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Sammanfattning 
 
I denna förstudie studerade vi möjligheten att installera & integrera solcellsmoduler i projektet High6. 
Vår studie visar att bästa val för installation av solcellsmoduler på tak är Heterojunction with Intrinsic 
Thin layer (HIT)-solcellsmoduler eller (mono & poly)kristallina kiselsolcellsmoduler. Det bästa valet för 
fasad är Tunnfilmssolceller Copper-Indium Gallium Selenide (CIGS). Det är möjligt att använda 
kristallina kiselsolcellsmoduler på fasaden men man ska då vara medveten om de förluster som valet 
medför. 

Vi har även diskuterat vilket batteri som skulle vara det mest lämpliga för lagring av överskott av 
producerad solel. Det bästa valet för närvarande är litium-jon-batterier men de är  relativt dyra och 
fortfarande under utveckling.  

Det förutsägs att batteripriserna kommer att sjunka med 6 - 9 % årligen vilket gör det mer och mer 
ekonomiskt intressant att välja batterier som energibackup. 

Det finns många frågor gällande batteristorlek, monteringssystem, hållfasthet av byggelement med 
integrerade/monterade solcellsmoduler, algoritmer för smarta hushållsprodukter, juridiska aspekter 
kring ägarskap och underhåll som kräver en större studie för utveckling av en noggrann och praktisk 
lösning. 

Bakgrund 
I sitt projekt High6 arbetar OBOS mycket intimt med Tengbom. Det finns ett uttalat önskemål om att 
kunna använda solceller för att bidra till att High 6 blir ett hållbart boende och ligger i linje med OBOS 
arbete med att vara en ans varstagande samhällsutvecklare. För att få en effektiv och lönsam 
solcellsinstallation måste en solcellsutredning göras.  

Vid projektering är det viktigt att integrationen av solceller beaktas redan från början. Kommer 
solceller in i ett senare skede blir de of ta ett påhäng s om varken är estetiskt tilltalande eller 
optimerade för tillämpningen och det är även svårare att få en god lönsamhet i investeringen. Både ur 
funktionshänseende och arkitektonisk synvinkel är byggnadsintegrerade solceller att föredra. OBOS 
har hittills endast arbetat med att använda färdiga solcellsmoduler på tak och börjar i och med detta 
sitt arbete med att byggnadsintegrera solceller. 

Solcellerna kan placeras både i fasad och tak. Ljusförhållandena varierar kraftigt mellan dessa 
alternativ beroende på by ggnadens orientering och omgivningen. Det finns flera olika typer av 
solceller och valet beror bland annat på förhållanden som temperatur, installationsvinkel, instrålning, 
byggnadens energibehov samt spektralberoende hos själva solcellerna. Därför görs först en 
sammanställning av olika typer av solceller där även möjligheterna till färgvariationer, effekt och 
livslängd beaktas. 
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I projektet ska de ol ika byggnadsintegrerade solceller som finns på marknaden identifieras. Det blir 
ett underlag till Tengboms fortsatta arbete med utseendet hos både f asad och tak. Vid 
byggnadsintegrering av solceller ska befintliga byggnadskrav på konstruktionen av fasad och tak 
uppfyllas samtidigt som funktionskrav på s olcellerna läggs till. Det är därför viktigt att tidigt kunna 
identifiera ett lämpligt system och anpassa konstruktionen av klimatskalet efter det. 

I projektet kommer SP, OBOS och Tengbom att delta. Inom SP finns stor kompetens kring vad som 
krävs för att integrera byggnadselement i klimatskalet på byggnader samt utvärdering av solceller. SP 
har erfarenhet från flera projekt med solceller och deltar i projekt där integrering av både traditionella 
och okonventionella solmoduler i byggnader är viktiga moment. Tengbom och OBOS är kravställare 
både med avseende på design och konstruktion. 

Avgränsning 
I denna r apport diskuteras INTE multi junction- eller GaAs-solceller samt exotiska solceller som 
Perovskiter. Anledningen till detta är att dessa solcellerantingen är mycket dyra, vilket innebär att det 
ekonomiska incitamentet för bostadsintegrering blir litet, eller för att de är  så pass nya att man vet 
inte mycket om de, samt att de utvecklas fortfarande.  

Det bör även nämnas att det finns möjlighet att använda solljuset för att tillverka värme och då kallas 
systemet för solfångare. Det finns möjlighet att välja ett kombisystem som tillverkar både el  och 
värme. I denna förstudie har vi inte diskuterat hybrida system. 

Inga LCA-analyser har utförts inom ramen av förstudien. Mikrogrid, statens incitament  
regelverk/skattereduktion samt lämpliga monteringssystem har heller inte diskuterats 
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Sammanställning av olika typer av solceller 
Vad är en solcell? 
En solcell är en elektronisk apparat som använder solljuset för att tillverka elektricitet. Själva solcellen 
består av en halvledare som är hjärtat av solcellen (se figur 1). Halvledarmaterialet omsluts/täcks av 
två elektroder, en på baksidan och en på f ramsidan. Valet av halvledare bestämmer dess effektnivå 
och under vilka miljöförhållanden solcellen presterar bäst.  När en s olcell belyses med solljus, 
absorberas ljusfotoner av halvledaren. De ljusfotoner som har rätt mängd energi kan ”sparka ut” en 
elektron från halvledaren. Solljuset innehåller miljoner fotoner med olika våglängder vilket ger 
miljoner utsparkade elektroner. Vi samlar upp alla dessa elektroner och kallar det för elektricitet 
(likström = DC).  Denna effekt kallas för fotoelektriskt effekt som upptäcktes redan i 1800 talet av den 
franska forskaren Alexander Becquerel. Senare fick Albert Einstein Nobelpris i fysik för ett 
banbrytande förklaring av fotoelektrisk effekten. 

  
Figure 1 T v olika delar av en kiselsolcell. T h förhållandet mellan solcell, en solcellsmodul samt en array 

En vanlig solcell kan inte leverera hur mycket elektricitet som helst. En solcells prestanda beror på 
omgivningstemperatur, instrålningsnivå, typ av solcell samt monteringsvinkel. En vanlig kiselsolcell 
kan vid 25 °C och strålning motsvarande 1000 W/m2 leverera ca 0,6 V.  I så fall är temperaturen i 
solcellen någonstans mellan 70-80°C. Genom att serie- eller parallellkoppla cellerna i en s olpanel 
kan den levererade elen påverkas.     
Koppling av solceller: serie- eller parallellkoppling? 

Med hjälp av seriekoppling (plus till plus och minus till minus) av celler eller paneler kan man öka på 
spänningen eftersom: 

Vtotal = V1+V2+V3+… 

Men strömmen ändras inte, d.v.s.  

Itotal = I1= I2= I3 

Om 5 kiselsolceller seriekopplas motsvarar spänningen 0.6 * 5 = 3 V. Den levererade spänningen (3 
V) är för låg. Vanligtvis siktar man mot 12 V  utspänning vilket betyder 20 s eriekopplade celler. 
Observera att detta exempel gäller för kiselsolceller. Varje typ av solcell har sin specifika spänning.  
En vanlig solpanel med 60 W effekt kan leverera 3.5 A ström och 17 V spänning: 

Effekt (W) = Spänning (V) * Ström (A)  

Nackdelen med seriekoppling ligger i att om en c ell eller en del  av en panel  skuggas, sänks hela 
systemets prestanda till den ”svagaste länken”.  En lösning är att använda en så kallad ”bypassdiod” 
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som i princip skiljer varje cell och tillser den med en extra ledning för elektroner när solcellen är 
skuggad. Men det tillför en extra kostnad och att använda en bypassdiod till varje cell är kostsamt. I 
praktiken används en by passdiod för ett flertal celler på platser där det är mest sannolikt att 
skuggning eller liknande kommer ske.  

