverkar att fukt tränger in bakom.
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Figur 3.15. Snitt av paneler
monterade med StoVentec
ARTline Invisible (29)

Figur 3.16. GBM Hempelbau TU,
Dresden (28)

3.2.6 Ramfri modul med klämmor
Det tyska företaget Schletter GmbH är tillverkare av
lättmetallprodukter till framförallt solcellspaneler och har både
lösningar för fristående anläggningar, tak och fasader. Deras
vertikala fasadlösning Energy Façade, EFa finns både för
ramade och icke ramade moduler, se Figur 3.17. På BAE
systems industrilokal i Örnsköldsvik används varianten för
ramade moduler, vilket presenteras i kapitel 5 i rapporten.
Nedan följer en beskrivning av Schletters system för ramfria
moduler.
Systemet utgörs av vertikala aluminiumprofiler som anpassats
till stommar med upp till 260 mm isolering. Modulerna sitter
infästa i profilerna med hjälp av fyra stycken klämmor, som är
utformade så att modulerna endast kommer i kontakt med
gummi för att inte skadas, se Figur 3.18. (30)

Figur 3.17. Schletter GmbH
Trop Furniture, Austria (31)

Figur 3.18. Monteringsklämmor (30)
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Bakom panelerna finns en ventilationsspalt som bör vara minst
30 mm. Klämmorna som modulerna sitter inskruvade i medför
att
det
bildas
en
springa
mellan
varje
modul.
Solcellsanläggningar utförda med EFa måste därför säkerställa
att konstruktionen bakom är tät. (32)
Ramfria moduler är svårare att hantera än ramade. Bland annat
då de är mycket känsliga mot kantstötning och svåra att fästa
på plats. För att motverka horisontella rörelser kan modulerna
fästas i säkerhetskrokar, vilket visas av Figur 3.19. (33)
Klämmorna möjliggör borttagning av en modul, utan att de
bredvid behöver tas bort. Detta förutsatt att modulerna runt om
den skadade hålls fast när klämmorna skruvas av.

Figur 3.19. Infästning av moduler med Schletter Energy Façade (33)

3.2.7 Ramfri modul med synlig profil
Creotecc GmbH är ett tyskt företag som utvecklar och tillverkar
monteringssystem och fästen för solceller. Både för tak, öppna
ytor och fasader (34). Andra företag som tillverkar liknande
produkter är till exempel MAP AB. Alutec FL är Creoteccs system
som beskrivs i följande stycken.
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Alutec FL är från början framtaget och utvecklat för
anläggningar på tak, men är även applicerbart på fasader. Det
fungerar både som ensam produkt eller i kombination med
Creoteccs fasadsystem Creover, se Figur 3.20. Varken
klämmor eller skruvar används, utan modulerna klickas in
mellan horisontella aluminiumprofiler vilket visas i Figur
3.21. Bakom skruvas vertikala aluminiumprofiler som fästs in i
stommen. De horisontella profilerna kan antingen vara av
modellen Creover, vilket ger ett enhetligt intryck, alternativt
Alutec FL, som kan upplevas mer rutigt.

Figur 3.20. Creover från
Creotecc (36)

Figur 3.21. ALutec FL från Creotecc (35)

Systemet tillåter både horisontell och vertikal montering i
stommar med en tjocklek på minst 100 mm. Standardsystemet
fungerar för moduler med en tjocklek på 6-8 mm, men går att
specialanpassa
till
andra
tjocklekar.
Systemet
bildar
tillsammans med stomkonstruktionen en ventilerad fasad med
en perforerad plåt i ytterkanterna som ej är helt vädertät, se
Figur 3.22. Perforeringen ser till att fukt leds ut och
ventilationsspaltens
funktion
bibehålls.
säkerställer att
(35,37)

Figur 3.22: Passivhus Donaueschingen, Germany (38)
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4.

PROJEKTERING

Innan en solcellsanläggning kan uppföras behöver den
projekteras för att uppfylla kravställning gällande el-, solcellssamt byggnadsstandarder. I det här kapitlet redogörs de krav
som ska beaktas vid projektering av en solcellsanläggning.
Vidare beskrivs de vanligast förekommande certifieringar vilka
säkerställer hög kvalitet på produkter och system.

4.1

Dimensionering

Som nämnts i kapitel 3 ska kontrollberäkning av befintlig vägg
eller beräkning av en vägg i nyproduktion utföras. Beräkning av
brottrespektive
bruksgränstillstånd
ska
göras
enligt
Eurokoderna 2,3 och 5 i SS-EN 1992 för betong, SS-EN 1993 för
stål och SS-EN 1995 för träkonstruktioner. Det görs för att
väggen ska klara av att bära upp tyngden och avser samtliga
laster som verkar på konstruktionen.
Den nya standarden Byggnadsintegrerade solceller, SS-EN
50583-1 anger bland annat krav på alla byggnadsintegrerade
moduler som innehåller glas, vilka är de som behandlas i den
här rapporten. Standarden delar in solcellsmodulerna i kategori
A-E efter var i byggnaden de placeras och ställer olika krav
utefter detta. Moduler integrerade i fasader, med åtkomst endast
utifrån, faller under kategori C. Då modulen kan nås inifrån och
är integrerad i till exempel ett fönster faller den under kategori
D.
Solcellsmoduler
med
funktion
som
till
exempel
solavskärmning hamnar under kategori E, som redovisas i Figur
4.1.

C

D

E

Figur 4.1. Redovisar kategori C, D och E från SS-EN 50583-1
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Utöver hållfasthetskrav behöver transparenta och helt
genomskinliga moduler i alla kategorier uppfylla krav ställda i
Byggnadsglas – Bestämning av ljus och soloptiska egenskaper,
SS-EN 410. För kategori C och D som är fullt integrerade krävs
även beräkningar av värmegenomgångskoefficient som hittas i
SS-EN ISO 12631, Termiska egenskaper hos glasfasader.

4.1.1 Säkerhetsklass
Varje byggnadsdel ska kategoriseras i en säkerhetsklass från 13. Den bestäms utifrån omfattning av personskador som skulle
uppkomma vid ett brott på byggnadsdelen (39). Ur
säkerhetsklassen fås en parameter som används vid
dimensioneringsberäkningar. Kraven för säkerhetsklasserna
varierar beroende på byggnadens användningsområde som delas
upp i kategorierna A till F.
Under kategori A hamnar två- och flervåningsbyggnader av
typen bostadshus, kontorshus, varuhus, sjukhus och skolor. De
flesta solcellsanläggningar finns på byggnader som faller under
denna kategori. Enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 10,
13 § gäller för säkerhetsklass 2:
– ”Infästningar till ytterväggskonstruktioner som är belägna högre
än 3,5 meter över markytan och som inte hör till byggnadens
bärande huvudsystem.“ (25, s. 10)