Det går att parallellkoppla solcellerna och då gäller följande ekvationer för spänning och ström: 

Vtotal = V1=V2=V3= 0,6 V (för kiselsolcelleer) 

Itotal = I1+ I2+ I3 

Ovanstående ekvationer innebär att om vi bygger en m odul med parallellkopplade solceller, blir 
spänningen enbart 0,6 V vilket är motsvarande spänning för en enskild kiselsolcell. Denna spänning 
är alldeles för liten men i vissa fall kan det vara aktuellt att koppla ett antal celler eller moduler 
parallellt och resten i serie.  Observera att detta är en dyr lösning eftersom de standardmoduler som 
man köper  är seriekopplade. Vill man ändra på det ska man vara uppmarksam på högre inköpspriser 
och installationskostnder. 

Integrering av solcellsmoduler 
Solcellsmoduler kan antingen integreras i byggnader (Building-Integrated PhotoVoltaic, BIPV) eller 
helt enkelt adderas/fogas på ett byggelement som t.ex. taket (Building-Attached PhotoVoltaic, BAPV). 
Om solcellen integreras i byggnaden, betyder det att det integrerade byggelementet ska fylla sin 
funktion i byggnaden samtidigt som den fungerar som energikälla. Att samla två funktioner i ett och 
samma byggelement ställer ytterligare krav på det, d.v.s att det valda byggelementet fortfarande ska 
uppfylla de krav som normalt ställs på den ak tuella produkten och de nya kraven som integrerade 
solcellsmoduler medför. Några exempel på punkter som ska undersökas är: 

- Ökad vikt av byggelementet pga integrerad solcellsmodul 
- Fukt (till exempel där solcellsmodulen ansluts till byggelementet och andra relaterade 

genomföringar) 
- Tryck- och sugbelastning d.v.s. vind- och snölast  
- Hållfasthet av byggelementen + monterade solcellsmoduler 
- El- och brandsäkerhet 
- En annan aspekt är att om man köper en v iss lösning från en internationell installatör till 

exempel från Tyskland ska man vara säker att deras lösning är i enlighet med rådande 
regler/normer/standarder i Sverige.  
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Kriterier för solceller i BIPV-projekt:  

När det gäller att välja vilken typ av solcellsmodul passar ett visst byggelement finns en d el 
parametrar som man bör fundera på innan man bestämmer sig: 

- Verkningsgrad 
- Utrymme 
- Pris på solcellsmodul 
- Solcelslmodulens lutning 
- Integrationsmöjligheter (färg, form) 
- Installationskostnader 
- Lagringskostnader (vid behov) 
- Geografiskt läge (solinstrålning; temperatur; vindhastighet) 
- Behov av genomskinlighet  
- Juridiska aspekter av de m onteringslösningar som finns på nät et. En del lösningar har 

tagits fram avföretag som har gått till konkurs. I så fall, bör man vara nog m ed 
upphovsrätten av lösningen som man väljer: finns det ett patent som skyddar lösningen? 

- Rådande regelverk för ekonomiskt incitament & skattereduktion samt elhandel  på nätet  

Det är balansen mellan utrymme/yteffektivitet (följd av verkningsgrad) och pris som mest påverkar 
valet av solcellsmodul. Har man tillgång till stort utrymme kan det vara bättre att överväga på solceller 
med lägre verkningsgrad men är billigare. Installationskostnader är dock också en mycket viktig 
parameter, eftersom ju större utrymme som ska täckas med solceller desto dyrare blir 
installationskostnaden.  

Olika typer av solceller: 

Det finns olika typer av solceller på marknaden. Det är en växande bransch med nya innovativa 
lösningar och produkter som träder fram på marknaden. För att kunna få en bättre inblick till denna 
intensiva marknad, kan man dela upp befintliga solceller i två stora kategorier beroende på vad de är 
gjorda av: kisel eller andra material. 
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Figure 2 Kategorisering av olika typer av solceller beroende på huvudsakligt material  
(ref: http://panasonic.net/ecosolutions/solar/hit/). 

 

Första generationens solceller: Monokristallina kiselsolceller (c-Si)  

Monokristallina kiselsolceller är den första solcell som uppfanns. Det var Bell Labs i USA som 
demonstrerade den första riktiga prototypen av kiselsolceller i April 1954. Idag är det den vanligaste 
takmonterade solcellen (ca 90% av fallen). Kännetecken hos denna typ av solceller är dess svarta 
eller blåskiftande färgen med utskurna kanter, (se Figure 1 & Figure 3 ).  

Monokristallina kiselsolceller har den högs ta verkningsgraden 1  bland de v anliga/traditionella 
solcellerna. Dess verkningsgrad (i solcellsformat) ligger runt 23 %. Det innebär att ca 23 % av det 
inkommande ljuset omvandlas till elektricitet. När man bygger en modul från flera celler tappar man 
dock flera procent av verkningsgraden, d.v.s en kommersiell solpanel gjort av kristallint kisel har ca 
15-20% verkningsgrad. Denna informatione står antingen i varje moduls tekniska datablad eller går 
att tyda via den i nformation som finns där. Monokristallina kiselsolscellmoduler uppdelas i två 
kategorier: n-typ och p-typ. Med denna beteckning visar man om man har använt extra elektroner 
eller extra protoner för att förbättra öka cellernas ledningsförmåga vilket i detta sammanhang n står 
för negativt och p står för positivt. 

                                                                 
1 Observera att maxvärde till verkningsrad ska användas enbart för vägledning och jämförelse. För att veta ”exakt” högsta 
tillverkad effekt av en viss typ solcell i hela världen, refereras man till ”Progress in photovoltaics: research and application” och 
leta efter ”solar cell efficiency tables” som uppdateras var 6 månad.  Dessutom vaje solcellsmodul som köps in har sitt 
informationsblad som innehåller uppgifter så som dess verkningsgrad, max kraft samt max ström & spänning. 
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Figure 3 Två monokristallina kiselsolcellsmoduler. T v ett exempel på hur en monokristallin kiselsolcellsmodul 
ser ut. De utskurrna kanterna syns tydligt på bilden. T h en modul i A5-storlek från Solar Capture 
Technologies . Foto (höger): Elisabeth Flygt, SP.  Foto ( vänster):  Parisa Sehati, SP 

Historiskt sett uppfanns kiselsolcellsmoduler för NASAs rymdprogram och då visade det sig att p-typ 
solcellsmoduler är mycket hållbara i en miljö som är konstant utsatt för kosmisk strålning. Senare när 
solcellsmoduler skulle bli en de l av samhällets energilösning, fortsatte man med tillverkning och 
användning av p-typ solcellsmoduler trots att den tappar några procent av sitt verkningsgrad under 
de första dagar som den utsätts för solljus. Denna effekt är känd som ”Light Induced Degradation” 
(LID) som kan leda upp t ill 3% minskning av modulens verkningsgrad i dess första 
anbrukningsdagar.Det är helt enkelt en tradition och en vana som kvarstår från NASAs rymdprogram 
som gör att det finns p-typ kiselsolcellsmoduler i marknaden trots att de initialt är känsliga för solljus 
och att motståndskraften mot kosmisk strålning inte är till någon nytta vid jordytan. 

 Den största fördelen med n-typ kiselsolceller är att de initialt INTE är känsliga mot solljus efter 
installation och därför inte förlorar en del  av sin verkningsgrad. En annan f ördel med  Si-
solcellsmoduler av n-typ är deras bättre prestanda i diffusa ljusförhållanden än moduler av p-typ . 
ZEBRA är namn på en n-typ Si solcellmodul som har +19%2 verkningsgrad med samma pris som 
vanliga p-typ Si-moduler.  

Den mest kända tillverkaren/teknikleverantör för ZEBRA-konceptet är Silfab i Kanada3. 

Kännetecken: 

- Ser perfekt rektangular ut med avskurna kanter 

Färg: 

 Svart/grått eller blått
 

                                                                 
2 http://www.interpv.net/tech/tech_view.asp?idx=578&part_code=010010001&page=1 

3 http://www.silfab.ca/sla-x-series/ 
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Fördel:  

- Hög verkningsgrad: ca 15-24% (i solcellsmodulsform) vilket innebär att de är passar till 
storskaliga anläggningar 

- Yteffektiv (den behöver inte stora ytor) vilket innebär lägre installationskostnader 
- Lång livslängd (minst 20 år  fast enligt forskning utfört av NREL (National Renewable 

Energy Laboratory) i USA ska man räkna bort kring 0.7 %4 per år för försämrad prestanda). 
Vanligtvis brukar man få garanti som innebär att panelen bibehåller 80% av sin initiala 
resultat upp till 25 år. 

- Bättre prestanda i lågljusförhållande (skymning) än polykristallina paneler 
- Lägre installationskostnader (pga att färre antal solcellsmoduler krävs) 

Nackdel:  

- Bland dyraste om inte dyrast för vanliga bruk! 
- Kräver direkt solljus. Molniga dagar är inga bra dagar men n-typ klarar sig bättre än s ina 

syskon p-typ i molniga förhållande. 
- Känsliga mot värme. Detta beskrivs genom ”maximum power temperature coefficient ” i 

panelens tekniska datablad5. Effekten av en kiselpanel sjunker ca 0.4-0,5 % per grad (°C) 
temperaturökning i luften. Referenstemperatur är alltid 25°C för solcellsmodulen, men 
högre prestanda kan uppnås under till exempel en kall, solig vinterdag. Känslighet mot 
värme har en viktig praktisk påverkan på lagringsystemet också. Val av batteri ska göras 
med hänsyn till panelns temperaturkoefficient så att panelerna vid högsta möjliga 
temperaturer (värsta senariot) levererar tilltäcklig spänning för laddning av batterierna. Ett 
generellt råd är att inskaffa paneler med god spänningsmarginal i jämförelse med batteriets 
spänning för att vara på säkra sidan. 

- Känsliga mot skuggning/snötäcke, även delskuggning av modulerna. Eftersom panelen 
brukar bestå av seriekopplade celler kan en liten skuggning / snö / smuts/damm kraftigt 
sänka prestandan hos hela installationen! Det går dock att kringgå problematiken med hjälp 
av bypass växelriktare som används till varje modul, MEN det medför extra kostnader! 

- Tillverkningsprocessen av kiselstavar (silicon ingot på E ngelska) kallas ”Czochralski 
process” som innebär produktion av långa (upp till 2 m) cylindriska stavar. För att tillverka 
cellerna, skär man bort kanterna av varje kristall (d.v.s varje stav). De skurna delarna kan 
användas fär att tillverka polykristallina kiselpaneler.  

- Tillverkningsprocessen, d.v.s  ”Czochralski process” är en mycket energikrävande process! 
 

  

                                                                 
4: Läs mer om detta på: ”Uncertainty in long-term photovoltaic yield prediction”, D. Thevenard, A. Driesse, D. Turcotte, Y. 
Poissant, Report # 2010-122 (RP-TEC), CanmetENERGY, Varennes Research Cener, Natural Resource Canada, March 2010 
5 Läs mer om detta på: http://www.solarpowerbeginner.com/solar-panel-temperature-coefficient.html 
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Första generationens solceller: Polykristallina kiselsolceller (poly-Si)  

Denna typ av solcell/solpanel består också av kisel men tillverkningsprocessen är mycket enklare i 
jämförelse med monokristallina kiselceller. I tillverkningsprocessen sker inte tillväxt av en enda kristal 
utan istället växer flera kristalldomäner sida vid sida (se Figur 4, högra bilden). Det leder till lägre 
verkningsgrad (ca 13-15%), men priset är lägre än för monokristallina kiselsolceller.  

Under 2015 m eddelade Trina Solar 6  i Kina att de har  slagit ett nytt rekord vid tillverkning av 
polykristallina kiselsolceller. De rapporterade då en  verkningsgrad på 21, 25% för polykristallina 
kiselsolceller med vilket innebär att i modulskala bör verkningsgraden ligga kring 18-20% vilket 
betyder att polykristallina kiselmoduler närmar sig till monokristallina moduler i verkningsgrad.  

Kännetecken: 

- Metalliskt, mosaikt utseende  

Färg: 

- Ljust blå men det går att köpa den i  andra färger. Färgen justeras genom att justera 
tjockleken på den antireflektiva beläggningen (AR coating). Observera att alla andra färger 
som tas fram genom modifiering av den antireflektiva beläggningen har lägre verkningsgrad 
än den blå. 

Fördel:  

- Lägre pris i jämförelse med monokristallina: bra balans mellan pris och yteffektivitet7  
- Lång livslängd (minst 20 år , men efter ett par år börjar verkninggraden sakta men säkert 

sjunka). Vanligtvis brukar man få garanti som innebär att panelen bibehåller 80% av sin 
initiala verkningsgrad upp till 25 år. 

Nackdel:  

- Lägre verkningsgrad i jämförelse med monokristallina kisel solcellmoduler. 
- Känsligare än monokristallina kiselsolceller mot värme MEN skillnaden är försumbar  
- Lägre yteffektivitet än monokristallina kiselmoduler 
- Vissa tycker att den inte är särskilt tilltalande, men om man satsar på andra färger kan den 

vara intressant.  

                                                                 
6 http://www.pv-tech.org/news/trina-solar-sets-new-21.25-multicrystalline-cell-efficiency-record 
7  Läs mer om detta på: http://energyinformative.org/best-solar-panel-monocrystalline-polycrystalline-thin-film/ eller på: 
http://www.yougen.co.uk/blog-
entry/2521/What'27s+the+difference+between+polycrystalline+and+monocrystalline+solar+panels'3F/ 

http://energyinformative.org/best-solar-panel-monocrystalline-polycrystalline-thin-film/
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 Figure 4 T v: en polykristallin kiselsolcellsmodul i A5 storlek. Modulen är köpt från ”Solar Capture 
Technologies” i England. Modulen beställdes i röd färg vilken inte är en standardfärg för polykristallina kisel 
solcellmoduler finns i.   T h: fokus på kristalldomäner i själva solcellsmaterialet.       Foto: Elisabeth Flygt,  SP 

 

HIT solcellsmoduler (Heterojunction with Intrinsic Thin Layer) 

Man kan kortfattat säga att denna är en typ av kristallin kiselsolcellsmoduler fast 
tillverkningstemperaturen är mycket lägre samt den har hög verkningsgrad (~25% i cellnivå som blir 
några procent lägre i modulnivå) vilket gör denna typ av solceller ett mycket intressant val! En HIT –
cell i princip är en n-typ kristallin kiselsolcell som är inklämd mellan två mycket tunna skikt av amorfa 
kisellager. Det var Panasonic8 som först uppfann denna typ av solcellsmoduler. Andra leverantörer 
är: KANEKA ; SUNPREME . 

Projektet ”Hikari”9 som betyder ljus på j apanska är ett plusenergihus i Lyon, Frankrike, har använt 
168 kWp HIT-solcellsmoduler på taken av alla 3 demobyggnader (kontor + lägenhet + affärer). 

Kännetecken: 

- Precis som vanliga monokristallina kiselmoduler: rektangulara med avskurna kanter 

Färg: 

- Svart/grått eller blått 

Fördel:  

- Lägre eller samma pris10 som monokristallina kiselsolcellsmoduler. 

                                                                 
8 Läs mer om detta på: http://panasonic.net/ecosolutions/solar/hit/  
9 HIKARI: a Positive Energy Building with an Architecturally Integrated PV Facade and a PV Roof-Top System (190 kWp): EU 
PVSEC, 2016;Pages: 2466 – 2469; ISBN:3-936338-41-8; doi: 10.4229/EUPVSEC20162016-6DO.7.1 
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- Ingen PID-effekt (Potential Induced Degradation). PID är en typ av degradering som beror 
på miljö, solcellen, solcellsmodulen och andra komponenter i solcellsmodulsystemet. PID 
sker när jonrörlighet/jonbyte sker mellan halvledarmaterialet (till exempel kisel eller CIGS) 
och andra komponenter i solcellmodulen såsom glas.  