4.1.2 Vindlast
En blåsig dag skapas tryck- och sugkrafter på en byggnad.
Tryckkrafter bildas på den sida vinden blåser mot, lovartsidan
där de högsta krafterna skapas mitt på fasaden. Sugkrafter
uppstår på övriga läsidor, med störst kraft vid fasadens övre del
samt vid hörn. För en solcellsanläggning är det viktigt att beakta
dessa
krafter
och
därför
ska
en
dimensionerande
vindlastberäkning göras över byggnaden. På grund av
ventilationsspalten
bakom
panelerna
blir
anläggningen
utstickande från byggnaden, vilket skapar ett stort vindfång.
Högt placerade moduler bär mer last då vindkraven ökar var
fjärde meter, vilket bör beaktas.
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Beräkning görs med hjälp av Eurokod 1 SS-EN 1991-1-4
Allmänna laster - Vindlast tillsammans med de nationella valen i
gällande konstruktionsregler från Boverket i EKS. För tät
integrerad solcellsanläggning ska vindlastberäkningar göras på
samma sätt som för en glasfasad. Detta beskrivs vidare i
standarden Glasfasader - motstånd mot vindlast, SS-EN 13116
för krav och SS-EN 12179 för provning.
Generellt bestäms den dimensionerande vindlasten av
byggnadens höjd, z (m) geografiska läge och terrängtyp. I EKS
kapitel 1.1.4 kan referenshastigheten, vb (m/s) hämtas, som
varierar över landet. Terrängtyperna delas in i 0-IV där 0 är
kustmiljö och IV tättbebyggt område. Det karaktäristiska
hastighetstrycket, qp(z) (kN/m2) bestäms utifrån valda värden på
byggnadshöjd och referensvindhastighet. (40)
Vidare ska beräkning göras med hjälp av Eurokod 1 Allmänna
laster – vindlast, SS-EN 1991-1-4. Där bestäms vindlastens
påverkan av olika formfaktorer. Formfaktorns storlek för
utvändig vindlast, cpe beror av vindriktningen och hur
byggnaden är utformad. För byggnader med stora andelar
fönster ska även formfaktorn för invändig vindlast, cpi beräknas.
När dessa tagits fram kan den dimensionerande vindlasten
beräknas för respektive zon genom att multiplicera cpe respektive
cpi med qp(z).
De utvändiga och invändiga tryck- och sugkrafterna Fwe och Fwi
beräknas. Det görs genom att omvandla den utbredda lasten till
en punktlast som verkar över hela ytan. Friktionskraften Ffr
beräknas med hjälp av parametern cfr från Eurokod 1, qp(z) samt
arean av de fasadytor som går parallellt med vindriktningen. En
resulterande kraft Fw fås från varje zon genom att summera
krafterna Fwe, Fwi och Ffr.
För att förhindra att skador uppstår testas modulerna för hur
väl hållfasthet och elektriska funktioner kvarstår då en modul
har gått sönder. Vid test utsätts modulen för en last
motsvarande 50 procent av den dimensionerande vindlasten.
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Detta regleras i standarden Byggnadsintegrerade solceller –
moduler.

4.1.3 Egentyngd
Utöver vindlast har varje komponent en egentyngd som vid
upphängning medverkar till tryck- och dragbelastningar samt
och skjuvkrafter på konstruktionen, se Figur 4.2. För en
solcellsanläggning behöver modulernas totala vikt beräknas. Ett
infästningssystem ska därefter väljas och dimensioneras för att
bära upp lasten från solcellsmodulerna samt den beräknade
vindlasten. Den totala kraften per m2 för vindlast, egentyngd och
infästningssystem multipliceras därefter med hävarmen, avstånd
mellan panel och infästningspunkt. Resultatet ger den kraft som
verkar på varje planerad infästningspunkt. Skruv/plugg ska
därefter anpassas till stomkonstruktionens material och
dimensioneras för systemets totala tyngd. Porösa stommaterial
behöver en platta intill konstruktionen som fördelar
tryckkrafterna i stommen.

Figur 4.2. Laster orsakade av upphängning, Paroc (41)

För stål och träkonstruktioner bör infästningen anpassas till
placering
av
balkar
eller
reglar.
Detta
gör
antal
infästningspunkter styrt till balkarna eller reglarnas centrumcentrum avstånd. Betongkonstruktioner är solida och avstånd
mellan infästningspunkter kan då enklare anpassas. Generellt
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gäller att skruv används till trä- och stålkonstruktioner. För
betong kompletteras dessa med plugg- eller gummiexpander.

4.1.4 Brandkrav
Boverkets byggregler, BBR innehåller bindande regler för
bostadsbyggandet i Sverige. Föreskrifter och allmänna råd ställer
krav på alla ingående komponenter i ett byggnadssystem, vid
nybyggnation och förändring av befintlig byggnad. Samtliga
kapitel om brand bör ses över vid uppförande av en ny byggnad
eller vid renovering av befintlig byggnad. För solcellsanläggning
på fasad behandlas följande kapitel.
Byggnadsdelar klasser och definitioner (BBR 5:23)
Byggnadsdelar
kategoriseras
efter
funktion
samt
hur
motståndskraftiga de är mot brand och brandspridning. Kapitel
5:231 anger att beklädnader på ytterväggar ska uppfylla
brandteknisk klass K210/B-s1,d0. Där står B för brandteknisk
klass och s1 för att byggnadsdelen endast får avge en mycket
begränsad mängd brandgaser. d0 innebär att inga brinnande
droppar eller partiklar får avges från byggnadsdelen. (39)
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom
byggnader (BBR 5:5)
Brandspridning i byggnaden ska alltid begränsas. Byggnaden
delas in i byggnadsklasser baserat på skyddsbehov och
verksamhetsklass. Skyddsbehov delas in i fyra nivåer, baserat
på vilka konsekvenser en brand i byggnaden skulle ge upphov
till. Br0 innebär ett mycket stort skyddsbehov och Br3 ett litet
skyddsbehov. För att avgöra byggnadsklassen behövs även
kännedom om verksamhetsklass, vilken bestäms av den
verksamhet som bedrivs i byggnaden. Det finns fem olika klasser
och uppdelning sker i industri och kontor, samlingslokaler,
bostäder, hotell och vårdmiljöer.
Fasadbeklädnader ska för alla byggnadsklasser motverka stor
värme- och rökutveckling vid brand. Därutöver reglerar
byggnadsklassen
brandkrav
för
fasad
och
ytterväggskonstruktion (39). För att förhindra brandspridning
inom byggnader delas de in i brandceller. När byggnadshöjden

27

Examensarbete: SOLCELLSPANELER PÅ HUSFASADER

överstiger åtta våningar ställs särskilda krav på att ytterväggen
inte utgör ökad risk för spridning av brand till ovanliggande
brandceller.
Fönster i yttervägg (BBR 5:553)
Vid
integrerade
solcellsmoduler
i
fönsterprofiler
bör
brandspridning mellan dem beaktas som för fönster. Krav ställs
på brandklassning av fönster yttervägg i BBR och återfinns i
tabell 4.1.
Tabell 4.1. Brandklassning av fönster i yttervägg från BBR (39)

Skydd mot brandspridning mellan byggnader (BBR 5:6)
En allmän regel i BBR är att byggnader ska utformas så
brandspridning mellan dem undviks. Det uppnås då avståndet
mellan två byggnader överstiger åtta meter. Motstående
ytterväggar ska begränsa brand med skydd som motsvarar den
vägg med högst krav. För småhus kan avståndet vara mindre än
åtta meter mellan byggnader, men då ställs kombinationskrav
för yttervägg, skyddsavstånd och oklassad fönsterarea. (39)
Då kabeldragningar sker genom konstruktionen är det viktigt att
genomföringen tätas utifrån konstruktionsdelens brandklass för
att upprätthålla den avskiljande funktionen. En kabel som leds
utifrån och in i byggnaden ska kopplas till växelriktaren i den
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brandcell där den leds in. Fram till denna kopplingspunkt ställs
enligt kapitel 5:527 inga krav på brandteknisk klass på kabeln.
Utformning av kablar ska alltid ske så att de vid brand inte
bidrar
till
snabb
spridning
eller
ökad
värme
och
brandgasutveckling.
CFPA (Confederation of Fire Protection Associations in Europe)
har tagit fram en guide för att undvika brandspridning mellan
solcellsmoduler (42). Denna uppger bland annat att kablar
endast får föras över brandväggar om de installerats i
brandsäkra kabelkanaler och axlar, som illustreras i Figur 4.2
nedan.