- Mycket mindre temperaturkänslig i jämförelse med kristallina kiselsolceller vilket leder till 
bättre prestanda i varma förhållanden. Typiska temperaturkofficentvärden för HIT-celler 
ligger kring 0,29% vilket är mycket lägre än kristallina kiselsolcellmoduler (0,4-0,5%) 

Nackdel:  

- Samma prisnivå som kristallina kiselsolcellsmoduler 
 

Andra generationens solceller: Tunnfilmsceller av kisel  (amorft kisel) 

Tunnfilm eller amorfa kiselsolcellsmoduler (a-Si eller a-Si:H) är baserade på icke-kristallina typer av 
kisel, vilket ordet amorf antyder. Det används mycket mindre material (ungefär 1% av den 
materialmängd som används i en kristallina kiselsolcellsmoduler) för att tillverka solcellsmodulerna 
(därför kallas den för tunnfilm) vilket leder till möjligheten att använda ett böjbart substrat och ta fram 
en böjbar solcellsmodul.  

En tillämpning av amorft kiselsolceller är i miniräknare. 

Kännetecken: 

- Folie eller modul. I folieformat eller glas-glas modul är de semitransparenta. 

Färg: 

- Modulformat: Bruna/rödaktiga, kan ha synliga ränder på framsida  
- Folieformat: mörkt blå, brunaktiga eller guld/grönaktiga; kan ha synliga ränder på framsida 

Fördel:  

- Bättre prestanda under värme än kristallina kiselsolceller 
- Bättre prestanda under svagt/diffust ljus och är inte lika känsliga för skuggning som 

kristallina kiselsolceller. 
- Låg vikt 
- Böjbar, eftersom det är möjligt att använda flexibla substrat då tillverkningstemperaturen är 

under 300 °C. 
- Mycket mindre kiselåtgång 
- Billigare än mono- och polykristallina kiselmoduler 
- Lämpliga för integrering med glas samt även med textiler. 

Nackdel:  

- Låg verkningsgrad (6-8 %) 

                                                                                                                                                                   
10  Man kan se inköpspriser av vissa typer solceller här: http://www.shop.solar-
wind.co.uk/acatalog/solarworld_solar_pv_panels.html 
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- Låg yteffektivitet, d.v.s stora ytor måste täckas med solceller vilket innebär högre 
installationskostnader. 

- Snabbare degradering och därmed kortare livslängd i jämförelse med mono- och 
polykristallina kiselmoduler. Detta är en f öljd av ljuskänslighet och kallas för Staebler-
Wronski effekt och innebär långsiktiga förluster i amorfa kiselsolcellsmoduler. 

- Nästan inga tillverkare i världen.  

Andra generationens solceller: Tunnfilmsceller av CdTe  

En annan t yp av tunnfilmsolcellmoduler kallas för CdTe. Precis som namnet antyder, används 
kadmium i cellstrukturen. Materialet har mycket bra ljusabsorptionskoefficient, vilket leder till att ett 
mycket tunt skikt (några mikrometer) är tillräckligt för att absorbera det mesta av ljuset. På grund av 
detta och andra materialegenskaper hos CdTe är detta ett mycket billigt alternativ men innehåller det 
giftiga ämnet kadmium! Även CdS (kadmiumsulfid) finnd i CdTe-solceller! 

Verkningsgraden ligger kring 8%, men en grupp forskare i Schweiz har tillverkat celler med 
verkningsgrad kring 11%11. Den största tillverkaren av solceller med CdTe, First Solar, påstår att de 
når 11,2% verkningsgrad.12 http://www.firstsolar.com/Our-Advantage 

Kännetecken: 

- Folie 
- Modul 

Färg: 

- Folieformat: Brun/lila/rödaktig eller svart 
- Modulformat: mörkt brun/svart/blå 

Fördel:  

- Mycket billigt! 
- Kan tillverkas/beläggas på flexibla substrat 
- Böjbara (i folieformat) 
- Låg vikt (i folieformat) 
- Bättre prestanda under svagt/diffust ljus samt är inte lika känsligt för skuggning som 

kristallina kiselsolceller 
- Bra prestanda under värme 
- Bra prestanda under fuktiga klimat 

                                                                 
11 Läs mer om detta på: http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/researchers-boost-cdte-cell-efficiency-from-below-
8-to-115-_100012391/#axzz4MgCUA5V6  

12 http://www.firstsolar.com/Our-Advantage 

http://www.firstsolar.com/Our-Advantage
http://www.firstsolar.com/Our-Advantage
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Nackdel:  

- Kadmium är ett mycket giftigt ämne. Trots resonemang kring att endast mycket små 
mängder används bör detta ämne inte användas eftersom arbetsförhållandena i de länder 
där tillverkning med kadmium är tillåtet ofta innebär att arbetarna exponeras på ett sätt som 
inte bör accepteras. 

- Solcellerna innehåller det mycket ovanliga ämnet tellur som är mycket ovanligt ämne i 
jordens skorpa. 

Andra generationens solceller: Tunnfilmceller CIGS / CIS  

Beteckningen CIGS/CIS står för ”Copper-Indium Galium Selenide / Copper-Indium Selenide”.   Precis 
som CdTe, baseras CIGS-celler på en materialblandning som har hög optisk absorptionskoefficient 
och kan därför tillverkas i tunna skikt. Det finns olika metoder för tillverkning av CIGS-celler. En 
metod är att tillverka CIGS-celler direkt på vanligt floatglas. Metoden används av Uppsala universitet 
och deras avknoppningsföretag Solibro. Numera ägs företaget av den stora Kinesiska energiföretaget 
Hanergy  Group. Solibro ligger bakom IKEAs residential kit av solcellslmoduer i Storbritannien. 

CIGS-celler har den högs ta verkningsgraden bland tunnfilmssolcellerna (runt 12-14% för stora 
moduler).  

Kännetecken: 

- Flexibla tunnfilm moduler 
- Glas-glas modul 

Färg: 

- Grå eller svart 

Fördel:  

- Högst verkningsgrad bland tunnfilmssolceller: 12-14 %  
- Billigare än kiselmoduler 
- Bra yteffektivitet 
- Låg vikt (i folieformat) 
- Böjbar (i folieformat- på böjbart substrat) 
- Mindre känslig mot värme i jämförelse med kiselbaserade kristallina solceller. CIGS 

moduler förlorar uteffekt med 0.37% per grad ökning av lufttemperatur i luften. 

Nackdel:  

- Låg verkningsgrad i jämförelse med kiselsolceller   
- Potential Induced Degradation (PID) effekt: CIGS moduler tillverkas på glas som substrat 

och då läcker natriumjoner ut från glaset och tar sig in i halvledarmaterialet successivt. 
Detta händer eftersom man seriekopplar cellerna, vilket skapar hög s pänning som driver 
jonerna mellan halvledarmaterialet och glaset.   
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 Figure 5 Högst upp t v: en flexibel CIGS modul  Mitten t v: en flexibel modul med hård stomme. Längst ner t 
v: CIGS glas-glas-modul. Högst upp t h: flexibel modul med hård stomme. Längst ner t v:  tvärsnitt av CIGS 
glas-glas-modul.  Foto: Elisabeth Flygt, SP 
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Tredje generationens solceller: Organiska tunnfilmsceller  
Denna typ av solceller blir allt viktigare eftersom de är mycket billiga samtidigt som forskningen har 
lett till högre uteffekt. Organiska solceller består till stor del av kol, väte, kväve och svavel, därför 
kallas de organiska. Tillverkning av en or ganisk solcell sker genom tryckning av olika lager av 
organiska ämnen på PET (Polyethylene terephthalate) i en roll-to-roll process, se Figure 6, eller på 
glas.  
 

 
Figure 6 Tillverkningsprocess av organiska solceller på PET. Foto: Sofie Kalldin, Linköpings Universitet 

Om solcellerna trycks på PET, får man en produkt som är helt flexibel och otroligt tunn (tjockleken är 
en bråkdel av en mikrometer). Eftersom tillverkningsprocessen är tryckning (precis som en tidning) 
och på gr und av att mycket mycket små mängder material används för att till verka cellerna, är 
slutpriset på cellerna mycket lågt. När produktionen är igång och alla parametrar har fastställts, kan 
man få organiska solceller med slutpris kring 200 SEK/m2. Eftersom organiska solceller är i form av 
en plastfolie, kan man laminera dem mellan två glasskivor, se Figure 7. Detta görs för att skydda 
solcellerna mot fukt och syre i luften. 

Kännetecken: 

- Semitransparenta moduler.  

Färg: 

- Kan tillverkas i olika färger men den vanligast förekommande färgen är ljustblått (randiga) 

Fördel:  

- Mycket billiga: ett avknoppningsföretag från Linköpings Universitet uppskattar sitt 
tillverkningspris kring 200 SEK/m2 

- Låg vikt 
- Mycket litet klimatavtryck pga låg materialåtgång 
- Böjbar (i folie format på böjbara substrat) 
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- Mindre känslig mot värme i jämförelse med kisel-baserade kristallina solceller.   
- Bättre prestanda i diffust ljus i jämförelse med kristallina solcellmoduler. 
- Lämpliga för integrering i glaspartier såsom fönster eller fasadglas 

  

Figure 7 T v: En laminerad organisk solcell. T h: Samma typ av solcell före laminering samt utan kontakter. 
Foto: Elisabeth Flygt, SP 

- Känslig mot fukt och syre 
- Låg verkningsgrad: Under 10%. Det finns en tendens inom Organiska solcellsbranschen att 

redovisa solcellernas prestanda baserat på uteffekt och inte verkningsgrad. I så fall, för 
Linköpings Universitets avknoppningsföretag pratar man om 50 W/m2. Men förhoppningen 
är att man inom en nära framtid (3 - 4 år) ska nå minst 200 W/m2.  
 

Tredje generationens solceller: Tunnfilmsceller -  Grätzelceller  

Grätzelceller eller Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) som de ä r kända som i akademiska kretsar  
uppfanns av Prof. Michael Grätzel från Schweiz. Cellerna är mycket lätta att tillverka (tryck i Roll-To-
Roll process). Cellerna härmar fotosyntesprocessen och utnyttjar samma princip som växter (pigment  
används för att absorbera solljus). Denna typ av tredje generations solceller har bättre prestanda i 
jämförelse med organiska solceller men har problem med att elektrolyten fryser på vintern. Det finns 
flera företag som är verksamma i detta fält: Solaronix, Dyesol, G2E (glass to energy), Gcell samt det 
svenska Exeger. 
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Figure 8 Två olika varianter av Grätzelceller. T v en cell som kan användas inomhus och t h  en cell anpassad 
till utomhusbruk. Moduler från Gcell. Foto: Elisabeth Flygt, SP 

 

 

Kännetecken: 

- Semitransparenta moduler 

Färg: 

- Kan tillverkas i olika färger   

Fördel:  

- Mycket billiga 
- Låg vikt 
- Böjbar (i folie format på böjbara substrat)   
- Mycket bättre prestanda i diffust ljus i jämförelse med kristallina solcellsmoduler (3 gånger 

mer). Detta betyder att Grätzelceller är lämpliga för diffust ljus samt för inomhusbruk (ljus 
av lampor). Det funkar även med ljus av lampor inomhus( se Figure 8 -vänstra bilden). 

- Lämpliga för integrering i glaspartier såsom fönster eller fasadglas 

Nackdel:  

- Känslig mot UV-strålning samt fukt och syre 
- Låg verkningsgrad (men bättre än organiska solceller): ca 11%.  
- Solcellerna innehåller elektrolyt som riskerar att frysa vid kyla. Därför bör man vara försiktig 

vid användning av Grätzelceller i de Nordiska länderna. Det går att ersätta vätske-
elektrolyten med fast elektrolyt, men det försämrar cellernas prestanda. 
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Geografiskt läge (solstrålningnivå, temperatur, vind):  

Det geografiska läget påverkar en solcellsmoduls prestanda genom temperatur, vindhastighet samt 
solstrålningsnivå. En nackdel för de mono- och polykristallina solcellerna samt CIGS-cellerna är att 
de förlorar verkningsgrad när temperaturen ökar, vilket betyder att ju mer solen skiner desto mindre 
effektiva blir de. Man bör därför förse kristallina solcellsmoduler med luft- eller vattenkylning för att 
bibehålla maximal effekt. Samtidigt som ökad solinstrålning genererar mer el, ökar också 
temperaturen (både i luften och i själva cellen) vilket sänker verkningsgraden.  

För att beräkna antalet nödvandiga moduler bör man kontrollera solinstrålningsnivån med hjälp av 
nationella, metrologiska kartor. Relevant information kan fås från SMHI, globalstrålningskarta för 
Sverige, se Figure 9. 

Den solstrålning som når jorden, består av direkt strålning, diffus strålning och reflekterad strålning. 
Direkt ljus betyder den strålning som når jorden utan att kollidera med objekt/partklar på sin väg mot 
jorden. Diffust ljus är det ljus som sprids (studsar) mot pratiklar i jordens atmosfär innan det når 
jordytan. Skillnaden mellan direkt och diffust ljus ligger alltså i deras riktning: direkt ljus träffar jorden i 
rak riktning medan diffust ljus reser i olika riktningar innan det träffar jordytan. Mängden diffust ljus är 
större på vintern än på sommaren samt större på platser med högre latitud. Detta är viktigt eftersom 
en del solcellsmoduler använder mest direkt ljus, som t.ex. kiselmoduler. En del solcellsmoduler är 
dock byggda för att absorbera diffust ljus, som till exempel organiska solcellsmoduler.  Som en 
tumregel kan man säga att mellan 45 - 65 % av den totala-/globala instrålningen till Sverige är diffust 
ljus. En del av ljuset (ca 30%) reflekteras även av olika objekt, till exempel själva marken eller 
asfalten.  M arkreflektion brukar kallas för Albedo. Snö och vattensamlingar är också en k älla till 
reflekterat ljus.  

Summan av direkt ljus + diffust ljus + reflekterat ljus kallas för Globalstrålning (Global Insolation GI på 
engelska) och anges i enheten kWh/m2,dag. Det motsvarar medelvärdet av den mängd SOLENERGI 
som når jorden i kilowatt timmar per m2 under varje dag hela året.  Ett annat begrepp som ibland 
används i stället av solinstrålning är irradians. Irradians är den EFFEKT som jorden får av solen (i 
form av elektromagnetisk strålning) och mäts i W/m2. Med hjälp av standardvärdet 1000 W/m2 vid 
25°C för irradians, kan vi fastställa det så kallade ”Standard Test Condition, STC” som brukar 
användas för att specifiera en m oduls tekniska egenskaper. Till exempel kan en m onokristallin 
kiselsolcellsmodul ha 19% verkningsgrad under STC. Det innebär att: 

Toppeffekt = 19% * 1000 W/m2 = 190 W/m2 

I verkligheten är inte effekten 1000 W/m2 eftersom varken GI eller irradians tar hänsyn till hur stor del 
av solljuset som är direkt eller vädervariationer. Trots detta används dock ekvationen väldigt ofta i 
branschen eftersom det är lätt att räkna ”siffror gånger 1000” och informationen är ändå relativt nära 
de faktiska värdena. 
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Figure 9 Bilden visar den globala solinstrålningsnivån i Sverige. 
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-under-ett-ar-1.2927 

  



 

SMART HOUSING SMÅLAND 

PG VEJDES VÄG 15, 351 96 VÄXJÖ 

TEL 010-516 50 00 

E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 

SMARTHOUSING.NU 

Modulorientering: effekten av lutning/orientering 

För att kunna få ut maximalt med el från solpanelen är det ytterst viktigt att solpanelerna är rätt 
vinklade mot solen för att få så mycket direkt solljus som möjligt. Med solljus menar man direkta 
komponenten av solljuset och inte diffusa delen. För Sverige och andra länder på norra hemisfären 
gäller det att luta solpanelerna mot söder, medan det på södra hemisfären är mest lönsamt att luta 
panelerna mot norr. 