Figur 4.2. Kabelföring mellan brandväggar (42)

Nationella standarden SS-EN 50583-1 anger att alla
solcellsmoduler innehållande glas ska uppfylla brandkraven
enligt
SS-EN
13501-1.
Standarden
säkerställer
att
byggprodukter och byggnadselement klassificeras baserat på
provningsdata från metoder som mäter reaktion vid
brandpåverkan.

4.2

Komponentkrav

Solcellsanläggningar består av många olika komponenter. De
omfattas av en mängd olika krav för att vara godkända att
användas i byggnader. Nedan följer en redovisning av krav kring
två material, glas och aluminium, som är vanliga komponenter i
solcellssystem. Kraven behöver även kombineras med tester för
elsäkerhet, vilka inte regleras i BBR.
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4.2.1 Glas
De krav BBR ställer på glas som används i byggnader rör främst
oskyddade ytor där människor kan komma i kontakt med glaset.
Glas ska väljas och markeras så att personskador via
sammanstötning, fall ut från glasyta och via skärskador
undviks. Följande stycken beskriver krav för solcellsmoduler
med glas på fram- och baksida.
Skydd mot skärskador (BBR 8:353)
För att begränsa skador från glasskivor finns krav på att
termiskt härdat säkerhetsglas ska uppnå minst klass 1(C)3
enligt SS-EN 12150-2. Laminerat säkerhetsglas som beskrivs i
SS-EN 14449 ska uppnå minst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600,
ett pendelprov mot stötar för utsatta byggnadsdelar. Delarna är
enligt BBR:
“– glasräcken,
– glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet
från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än
1,5 meter,
– glasytor i enskilda bostadslägenheter om avståndet från
glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6
meter,
– glasytor i andra utrymmen där barn kan vistas än bostäder om
avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är
mindre än 0,8 meter. Glasytor i dörrar i skolor och förskolor bör
dock ha härdat eller laminerat glas om avståndet från glasytans
underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter.” (25,
s. 143)
Ljudkrav (SS-EN 50583-1)
Ljudisoleringskrav ska uppfyllas enligt Byggnadsglas – Glasning
och ljudisolering, SS-EN 12758. Endast hänvisning har gjorts då
arbetet begränsats enligt kapitel 1.4.
Hållfasthetskrav (SS-EN 50583-1)
Modulens övre temperaturgräns beräknas för att säkerställa god
hållfasthet. Standarden skiljer på solcellsmoduler som
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laminerats mellan två glasskivor och en glasskiva med ett annat
material. För moduler som laminerats mellan endast glas gäller:
Den mekaniska belastning som skapas på lamellerna då de
absorberar solenergi och värms upp ska beräknas. Om inga
tester görs eller värden ges ska den övre temperaturgränsen
sättas till 75 °C.
Den mekaniska styvheten av lamellerna då de absorberar
solenergi ska beräknas samt värmegenomgången av hela
komponenten. Om inga tester eller värden ges ska
mellanskiktets övre temperaturgräns sättas till:
85° C för modul som bildar den främre delen av en
värmeisolerande panel
80° C för modul som bildar den främre komponenten i en
isolerande glasenhet
65° C för modul som inte innehåller någon form av
värmeisolerande skikt på baksidan

4.2.2 Aluminium
I stort sett alla infästningssystem på fasader utförs i aluminium.
Anledningen är att aluminium, jämfört med stål, har lägre
densitet (2,7 g/cm3) och inte rostar på samma sätt. Många
aluminiumlegeringar har mycket hög sträckhållfasthet och är tre
gånger mer elastiskt än stål (43). Aluminium är lätt att forma
vilket kan göras genom valsning, gjutning eller smidning. Det
mest utmärkande sätt som aluminium kan bearbetas på är
genom extrudering. Materialet pressas då ut genom formar och
kan specialanpassas utan att priset skjuter i höjden. Detta är en
stor fördel eftersom många infästningssystem är speciellt
framtagna till att passa ett specifikt projekt. En nackdel med
aluminium är att det inte går att få lika hög tryckhållfasthet som
stål (44), men på grund av den lägre vikten är aluminium ändå
idealiskt för fasadkonstruktioner.
Vid val av aluminiumprofiler är det viktigt att materialet
uppfyller en viss standard. Eurokod 9 ställer materialkrav enligt
SS-EN 1999-1 som berör aluminium. Stålkonstruktioner och
prestandakrav på bärverk i aluminium, regleras i SS-EN 1090-3.
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Endast hänvisningar har gjorts då arbetet begränsats enligt
kapitel 1.4.

4.3

Certifieringar och kvalitetsmärkningar

Många leverantörer av solcellsmoduler har en effektgaranti på 20
år, men modulerna kan mycket väl fungera som byggmaterial i
fler år än så. För att få sälja solcellsprodukter görs provning
enligt gällande standarder. Utöver detta kan producenten välja
att certifiera sin produkt, eller ett helt BIPV-system. Det innebär
en återkommande kontroll för att säkra att kvalitet och
prestanda upprätthålls över tid. Certifiering innebär även ett
bevis för konsumenten att ställda krav är uppfyllda från en
oberoende tredje part. (45)

4.3.1 CE-märkning
CE står för Conformité Européenne. Alla byggprodukter som
täcks av en harmoniserad standard* och säljs inom EU måste
vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. Märkningen
innebär att samma enhetliga metoder används då tillverkaren
bedömer och beskriver sin produkt och att uppgifterna är
trovärdiga. Produkter kan CE-märkas enligt olika lagstiftningar
och betyder då olika saker. För leksaker och elprodukter innebär
CE-märkning ett godkännande inom EU. Detsamma gäller inte
inom byggbranschen då kraven varierar för byggande och
användning av byggprodukter i EU:s medlemsländer. CEmärkning är ingen garanti eller bevis på att produkten är
godkänd i landet. (47)

4.3.2 TÜV Rheinland certifiering
TÜV Rheinland är ett tyskt företag som utför de kvalitets- och
säkerhetstester som ligger till grund för certifiering av produkter,
system och tjänster. Företaget är verksamt i 69 länder runt om i

”Harmoniserade standarder är Europastandarder utarbetade enligt de
riktlinjer som överenskommits mellan Kommissionen och de europeiska
standardiseringsorganen och som följer ett mandat från Kommissionen.” (46)
*
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världen
och
har
kompetenser
verksamhetsområden. (48)

inom

många

olika

TÜV Rheinland erbjuder ett stort antal tester och certifieringar
inom området solenergi, bland annat av solcellsmoduler för
byggnadsintegration, “BIPV - Qualification of Building-Integrated
PV” (49). Kombinationen av elektroteknik och byggteknik i BIPVsystem utgör stora risker. För att säkerställa hög kvalitet kan
TÜV Rheinland bland annat utföra tester av elsäkerhet,
tak/fasadintegration, brandmotstånd och täthet mot slagregn.
Produkter och system som har blivit testade och godkända eller
certifierade får använda TÜV:s kvalitetsmärkning. Resultat från
tester finns att ta del av och blir ett märke för ett transparent
och trovärdigt företag.