                                                    
Figure 10 Bilden visar hur mycket strålning som mottages av olika ytor på en byggnad, som referens anges   
den horisontella ytan, som är 100%.  
Ref: http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/energiberakningar/#Uppskattning 

Observera att strålningsnivån skiljer mellan olika ytor på en byggnad. Figure 10 visar en uppskattning 
av hur mycket solinstrålning man kan få på olika ytor av ett hus i söderläge i Sverige.                                                  

Teoretiskt brukar man säga att ett vinkel kring 40° är optimal, men det finns olika sätt att ta fram 
lutningsvinkeln antingen beroende på latitud eller maximalt infallande solirradians13. Vill man använda 
latituden så gäller följande: 

Latituden < 25°⇒ lutningsvinkel = latitud * 0,87 

25 °< latitud < 50 °⇒ lutningsvinkel = latitud * 0,76 + 3,1° 

För större latitud bör optimal lutningsvinkel beräknas14. 

En stor nackdel med denna metod är att den inte tar hänsyn till effekten av antalet molniga dagar i de 
länder (Nordiska länderna, Irland eller Storbritannien) som ligger ovanför 45° N och inte har lika 
många soliga dagar som södra europa eller mellanöstern. Ett förslag för att hantera detta är att 
modellera/förutsäga det infallande diffusa solljuset på panelerna. Detaljer finns i [ref. 13]. Författarna 

                                                                 
13 Läs mer om detta på: ”A new methodology to optimes solar energy extraction under cloudy conditions”, S. Armstrong; W. G. 
Hurley, Renewable Energy 35(2010) 780-787 

14 Distributed Photovoltaics in the Swedish Energy System. Model Development and Simulations, J. Widén, Licentiate Thesis, 
Uppsala universitet 9 (2009). 
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har använt både teoretiska modeller samt mätningar för att beräkna bästa lutningsvinkel (33°) i Irland 
som ligger runt 53°N latitud. För exempelvis Växjö, som ligger på 56°N, är en lutningsvinkel kring 36° 
mycket lämplig. 

Batteri och lagringssystem 
Solcellsmodulern tillverkar el så länge det finns solljus men vad ska man göra när det inte finns 
tillräckligt med solljus, till exempel på en molnig dag, mörk vinterdag eller på kvällar och nätter? Vad 
ska man göra med sitt överskott av tillverkad el på sommaren? Svaret är så klart att lagra energin. 
För energilagring finns det i princip 3 alternativ: 

1. Lagra producerad energi i batterier eller annan typ av lagringsmedia (off-grid på engelska) 
2. Lagra energin på elnätet (grid-connected på engelska) 
3. Kombination av lagringssystem, d.v.s i batterier och på nätet (grid-connected PV-battery 

system på engelska) 

Valet mellan de ovanstående alternativen beror dels på priset av lagringssytemet samt kostnaden för 
inköpt el från nätet. Historiskt sett var batterisystem ett självklart val för de platser/lokaler som inte 
hade tillgång till nätet, de så kallade off-grid eller stand-alone platserna. Men i städer (d.v.s där man 
har/hade tillgång till nätet) ville man undvika att betala för batterier och i stället lagra energin på nätet. 
De senaste åren har priset på solcellsmoduler sjunkit drastiskt, mycket tack vare kinesiska produkter 
som gynnas av låg arbetskostnad samt enorma subventioner på solcellsproduktion av kinesiska 
staten som har gjort att deras solceller är billigare än s jälva råvarukostnaden. Utöver det har 
utvecklingen av elbilar också bidragit till fallande batteripriser. De senaste åren har Tesla Motors 
satsat och investerat på ett eget laddningsbart batterisystem som kallas för Powerwall och 
Powerpack. Batterierna ska kunna laddas med solel och vara billiga (de lär kosta 1000 $ för en 10 
kWh-modell)15. Tesla har startat massproduktion av de ovan nämnda Li-batterierna Powerwall och 
Powerpack i Nevada i sin Tesla Gigafactory 1. Målet med projektet/fabriken är att kunna förse Tesla 
Motors med batterier till 1 500 000 elbilar om året16. 

Enligt de senaste analyserna från Bloomberg har bilbatteripriserna sjunkit från 1000 $/kWh under 
2010 till 350 $/kWh under 201517. Prognosen är att batteripriserna fortsatt kommer sjunka (det finns  

                                                                 
15 http://cornucopia.cornubot.se/2015/05/enda-uppseendevackande-med-tesla.html 
16 https://en.wikipedia.org/wiki/Gigafactory_1 ; https://www.tesla.com/gigafactory 
17 https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-11/battery-cost-plunge-seen-changing-automakers-most-in-100-years 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gigafactory_1
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studier som förutser att Li-jonbatteripriser kommer att minska med 6 - 9 % per år18), vilket skulle 
kunna bidra till mer integrering av solel i samhället. 

Observera att det finns olika komponenter i ett solcellsystem. En mycket förenklad illustration visas i 
Figure 11. 

Ett batterilagringssystem innehåller i sig flera komponenter såsom batteri, övervaknings- och 
styrsystem samt ett effektomvandlingssystem. 

                         
Figure 11 Olika komponenter i ett solcellsmodulsystem med lagring samt växelriktare som är kopplat till nätet. 
Detta är ett mycket förenklat system. 

• Solcellsmoduler:  Omvandlar solljus till likström (DC) 
• Laddningsregulator: Reglerar spänning och ström som går till batteri från solcellsmodulen. 

En komponent som kan öka batteriets livslängd. 
• Batteri: lagring av tillverkad el (DC) för senare användning 
• Växelriktare: Omvandlar likström (från solcellsmoduler) till växelström (AC). Den kan även 

mata in överskottselen i nätet.  
• Mätare: Mäter mängden energi som säljs till och köps från nätet.    

Kriterier för val av batterier:  

 Valet av batterisystem kan vara mycket komplext. Man ska besvara två viktiga frågor: 

1. Dimensionering (eller Sizing på engelska): Vilken storlek/kapacitet av batteri behövs för ett 
specifikt solcellsprojekt? 

2. Vilken typ av batteri passar bäst? 

                                                                 

18 Ref: Rapidly falling costs of battery packs for electric vehicles, Björn Nykvist & Måns Nilsson; Nature Climate 

Change,2015(5),329–332 

http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n4/full/nclimate2564.html#auth-1
http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n4/full/nclimate2564.html#auth-2
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Valet av batterisystem tillsammans med andra komponenter och lay-out kan vara mycket 
komplicerat. Med lay-out menar man hur komponenter i lagringssytemet kopplas till varandra, om det 
är DC- eller AC-kopplat. Valet av batterissystem görs med hänsyn till olika förluster i batterisystemet i 
samband med lay-outen samt mängden el som batteri och andra komponenter (växelriktare, mätare, 
regulator, mm) behöver för att fungera/vara i stand-by-läge.  

För ett projekt i storlek av High6, kan det vara värt att simulera hela solcellsmodulsystemet för att 
optimera systemets lay-out, systemets dimensionering samt kontrollalgoritmer.  

Dimensionering av solcellsanläggning: Växelriktare 

Att enbart lita på batterier för att tillgodose hushållets elbehov är en svår fråga i och med att det inte 
finns någon reservsystem ifall man inte har tillräckligt med lagrad el. Mängden lagrad el beror på 
producerad el från solceller samt mängden omvandlad likström till växelström via växelriktare. 
Producerad el är, som nämndes innan beroende av solirradiansen på installationplatsen, vilket 
innebär att man ska ta hänsyn till installationsplatsen och dess potentiella solirradians vid 
dimensionering.  