4.3.3 P-märkning
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP har en egen certifiering
för produkter, P-märkningen. Den säkerställer att kraven från
BBR och Swedish Standards Institute, SIS uppfylls. Att certifiera
hela solcellsystem blir en mycket tidskrävande och kostsam
process, vilket gör det mer lämpligt att endast certifiera enskilda
komponenter. Sedan 1990 har P-märkning använts för
solfångare i Sverige och sedan 2001 även på Europanivå under
namnet Solar Keymark. Idag finns ingen liknande certifiering för
solelsystem, utan endast för solelinstallatörer. (50)

4.3.4 MCS certifiering
The Microgeneration Certification Scheme, MCS är ett
kvalitetssäkringssystem i Storbritannien, avsett för småskalig
produktion av förnybar elektricitet och värme. MCS är ett
branschlett organ, med stöd av statliga Institutionen för energi
och klimatförändringar (DECC). Europeiska standarder ligger till
grund för de installationsstandarder och produktionskrav som
måste uppfyllas för att bli MCS certifierad. (51)
MCS
kan
testa
och
certifiera
skräddarsydda
byggnadsintegrerade solceller. Dessa kallas BBIPV, Bespoke
Building Integrated Photovoltaics och avser en projektspecifik
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solenergiprodukt, framtagen med avsikten att användas som ett
byggnadsmaterial. Certifikatet säkerställer att alla gällande ENstandarder är uppfyllda och där utöver sker kontroll av
produktion och ledningssystem för att säkerställa att
slutprodukten håller lika hög kvalitet som laboratorietester visat.
(52,53)

4.4

Marknadskrav

Flera
kommuner
har
tagit
fram
guider
för
hur
solcellsanläggningar ska installeras. Guiderna riktar sig främst
till privatpersoner. Enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900)
krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och andra ändringar av
byggnaden inom detaljplanerat område. För en- och
tvåbostadshus krävs det enligt 9 kap. 5§ dock inte bygglov om
åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets
karaktär (54).
Detta innebär att kommunerna själva bestämmer om bygglov
behöver sökas. I de fall bygglov krävs är det främst det estetiska
uttrycket som avgör om beviljande ges. Krav ställs
på konstruktionsberäkningar och CE-märkning på samtliga
ingående komponenter. Krav på certifieringar existerar inte.
Vidare
beskrivs
inte
vilka
regler
som
gäller
för
solcellsanläggningar och vart dessa återfinns.
Förutom riktlinjer från kommuner har byggherrar önskemål på
utförande och kvalitet. Vid samtal med Chef för teknik och
service i Uppsala på Vasakronan AB, ett av Sveriges största
fastighetsbolag, har det framkommit att det idag inte ställs
några särskilda krav på certifiering av produkter i
solcellssystem. Däremot har alltid en produkt med en
kvalitetsstämpel
fördel
gentemot
andra
produkter.
Fastighetsbolaget ställer vanligtvis krav på att alla använda
byggprodukter ska finnas i standarden för miljöbedömning av
varor,
Byggvarubedömningen.
Solcellsmoduler
är
dock
svårbedömda
som
byggmaterial
då
det
ofta
saknas
byggvarudeklarationer som är ett krav för att kunna bedömas i
byggvarubedömningen. (55)
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Vidare anger intervjuad arkitekt att estetik främst är avgörande
för val av solcellsanläggning och att ett enhetligt intryck
efterfrågas. 8 kap 13§ i PBL beskriver att historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga byggnader inte
får förvanskas. Motsvarande gäller även för bygglovspliktiga
anläggningar, bebyggelseområden och allmänna platser. (54)
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5.

REFERENSPROJEKT

I följande avsnitt presenteras fem olika projekt där
solcellsmoduler använts som fasadbeklädnad. Projekten skiljer
sig åt vad gäller verksamhet i byggnaden, geografisk placering
och nivå av byggnadsintegrering av solcellsmodulerna.

5.1

Copenhagen International School, Köpenhamn

Copenhagen International School är ett pågående projekt som
byggs av fyra stora entreprenörer beräknas stå färdigt under
2017 (56). Arkitekten för projektet, C.F. Møller, har tagit fram en
renderingsbild över tänkt utförande som redovisas i Figur 5.1.

Figur 5.1. Renderingsbild över Copenhagen International School av
C.F. Møllers tegnestue (arkitekten).

Solcellsteknik
Byggnaden kommer uppföras med monokristallina solceller i
flera olika storlekar och med en speciellt framtagen patenterad
teknik som kallas Kromatix Technology (57). Den innebär att
modulen kan utföras i nya färger men fortfarande inneha
samma verkningsgrad. Sammanlagt kommer 1200 moduler
uppföras på en yta av totalt 6048 m2 och täcka runt en tredjedel
av byggnadens elbehov.
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Infästningssystem
Byggnaden utförs med betongstomme och utfackningsväggar
med stålreglar. Varje modul är limmad i en kassett av
aluminium som vinklar modulen 4° åt önskad riktning.
Kassetterna kommer från Rutec och hängs upp på horisontella
aluminiumskenor som tagits fram av företaget SAPA. På
skenorna fästs beslag som håller modulen på plats och kan
flyttas i sidled. På bakomliggande konstruktion finns vertikala
profiler som de horisontella skenorna är monterade på. (58)
Byggnadsintegrering
Solcellsanläggningen är byggnadens enda fasadbeklädnad, men
tätningar mellan kassetterna har inte gjorts, därför måste
bakomliggande konstruktion projekteras för att stå emot fukt.
(58)

5.2

BAE Systems Hägglunds, Örnsköldsvik

Denna produktionshall som renoverades under 2015, är
Nordens just nu största solcellsanläggning. Projektet, som
redovisas i Figur 5.2, var en partnerupphandling mellan NCC
och Goodtech som driftsattes under slutet av år 2015. (59)

Figur 5.2. Solspaneler på BAE Systems Hägglunds. Foto: BAE systems
(60)

Solcellsteknik
Solcellsfasaden består av 1465 stycken tredje generationens
monokristallina helsvarta solcellsmoduler. De utgör en yta på
2500 m2 som tillsammans genererar tio procent av BAE Systems
energiförbrukning i Örnsköldsvik. (61)
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Infästningssystem
Stommen är uppbyggd av betongpelare med horisontella IPEbalkar. Utanpå detta finns isolering med plåtfasad där de
ramade modulerna är integrerade i fasaden med ett profilsystem
från det tyska företaget Schletter. Dessa är uppbyggda med
vertikala H-profiler i aluminium som är infästa i stommen
genom isoleringen. Utanpå har horisontella H-profiler
installerats som solcellsmodulerna är upphängda i med
klämmor. Klämmorna medför att en enskild modul kan plockas
bort, men en förutsättning är att de närmast sittande modulerna
hålls på plats då klämmorna skruvas loss. Bakom panelerna
finns en ventilationsspalt på 70 mm som tillgodoser
ventilationen. (62,63)
Byggnadsintegrering
Panelerna fungerar som fasadbeklädnad men är inte
projekterade för att stå emot fukt eller vind då klämsystemet
medför en springa mellan varje modul.

5.3

One Tonne Life Project, Stockholm

One Tonne Life Project var ett pilotprojekt som startade år 2010
med målet att minska en familjs koldioxidutsläpp till endast ett
ton per person och år. Projektet var ett samarbete mellan
Vattenfall, Volvo Cars samt husleverantören A-hus. Projektet,
som också kallas Villa Bright Living, uppfördes i Hässelby
utanför Stockholm. Gert Wingård var anlitad arkitekt och
projektet har blivit uppmärksammat för sin unika design, med
utmärkelsen ”Ett av världens snyggaste solenergihus” (64), se
Figur 5.3.
Solcellsinstallation
Tunnfilmssolceller har använts på både tak och fasad, vilka
tillsammans utgör en yta på 96m2.
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Figur 5.3. One Tonne Life Project, Hässelby. Foto: A-hus

Infästningssystem
Stommen består av prefabricerade element gjorda i trä.
Modulerna är ramfria, men limmade i kassetter som tillverkats
av företaget Sulfurcell. Kassetterna sitter omlott ovanpå
varandra i överkant och på horisontella profiler i underkant.
Dessa är sedan fästa i vertikala profiler som skruvas in i väggen.
Avståndet mellan panelerna och bakomliggande vägg är 150
mm, vilket krävts för att få hängrännor dolda bakom.
Byggnadsintegrering
Byggnaden har en integrerad lösning där panelerna utgör en
fasad- och taktäckning med isolering/takpapp bakom. (65)
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5.4

Frodeparken, Uppsala

Frodeparken är ett flerbostadshus på fem våningar som har
uppförts av Skanska men ägs och förvaltas av Uppsalahem. Det
är
Uppsalahems
enda
genomförda
fasadmonterade
solcellsanläggning och har varit i drift sedan 2014. Redan i tidigt
skede planerades solceller som fasadmaterial och hela
byggnaden är därför anpassad efter detta. Projektet redovisas i
Figur 5.4.

Figur 5.4. Solcellspaneler på Frodeparken i Uppsala (9)

Solcellsinstallation
Fasaden utgörs av ca 1200 solcellsmoduler, en nästan 700m2
stor solcellsanläggning som täcker 70 procent av fastighetens
elbehov (66). Solcellsmodulerna är av typen tunnfilm.
Infästningssystem
Anläggningen
är
monterad
på
betongstomme
med
infästningssystemet
LT-Sun
från
U-kon.
Vertikala
aluminiumprofiler är monterade på stommen varpå de inramade
solcellsmodulerna är upphängda. Längs under- och överkant,
samt i sidled är en perforerad plåt monterad för att skapa en
luftspalt som kyler fasaden och fungerar som vattenavrinning.
Den hindrar dessutom smuts från att fastna och fåglar från att
bygga bon bakom panelerna. Fasaden sitter på ett avstånd av 8140 mm från bakomliggande konstruktion för att säkerställa god
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ventilation. Att avståndet varierar till den underliggande
stommen beror på att huset har en välvd form. (25)
Byggnadsintegrering
Modulerna är upphängda med ett litet mellanrum till nästa. Det
medför att de inte fungerar som en vatten- eller vindtät fasad för
bakomliggande betong. (25)

5.5

Kv. Grynnan och Holmen, Stockholm

Kvarteren Grynnan och Holmen är två nära identiska
bostadskvarter belägna i den miljömedvetna stadsdelen
Hammarby Sjöstad, Stockholm. De uppfördes av NCC och togs i
drift mellan åren 2003 och 2004 (67), se Figur 5.5.

Figur 5.5. Solcellspaneler på Kv. Holmen och Grynnan i Hammarby
sjöstad (9)

Solcellsinstallation
Solcellsmoduler är integrerade i både fasad, balkongräcken,
fönster och tak och uppgår för vardera projekt till en yta av
200m2. Modulerna består av bruna polykristallina kiselceller,
som fått sin färg genom en antireflexbehandling.
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Infästningssystem
Stommen består av betong med en utanpåliggande fönsterprofil i
aluminium från Wicona. I fönsterprofilen finns en solcellsmodul
på framsidan och ett fönsterglas bakom. Hålrummet mellan
modulen och den bakre glasskivan är fyllt med argon för att ge
god isolering och skydda mot fukt (67). För demontering av en
modul måste först det utanpåliggande täcklocket först tas bort.
Bakom panelerna finns en luftspalt som gör att luften släpps in i
nederkant, värms upp bakom modulerna och stiger med
självdrag. Den släpps sedan ut i överkant av fasaden (3).
Byggnadsintegrering
Grynnan och Holmens solcellsmoduler är integrerade och står
emot både vind och fukt. Då profilsystemet är uppbyggt på
samma sätt som ett fönster, säkerställs att vatten inte kan leta
sig in i konstruktionen.
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6.

EXEMPELPROJEKT SOLIBRO

Solibro Research AB har en byggnad på Ultuna 2:23, Vallvägen
5, Uppsala, se Figur 6.1. En fasad, belägen i söderläge, är
lämplig för montage av solcellspaneler.

Figur 6.1. Solibro Research ABs kontorsbyggnad i Uppsala (9)

6.1

Förutsättningar

Uppsala kommuns solkarta visar att väggen är cirka 200 m2 och
har en årlig solinstrålning på 900 kWh/m2, ca 180 000 kWh/år
(68), se Figur 6.2.

Figur 6.2. Solibros byggnad i Uppsalas solkarta med inkommande
solenergi på väggar.

6.1.1 Vägguppbyggnad
Byggnaden har en enkel konstruktion med stomme i limträ och
ytterväggselement från Paroc som monterats utanpå stommen.
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Limträpelarna har dimensionerna 270*165 mm och takstolarna
115*450 mm i samma material. Byggnaden har ett plåttak med
lutning på 1:16. Ytterväggen från Paroc är 150 mm bred, se
Figur 6.3.

Figur 6.3. Uppbyggnad av yttervägg, Solibros kontorsbyggnad.

Södra fasaden är rektangulär på grund av en sarg i överkant,
som monterats med sargstöd. Den mäter 8300*28000 mm, se
Figur 6.4.

Figur 6.4. Konstruktionsritning av södra fasaden, Solibros byggnad.

6.2

Dimensionering

Dimensionering görs över modulernas och infästningssystemets
egentyngd samt beräknad vindlast som verkar på fasaden. Av
total vikt beräknas antalet infästningspunkter. Då inget system
valt har endast vindlast beräknats och rekommendationer gjorts
för infästning.
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6.2.1 Vindlastberäkning
Den dimensionerande vindlasten för en byggnad bestäms av
byggnadens höjd, utformning, terrängtyp och geografiska
belägenhet. Vindlasten har beräknats enligt Eurokod 1 SS-EN
1991-1-4 Allmänna laster – Vindlast samt EKS 10 kapitel 1.1.4 Vindlast. För beräkningsgång hänvisas till bilaga B.
Den högsta resulterande tryckkraften på söderfasaden uppstår
då vinden blåser rakt mot den. Kraften är då 1.073 kN/m2.
Högsta resulterande sugkraft uppstår på söderfasadens yttre
delar då det blåser mot öst eller väst. Kraften är då -0.855
kN/m2