Att välja rätt kapacitet hos växelriktare i r elation till solmodulernas storlek kallas för ”sizing”. 
Kapaciteten av växelriktare är även beroende av elbehovet (eng load) hos hushållen. Samtidigt 
kanske modulerna ska monteras med en orientering som avviker från optimalt läge. Då är sizing en 
viktig fråga som direkt kan påverka ekonomin av anläggningen, d.v.s hur mycket husägare tjänar på 
sin anläggning och hur lång tid det tar tills anläggningen är betald. Kostnaden för växelriktare är i 
genomsnitt kring 20% (150€/kW < 20kW) av anläggningens totala kostnad. Eftersom växelriktare 
vanligtvis köps med 5 års garanti, men en solcellsanläggning ska ha minst 20 års livslängd gäller det 
att välja rätt växelriktare.   

Det finns två val för växelriktare: 

1. Välja en mikroväxelriktare till varje modul eller en växelriktare till några få moduler 
2. Välja en växelriktare till större antal moduler eller hela anläggningen 

Fördelen med första valet (mikroväxelriktare) är att man kan kringgå skuggningsproblematiken samt 
att det är lätt att skala upp systemet. Det är också lättare att fördela elen över flera faser. Nackdelen 
är priset (inköp + installation) ökar. Ett exempel på m ärke av mikroväxelriktare är Enphase 19 . 
Företaget SMA säljer produkter (ex. Sunny boy 5000 TL) med integrerad ”Max Power Points Tracking 
funktion 20” (MPPT: att ha maximal uteffekt, ström och spänning i alla lägen) är mycket uppskattat på 
marknaden.  

Dimensionering av solcellsanläggning: Batteri och växelriktare 

En växelriktare dimensioneras med hänsyn till det dagliga elbehovet (eller effekt) samt mängden el 
från solcellsmodulerna.  En tumregel som gäller för val av växelriktare är att välja en med 15-30 % 
lägre kapacitet än den installerade effekten för att ha en säker marginal.  

                                                                 
19 Läs mer på: https://enphase.com/en-us/products-and-services/microinverters/family 

20 Läs mer på: http://www.sma.de/en/partners/knowledgebase/optitrac-global-peak.html 
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Valet av batteristorlek är en mycket komplicerad fråga som beror på f lera faktorer så som 
driftsförhållande, användarbeteende, växelriktarens storlek och verkningsgrad, typen av batteri, 
mängden levererad el från solcellsmoduler samt priset på el på elmarknanden samt priset av inköpt 
el. Det skulle vara mycket lämpligt att utföra simulation för att optimera batteristorleken gentemot 
anläggningens andra komponenter.   

Olika typer av batterier 

Med batteri menar man en konstruktione som lagrar energi i form av elektrokemiska reaktioner. Ett 
batteri är också gjort av celler som kan seriekopplas för ökad kapacitet. Till exempel producerar en 
blybattericell 2V vilket då kräver 6 s erikopplade celler för att generera 12 V 
(Vtot=V1+V2+…V6=2+2+…+2=12).  Varje cell består av en uppsättning av positiva och negativa plattor 
som avskiljs med separatorer, nedsänkt i en elektrolytlösning och inneslutna i en behållare. Det finns 
olika typer av batterier på marknaden. Kostnaden för batteri har en s jälvklar, direkt effekt på 
kostnaden av lagrad el. Eftersom batterier består av kemikalier påverkar förhållanden som de 
används vid, deras prestanda, kostnad och livslängd. 

Batterier brukar behöva bytas ca var 5:e år, så man bör ha denna kostanden med i sina kalkyler. 

De parametrar som påverkar batteriets prestanda är21: 

1. Livslängd och cycle life 
Cycle life för ett batteri är antalet laddnings- och urladdningscykler som batteriet kan 
slutföra innan det förlorar avsevärd prestanda. Detta brukar anges under en v iss 
temperatur samt Depth of Discharge. En tumregel: ett fulladdat batteri som endast kan 
leverera 60-80% av den ur sprungliga kapaciteten antas vara vid slutet av sin cykels 
livslängd.  
Livslängden är antalet år batteriet kan fungera innan förlora betydande prestationsförmåga. 
De primära parametrar som påverkar batteriets livslängd är temperatur och tid, det vill säga 
driftsförhållande. Utöver detta, påverkar också användarbeteende batteriets livslängd 
kraftigt. 

2. Depth of Discharge 
Det innebär mängden av batteriets kapacitet som har använts och uttrycks vanligtvis som 
en procentandel av batteriets fulla energikapacitet. Ju djupare ett batteri  
urladdas, desto färre antal cykler förväntas det hålla för. Så om ett batteri urladdas med 
10% säger man att DoD är 10%. Den typen av batteri kan utföra flera laddnings-
/urladdningscykler än ett batteri med 20% DoD.  

3. Omgivningens temperatur 
Omgivningstemperatur är en mycket viktig parameter: höga omgivningstemperaturer  
orsakar inre reaktioner och många batterier förlorar kapacitet snabbare i varmare klimat. 
Höga temperaturer kan också orsaka korrosion och gasutveckling som kräver ventilation. 
Reaktioner kan vara långsamma i mycket kallt klimat, och urladdning kan sluta helt och 
hållet. Elektrolyten kan också frysa. Några batterityper, som litium-jon och blybatterier, kan 
kräva thermal management system i batteriinstallation för optimal prestanda och säkerhet. 
Litium-jon-batterier är dock i allmänhet inte lika känsliga för temperatur som blybatterier. 

                                                                 
21 Läs mer om detta på IRENAs rapport: Battery storage for renewables: market status and technology outlook: Januari 2015  
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4. Användning/tjänst typ 
Olika elektriska systemtjänster kräver olika laddnings- och urladdningsprofiler, såväl som 
effektkrav. Till exempel, frekvensreglering, som sker i korta tidsperioder (sekunder) kräver 
många snabba laddnings- och urladdningscykler. Överskott av förnybar energi lagras för 
senare användning. Detta kräver längre laddnings- och urladdningscykler. Vissa 
batterityper och konstruktioner kan vara bättre anpassade till vissa krav från en prestanda- 
och livslängdssynpunkt än andra. 

De vanligaste batterier som passar till el från förnybara källor (till exempel från solcellsmoduler) är: 

Blybatterier 

Ett blybatteri består av (i det laddade tillståndet) elektroder av metalliskt bly och blyoxid i en elektrolyt 
av ca 37% svavelsyra. 

Fördel:  

- Blybatteri har en låg kostnad ($ 300-600 / kWh), och en hög tillförlitlighet och effektivitet 
(70-90%). 

Nackdel:  

- Innehåller bly  
- Kort cycle-life: 500-1000 cykler 
- Låg energidensitet (30-50 Wh/kg) 

Dålig prestanda vid låga temperaturer och kräver därför ett ”thermal management system”. 

Nickelkadmiumbatterier 

Nickelkadmiumbatterier (NiCd) liknar blybatterier när det gäller deras utvecklingsperiod (~100 år) och 
popularitet. NiCd-batterier innehåller en pos itiv elektrodplatta av nickelhydroxid, en negat iv 
elektrodplatta av kadmiumhydroxid, en s eparator, och en al kalisk elektrolyt. NiCd batterier har 
vanligtvis ett metallhölje med en tätningsplatta utrustad med en självtätande säkerhetsventil. 

Fördel:  

- NiCd batterier har en hög energidensitet (50-75 Wh/kg) 
- Robust tillförlitlighet 
- Mycket låga underhållskrav  

Nackdel:  

- Relativt höga kostnader (~1000 $ /kWh) på grund av den dyra tillverkningsprocessen. 
- Kadmium är mycket giftig: hur ska man hantera avfallet? 
- NiCd batterier lider av en så kallad ''minneseffekt", som beskriver den specifika situationen 

där NiCd-batterier förlorar sin maximala energikapacitet gradvis om det upprepade gånger 
laddas efter att endast delvis laddats ur. Batteriet förefaller att "komma ihåg" den lägre 
kapaciteten. 
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Litiumjonbatterier (Li-jon) 

I en Li -jon-batteri, är katoden tillverkad av en litiummetalloxid med sammansättning LiMO2, 
exempelvis LiCoO2, och anoden är tillverkad av grafitiskt kol. Elektrolyten är vanligtvis en i cke-
vattenhaltig organisk vätska innehållande lösta litiumsalter, såsom LiClO4. 