6.2.2 Infästning
Väggen ska bekläs med ramfria solcellsmoduler, Solibro SL2
med dimensionerna 1196*789.5*7.3 mm. Varje modul har en
egentyngd på 16.5 kg vilket ger 17.47 kg/m2 då modulerna
monteras utan mellanrum.
I dagsläget har byggnaden en ytterbeklädnad av plåt vilket gör
att en applicerad lösning är bäst lämpad. Solibro har egna
aluminiumskenor för ramfria moduler, som användes vid en
temporär utställning i Almedalen, Gotland. De har ännu inte
dimensionerats för eller uppförts på något riktigt projekt.
Solibros skenor bör först ses över så att de utförts med
korrosionsbeständigt aluminium. Dess egentyngd bör beräknas
samt vilken last de kan bära. Om krav uppfylls kan de användas
för horisontellt montage men bör kompletteras med
bakomliggande vertikala profiler som fästs i stommen.
De horisontella skenorna bör utformas så att de ramfria
modulerna inte skadas då de skjuts in. Creoteccs system som
redovisats i kapitel 3 kan användas som inspiration. För att
motverka horisontella rörelser kan modulerna limmas eller
fästas med skruv i ytterkanter.
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Idag finns många välutvecklade system för fasasdmontage, vilket
gör solcellsmoduler lämpliga som fasadbeklädnad. Få projekt
har dock uppförts i landet och kunskaperna är därför
begränsade.
Fördelarna med solceller gentemot traditionella fasadmaterial är
många i och med att panelerna samtidigt har flera funktioner i
byggnaden. Bland annat funktion som solavskärmning,
väderskydd och generering av el. Att projektera en byggnad med
en solcellsfasad är svårare än en vanlig beklädnad då kraven på
elsäkerhet måste inkluderas. Materialet är dyrare, men tack vare
elproduktion kan fasaden ge avkastning. Som byggprodukt är
infästningssystemen visat sig vara välutvecklade och anpassade
för modulerna, då de undersökta systemen nästan uteslutande
har en luftspalt som garanterar bibehållen effekt samt god
ventilation.
Många system är anpassade till isoleringen i ytterväggen och ger
möjlighet för tilläggsisolering vid renovering. Drift och
underhållskostnader för solcellsanläggningar är minimala och
ofta har solcellsmodulerna en garanterad effektgaranti på minst
20 år. En trygghet för beställare till att våga satsa på solceller.

7.1

Svenska standarder och bygglagar

Ett av rapportens huvudsyften har varit att reda ut vilka lagkrav
och byggregler som ställs för att solcellsanläggningar ska gå att
sättas upp på fasader.
Från intervjuer har det framkommit att regler för
solcellsanläggningar finns men är svårtillgängliga. I dagsläget
finns inget kapitel i någon nationell standard som fullt ut
kombinerar kraven för solcellsmoduler och fasader. Antagningar
behöver göras för varje enskilt fall, där tolkning av standarderna
medför olika slutresultat. Enskilt är modulens kravspecifikation
utförlig. Likaså reglerade krav på glas- och fasadbeklädnader,
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som panelerna kan antas kategoriseras under. Vid kombination
uppstår ett glapp mellan kraven, vilket är oroväckande då
beklädnaden blir en strömförande källa.
Ett annat glapp återfinns mellan lagstiftning och praktisk
erfarenhet i branschen. Lagarna är inte tillräckligt tydliga för att
lekmän ska förstå. Detta är ett problem som kan uppmuntra till
fuskbygge
och otillräcklig kontroll av beräkningar vid
dimensionering. Vid analysering av de intervjuer som genomförts
under rapportens förarbete har det framkommit att
kunskaperna kring gällande lagstiftning varit mycket varierade.
De flesta har känt till något eller några av de ställda kraven, men
inte samtliga.
Med tanke på att solcellsmoduler fortfarande är relativt nytt som
byggmaterial i Sverige, är det inte konstigt att det finns brister i
regelverken.
I
den
nya
standarden,
SS-EN
50583
Byggnadsintegrerade solceller, kombineras många krav, men
fokus kring infästning ligger på takanläggningar, då de är
vanligare än fasadmonterade paneler. Initiativet i SS-EN 50583
att kategorisera solcellsmoduler efter integrering och placering
kan betydligt underlätta projektering av kommande byggprojekt.
Fortfarande behövs dock förbättringar göras kring tydlighet i
standarden, samt att regler för fasadmontage utformas i SS-EN
50583-2, vilken tar hänsyn till hela systemet.

7.2

Certifiering

Ett flertal olika valmöjligheter finns för certifiering och
kvalitetsmärkning. Tyskland är det mest framstående landet,
medan det i dagsläget inte finns någon certifiering för
solelsystem i Sverige. SP uppger på sin hemsida (50) att de har
för avsikt att ta fram en certifiering, men hitintills återfinns det
endast för solvärmesystem.
Europeiska certifieringar är gynnsamma för konsumenter, då de
säkerställer att EU-standarder uppfylls och kvalitet upprätthålls
över tid. De garanterar däremot inte att svenska byggregler är
uppfyllda. Tyska TÜV:s certifiering av solcellssystem är den mest
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omtalade, men är ännu inte välkänd i Sverige. En svensk
certifiering hade underlättat vid projekteringen för beställare.
Då hade nationella byggregler varit uppfyllda och hög kvalitet
garanterad efter kontroll av tredje man. För byggnadsintegrerade
anläggningar är 20 års effektgaranti inte tillräckligt. När
solcellsmoduler används som klimatskydd i byggnaden uppstår
helt plötsligt andra risker som fukt- och konstruktionsproblem.
Då kan en kontroll av infästningen och modulen som helhet vara
avgörande för att minimera problem i byggnaden med stora
kostnader som följd.

7.3

Infästningssystem - en jämförelse

Många olika infästningssystem finns men alla studerade utom
ett
är
baserat
på
samma
lösning
med
vertikala
aluminiumprofiler. Ingen av dem har visat sig vara helt fukttäta.
Alternativet är fönsterprofil som är det enda fukttäta systemet.
Fönsterprofiler är även det enda som fungerar fristående och där
modulerna kan nås inifrån. Samtliga system är dock fortfarande
väderskyddande då bakomliggande stomme inte exponeras för
stora mängder regn och vind. Studerade infästningssystem blir i
och med detta integrerade då de utförs som enda
fasadbeklädnad och applicerade då det finns en befintlig
beklädnad bakom. I det sistnämnda fallet tillför modulerna
ingen funktion i klimatskalet eftersom den befintliga
beklädnaden är väderskyddande. I tabell 7.1 jämförs
undersökta infästningssystem.
Tabell 7.1 Jämförelse av infästningssystem
Företag

System

Vädertät
konstruktion

För ramfria
moduler

Intryck

Sto
Scandinavia

StoVentec ARTline
Inlay

NEJ

NEJ

Enhetligt

Sto
Scandinavia

StoVentec ARTline
Invisible

NEJ

JA

Enhetligt

Schüco

Schüco ProSol TF

JA

JA

Rutigt

Soltecture

Corium

NEJ

JA

Enhetligt

U-Kon

U-Kon LT-sun

NEJ

NEJ

Rutigt

Schletter

Schletter EFa

NEJ

JA

Prickigt

Creotecc

Alutec FL

NEJ

JA

Varierande
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En tidig fundering från Solibro var hur moduler kan bytas ut i
händelse av att en går sönder. Detta har undersökts för varje
infästningssystem och visat sig vara möjligt för samtliga. Enklast
är kassettsystem där moduler kan plockas ner var för sig, tack
vare att de klickas eller hakas fast. Svårighetsgraden vid
nedmontering av modulen varierar och de flesta kräver att ovaneller underliggande moduler avlägsnas. För studerat klämsystem
krävs att flera hjälps åt för att hålla fast modulerna omkring den
trasiga. Skadade moduler är dock ovanligt och ett välfungerande
system kan antas vara mer fördelaktigt än enkelheten vid
modulbyte.
Delade meningar råder över hur solcellspaneler som
fasadbeklädnad är estetiskt tilltalande eller ej, men marknaden
efterfrågar idag främst enhetliga beklädnader. Det finns många
varianter av utseende på solcellsmodulen, men infästningen
spelar lika stor roll för intrycket. Av tabell 7.1 som
redovisades ovan har kommentar getts på intrycket av varje
system. Det visar att ramfria moduler med dold profil och
kassettsystem ger det mest enhetliga intrycket. Ramfria
moduler är dock både känsliga för stötar och svåra att göra
vädertäta. Ramade moduler är de vanligast förekommande
idag. De tillsammans med ramfria moduler i fönsterprofiler är
svåra att få enhetliga och får ofta fasaden att upplevas rutig.
Det mest fördelaktiga är då att använda profiler i liknande kulör
som solcellen.
En applicerad anläggning innebär att panelerna inte fyller någon
funktion i byggnaden förutom att generera el. Det betyder att
renoveringsprojekt där befintlig fasadbeklädnad lämnats kvar
blir applicerade system, oavsett hur liten springan mellan
modulerna är. För nyproduktion eller vid renovering av
stomkonstruktionen där anläggningen utgör den enda
fasadbeklädnaden blir systemet integrerat.
Vid nyproduktion eller renovering av stomkonstruktionen kan
antingen ett integrerat system eller ett applicerat system
användas. Kraven blir enklare att uppnå med applicerat system,
men kräver en fasadbeklädnad bakom. Kostnader för extra
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material blir mycket högre vid applicerade system. I tabell 7.2
har referensprojekten som presenterats tidigare i rapporten
sammanfattats.
Tabell 7.2. Jämförelse av referensprojekt
Projekt

System

Stomme

Vädertät
konstruktion

Ramfri
modul

Intryck

Copenhagen
International
School

Specialanpassat
kassettsystem
från SAPA och
Rutec

Utfackningsväggar
med stålreglar

NEJ

JA

Levande
Grönt

BAE Systems
Hägglunds

Schletter EFa

Utfackningsväggar
med stålreglar

NEJ

NEJ

Randigt
svart och
grå

Frodeparken

U-Kon LT-sun

Betong

NEJ

JA

Rutigt
svart

One Tonne
Life projekt

Specialanpassat
kassettsystem
från Sulfurcell

Trä

NEJ

JA

Enhetligt
svart

Kv. Grynnan
och Holmen

Isolerfönster från
Wicona

Betong

JA

JA

Rutigt
brun och
grå

Alla projekt har använt olika system för infästning, vilket visar
på ett brett utbud. Material i stommen varierar och därmed är
både betong, trä och stål möjliga som underkonstruktion till
solcellsmoduler.
Infästningssystemet
har
i
flera
fall
specialanpassats eftersom beställare ställt krav på specifikt
estetiskt uttryck. Därför varierar slutresultaten något, men de
flesta ger intrycket av en svart, blank fasad. Copenhagen
International School skiljer sig från de andra projekten med sin
gröna solcellsfasad. Idag finns många valmöjligheter gällande
färg, form och transparens av solcellsmoduler och chansen är
stor att framtidens solcellsfasader går att variera i det oändliga.
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8.

SLUTSATS

Ställda krav och standarder på solcellsfasader har tidigare varit
otydliga och dåligt definierad, och fortfarande saknas tillräckliga
krav för fasadmontage. Informationen har varit mycket utspridd
i både Eurokod och BBR, vilket har försvårat projekteringen.
Den nya standarden SS-EN 50583 som fastställdes i maj 2016
behandlar byggnadsintegrerade solceller och medför att
information från flera olika standarder förenats i en. Det
underlättar för byggherrar och beställare i kommande
projektering av solcellsfasader. För Solibros del innebär detta en
mer än tidigare definierad specifikation över vad som bör
uppfyllas utöver krav på estetik.
Idag finns ett flertal tyska certifieringar som säkerställer att
standarder följs och hög kvalitet upprätthålls genom hela
produktionen.
TÜV:s
certifiering
BIPV
är
den
som
rekommenderas i brist på svensk motsvarighet, för att ge
kunden en garanti på solcellssystemet.
Svar på frågeställningar från kapitel 1 besvaras i följande två
avsnitt.

8.1

Svar på huvudfråga

Huvudfråga:
-

Vilka krav finns för dimensionering av solcellspaneler på
fasader och vilken infästning ger bäst slutresultat?

I standarden SS-EN 50583 redovisas de krav som gäller för
solcellspaneler på fasader. Anläggningen dimensioneras utifrån
krav på vindlast, egentyngd, brand, glas och stommens
hållfasthet med hjälp av standarder reglerade i Eurokod och
EKS samt krav och råd från BBR.
Diskussion kring val av system vid nybyggnation och
stomrenovering har visat att byggnadsintegrerade system är att
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föredra framför applicerade. Anledningen är att kostnad för
annan klimatavskiljande beklädnad undviks. Då vädertät
konstruktion önskas är fönsterprofiler det enda system som kan
rekommenderas. I annat fall har slutsats dragits att
kassettsystem är mest fördelaktiga i och med ett enhetligt
intryck och enkel demontering.

8.2

Svar på delfrågorna

Delfrågor:
-

Vilka typer av infästningssystem används för
fasadmonterade solcellspaneler?

Infästningssystem
med
aluminiumprofiler är de som
kompletteras med kassetter,
typ av profiler ovanpå
-

fönsterprofiler
eller
vertikala
används. Det sistnämnda systemet
klämmor, horisontella- eller annan
som modulen sätts fast i.

Vad är skillnaden mellan byggnadsintegrerade- och
byggnadsapplicerade solcellspaneler?

Byggnadsintegrerade solcellspaneler är avsedda att användas
som byggprodukter och måste fylla en funktion i byggnaden, till
exempel genom att vara klimatavskiljande, bärande eller
solavskärmande. Byggnadsapplicerade
paneler är endast
uppmonterade
för
att
generera
energi.
-

Går det att byta ut en trasig solcellsmodul utan att beröra
dem runt omkring?

Ja, med kassettsystem är det möjligt. För de andra
infästningssystemen berörs moduler under och/eller över den
trasiga.
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Solibro Research AB har i dagsläget två solcellsmoduler i
tunnfilmsteknologi
som
de
avser
anpassa
till
byggnadsintegrering och applicering. Rekommendation som ges
avser komponentkrav och val av infästningssystem anpassade
till dessa två moduler.

9.1

Komponentkrav

Vid dimensionering bör hänsyn tas till vindlast, egentyngd och
infästningssystem. Därutöver behöver krav kring brand och glas
beaktas, vilka varierar beroende på placering av solcellsmodulen
i byggnaden och typ av integrering/ applicering. Om detta kan
läsas mer i kapitel 4. Projektering.

9.2

Infästningssystem

Solibro har en ramad modul och en ramfri. För vädertäta
konstruktioner rekommenderas fönsterprofiler, då de är de enda
system som uppfyller dessa krav. Den ramfria modulen är
lämplig till detta. Solibro rekommenderas därför att samarbeta
med ett företag som tillverkar fönsterprofiler för att gemensamt
ta fram en kombinerad produkt.
För övriga konstruktioner rekommenderas att ta fram ett system
som är anpassningsbart till både den ramade och ramfria
modulen. Systemet bör bygga på vertikala aluminiumprofiler.
För den ramade modulen rekommenderas horisontella profiler
liknande de från Sto Scandinavia. Det kan ge inspiration till
Solibro att vidareutveckla det förslag med horisontella profiler
som togs fram till Almedalsveckan på Gotland. Med svarta
profiler kan intrycket bli nästan helt enhetligt.
Den ramfria modulen är känslig mot stötar men går även att
montera i skenor, liknande Creoteccs system Creover. Det bör
dock utvecklas till att bli säkert mot kantstötning. Ett annat
alternativ är dolda profiler som limmas på modulens baksida,
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liknande StoVentec ARTline invisible. Resultatet blir till skillnad
från de horisontella skenorna helt enhetligt.
Utveckling av samtliga system bör göras så att varje modul kan
nedmonteras var för sig.

9.3

Certifiering

Kvalitetsmärkning efterfrågas sällan, men anses fördelaktivt vid
val mellan system. Svenska certifieringar har ännu inte
upprättats och kan därför inte rekommenderas. Om Solibro trots
det önskar certifiera sina produkter rekommenderas certifiering
enligt TÜV. Detta för att vara konkurrenskraftiga på
internationell nivå. Att certifiera enligt TÜV säkerställer dock
inte att svenska byggregler uppfylls.
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10.

FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER

Genomfört arbete är begränsat till kravställning i Sverige och
jämför endast olika infästningssystem som använts vid tidigare
projekt. Baserat på detta följer en lista på tänkbara fortsatta
studier:
-

Undersöka om de svenska kraven även uppfyller de krav
som ställs på byggnadsintegrerade och applicerade
solcellsanläggningar utomlands.

-

Djupgående analys över vilka krav som ställs på
modulerna från beställarsidan, och vad som kan göras för
att underlätta upphandlandet av solcellsanläggningar.

-

Ta fram en LCC-analys av solcellsmoduler som
fasadmaterial, för att avgöra om de står sig
kostnadsmässigt gentemot andra fasadmaterial.

-

Ta fram kriterier för en svensk certifiering av
solcellssystem.
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BILAGOR
Bilaga 1. Sammanställning av intervjupersoner

Tabell A1 – Intervjuade personer

Intervjuperson

Företag

Befattning

Anders Carlsson

A-hus

Teknisk Chef

Mats Andersson

Energibanken i Jättendal

Konsult

Patrik Jonsson

Byggtjänst Övik AB

VD

Per-Anders Johansson

SP - bygg och mekanik

Projektledare

Rickard Nygren

White

Arkitekt

Sofia Österberg

Sto Scandinavia AB

Teknisk konsult

Thomas Kudahl Jensen

Niras

Projektledare

Tomas Nordqvist

Uppsalahem AB

Energisamordnare

Ulf Näslund

Vasakronan AB

Chef teknik och
service Uppsala
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Bilaga 2. Vindlastberäkning
Parametrar
Afr
Aref
b
cfr
cpe,1
cpi
cscd
d
Ffr
Fwe
Fwi
h
qp(z)
vb
We
Wi
z

Friktionsarea, parallella ytor med vindriktning
Referensarea enskild yta
Byggnadens bredd
Friktionskoefficient
Formfaktor för utvändig vindlast, areor större än 1m2
Formfaktor för invändig vindlast
Bärverksfaktor
Byggnadens längd
Utvändig friktionskraft
Utvändig kraft orsakad av vind
Invändig kraft orsakad av vind
Byggnadens höjd
Karaktäristisk vindlast vid höjden z
Referensvindhastighet
Utvändig vindlast mot enskild yta
Invändig vindlast mot enskild yta
Referenshöjd

Använda indata
z

Vald referenshöjd

12 m

qp(z)

EKS 10 tabell C-10a

0.82 kN/m2

cscd

Eurokod kap. 6.2 a) h<15m

1

cfr

Eurokod tabell 7.10

0.04

vb

EKS 10 Figur C-4 (Uppsala)

24 m/s

cpi

Eurokod kap 7.2.9 ANM 2

+0.2 och -0.3
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Zonindelning av byggnaden.

Beräkning av vindtrycket mot söderfasaden
b= 28.300
d= 35.415
h= 8.615
e= 2h = 17.230
h/d = 8.615/35.415 = 0.243
Ett värde på 0.243 innebär att angivet cpe,1-värde 0.25 som ges
av tabell 7.1 i Eurokod 1991-1-4 kan användas.
EKS 10: Allmänt råd
”11§ Formfaktorn cpe,10 kan användas för areor över 1 m2 när
vindlasten på bärverket som helhet bedöms. För vindlast på
fästdon för infästning av fasader och yttertak ska cpe,1 användas,
oavsett om dessa tar last från 1 m2 eller mer. (BFS 2015:6).”
cpe,1 –värde när det blåser mot söder
Zon A

-1,400

Zon B

-1.100

Zon C

-0.500

Zon D

+1.000

Zon E

-0.300

B72.

Högsta vindtrycket uppstår enligt Figur B2 vid zon D.
Beräkning av utvändig vindkraft mot zon D
Utvändig vindlast
We = qp(z)*cpe,1
0.820*1.0= 0.820 kN
We = 0.820 kN
Utvändig tryckkraft
Fwe=cscd*We *Aref
Aref = b*h
28.290*8.615= 243.805 m2
Aref = 243.805 m2
1*0.820*243.805 = 199.920 kN
Fwe = 199.920 kN
Beräkning av invändig vindkraft vid zon D
Invändig vindlast Wi
= qp(z)*cpi
0.82*0.2 = 0.164 kN
Wi = 0.164 kN
Invändig kraft
Fwi = Wi*Aref
0.164*243.805 = 39.984 kN
Fwi = 39.984 kN
Beräkning av friktionskraften mot zon D
Friktionskraft mot ytor parallella med vindriktning
Ffr = cfr*qp(z)*Afr
Afr =2*hd
2*8.615*35.415= 661.890 m2
Afr = 661.890 m2
0.04*0.82*661.890 = 21.710 kN
Ffr = 21.710 kN
Beräkning av den resulterande tryckkraften
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Resulterande kraft
Fres=Ffr+Fwe+Fwi
21.710+199.920+39.984 = 201.638 kN
Fres = 201.638 kN
Resulterande kraft som verkar per m2
Fref/Aref
201.638/243.805= 1.073 kN/m2

Beräkning av vindsuget mot söderfasaden
b= 35.415 m
d= 28.300 m
h= 8.615 m
e= 2h = 17.230
h/d =28.300/8.615 = 3.285.
Ett värde på 3.285 innebär att medelvärde beräknas mellan
angivna cpe,1 värden 1 och 5 som ges av tabell 7.1 i Eurokod 1
SS-EN 1991-1-4.
Antaget medelvärde av Cpe,1 när det blåser mot öst eller väst
Zon A

-1.400

Zon B

-1.100

Zon C

-0.500

Zon D

+1.000

Zon E

-0.600

Högsta vindsug uppstår enligt Figur B3 vid zon A.
Beräkning av utvändigt vindsug mot zon A
Utvändig vindlast
We = qp(z)*cpe,1
0.82*(-1.4)= -1.148 kN
We = -1.148 kN
utvändig sugkraft
Fwe=cscd*We *Aref
Aref = (e/5)*h
3.446*8.615 = 29.687 m2
Aref = 29.687 m2

B2.4

1*(-1.148)* 29.687= -34.081 kN
Fwe=-34.081 kN
Beräkning av invändigt vindsug mot zon A
Invändig vindlast
Wi = qp(z)*cpi
0.82*(-0.3) = -0.246 kN/m2
Wi = -0.246 kN/m2
Invändig vindkraft
Fwi =Wi*Aref
Aref = (e/5)*h
3.446*8.615 = 29.687 m2
Aref = 29.687 m2
(-0.246)*29.687 = -7.303 kN
Fwi =-7.303 kN
Beräkning av friktionskraften mot zon A
Friktionskraft mot ytor parallella med vindriktning
Ffr = cfr*qp(z)*Afr
Afr =2*hd
2*8.615*28.300 = 487.609 m2
Afr = 487.609 m2
0.04*0.82*487.609 = 15.994 kN
Ffr = 15.994 kN
Beräkning av den resulterande sugkraften
Resulterande sugkraft
Fres=Ffr+Fwe+Fwi
15.994+(-34.081)+(-7.303)= -25.390 kN
Fres= -25.390 kN
Resulterande kraft som verkar per m2
Fref/Aref
(-25.390)/29.687 = -0.855 kN/m2
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