Fördel:  

- Snabb svarstid (millisekunder) 
- Hög energidensitet ~75-200Wh / kg 
- Hög cykeleffektivitet, upp till ~ 97%       
- Mycket bred urladdningstid: från sekunder till veckor, vilket gör dem till en mycket flexibel 

och universell lagringsteknik. 
- Låg självurladdning ~1,5% per månad                       

 

Nackdel:  

- Den främsta hindret är de höga kostnaderna (> $ 600 / kWh) på grund av särskilda 
förpackningar och interna kretsar för överladdningsskydd. 

- Litiumjonbatteriteknik är fortfarande under utveckling, och det finns en stor potential för 
ytterligare framsteg. 

Natriumsvavelbatterier (Na S) 

Ett natriumsvavelbatteri består av flytande (smält) svavel vid den positiva elektroden och flytande 
(smält) natrium vid den negat iva elektroden som hålls åtskilda av en f ast keramisk elektrolyt av 
aluminiumoxid. 

Fördel:  

- Lång livs cykel:~ 2500 cykel. 
- Hög energidensitet: 150-240 Wh/kg 
- Hög effektdensitet:150-230 W/kg 
- Effektiva : 75- 90% 
- Långa utladdningstider:  6-7,2 timmar 

 

Nackdel:  

- Batteriet måste hålla en temperatur på 300-350 °C så att elektroderna hålls flytande. Detta 
kräver en värmekälla vilket använder batteriets lagrade energi och leder till lägre prestanda. 
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Byggnadsintegrerade solceller på marknaden i Sverige 
Principiellt finns tre vägar till byggnadsintegrering av solmoduler: 

 
• Använda ett färdigt system 
• Utforma ett system som passar byggnaden 
• Utforma ett system och anpassa byggnaden efter detta 

Alla dessa har sina för- och nackdelar, vilka måste vägas mot varandra i varje aktuellt fall. Att 
använda ett färdigt system innebär att alla komponenter är kompatibla med varandra, ofta utnyttjas 
standardkomponenter, vilket gör priset (relativt) lågt; det kan finnas färdiga 
monteringsanvisningar/risk- och säkerhetsvärderingar osv. Ett färdigt system begränsar dock 
formgivningen av byggnaden alternativt chanserna att göra en optimal integrering eftersom lösningen 
ofta inte är särskilt flexibel. 

Att utforma ett system som passar ett specifikt projekt ökar friheten vid formgivningen, men kan 
innebär att kostnaderna ökar om man väljer specialanpassade komponenter. Man måste också se 
upp med eventuella kompatibilitetsproblem mellan olika komponenter. 

Flest frihetsgrader fås genom att utforma solmodulsystemet och byggnaden i symbios. Man har då 
möjlighet att få ett system som både blir väl integrerat (=passar byggnaden bra) och samtidigt består 
av standardkomponenter. Den största risken är att tidsåtgången blir stor och genom detta ökar 
kostnaderna för systemet. 

Färdiga system finns av typen fasader där glasenheter kan bytas ut mot solmoduler i system som 
består av bärverk av aluminium eller polymer-/kompositmaterial och glas. Varje glasenhet tätar mot 
bärverket alternativt mot intilliggande glasenhet genom tätlister eller mjukfog. Fasadsystem av denna 
typ används oftast i kommersiella byggnader (kontor, köpcentrum osv.) där hela glasfasader är 
vanliga. Exempel på tillverkare som levererar denna typ av lösningar är Plannja, Ruukki, Schüco och  
Sapa.22 

Det finns även exempel på färdiga lösningar för takintegrering i Europa. Ett av dessa är Integral från 
schweiziska Eternit som består av monkristallina Si-celler för integrering i taksystemet Swisspearl.23 

I alla fall där ett system ska tas fram eller anpassas bör en erfaren solelentreprenör konsulteras. På 
grund av värmeutvecklingen i solceller samt modulernas utformning är inte alla moduler lämpliga att 
integrera. Det kan krävas ett visst mått av ventilation bakom modulerna, både av säkerhetsskäl och 
för att optimera verkningsgraden. 

                                                                 
22 Läs mer på:  
http://www1.ruukki.se/Bygg/Solcellsfasader 
http://www.schueco.com/web2/se/tillverkare/produkter/fasader/kallfasad/kallfasad_bipv 
http://www.soltechenergy.com/sv/unikt-samarbetsavtal-med-sapa-building-systems-ab 
http://www.plannja.se/husagare-bygghandel/produkter/solenergi/  
 
23 Läs mer på: http://swisspearl.ch/  
 

http://www1.ruukki.se/Bygg/Solcellsfasader
http://www.schueco.com/web2/se/tillverkare/produkter/fasader/kallfasad/kallfasad_bipv
http://www.soltechenergy.com/sv/unikt-samarbetsavtal-med-sapa-building-systems-ab
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I alla fall där solceller integreras i eller adderas till byggnader är säkerhetsaspekterna viktiga, framför 
allt när det gäller elsäkerhet och brandsäkerhet. Installation av en solcellsanläggning ska följa svensk 
standard SS 436 40 00 Elinstallationer för lågspänning – Utförande av elinstallationer för lågspänning 
och inkoppling till elnätet ska göras av behörig elektriker. Det är också viktigt att tydligt märka ut att 
det finns en s olelanläggning vid elcentraler, eftersom reparationer/renoveringar under byggnadens 
livslängd kan utföras av andra elinstallatörer än de som ursprungligen gjorde installationen. Det är av 
yttersta vikt att informera om att det finns matning till systemet utöver inkommande matning från 
elnätet.  

Gällande brandrisker finns råd och kartläggning av risker tillgängliga via MSB – Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, för vägledning i hur räddningsarbete kan utföras vid 
solelanläggningar. MSB rekommenderar att det finns säkerhetsbrytare så nära solmodulerna som 
möjligt, för att så liten del som möjligt ska vara spänningssatt vid brand, men detta är ännu i nget 
lagkrav.24  

Det har förekommit fall där kablage till solmoduler har fattat eld, framför allt till följd av felaktig 
installation, varför det är viktigt att välja en kunnig och i ämnet insatt installatör, samt komponenter 
som är avsedda att användas tillsammans med solelanläggningar.25 

I dagsläget är det inte möjligt att CE-märka solpaneler, men för att förvissa sig om att de produkter 
man väljer är säkra och har verifierad prestanda  bör man efterfråga resultat från provning av vissa 
egenskaper. Till exempel finns standarder för konstruktionskrav och typgodkännande av solceller, 
SS-EN 61215:2005 (solceller av kristallint kisel) och IEC 61646:2008 (tunnfilmssolceller). Det finns 
sedan 2016 även två europeiska standarder som behandlar byggnadsintegrerade solmoduler och 
system för byggnadsintegrerade solmoduler, EN 50583-1 och EN 50583-2. Kraven i dessa 
standarder bör tillämpas vid byggnadsintegrering, även om lagkrav ännu s aknas.  
 

  

                                                                 
24 Läs mer på: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27459.pdf 
    https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27458.pdf 
 
25Läs mer om detta på: 
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter---RIB/Nytt-inslag-90-sekunder---Brand-i-
solcellsanlaggning/ 
http://www.tjugofyra7.se/artiklar/Erfarenheter/brand-solcell/#sthash.y7gtMdUs.dpuf, 
http://www.tjugofyra7.se/arkivet/Avdelningar/Nyheter/Solcellsanlaggning-kan-vara-stromforande/#sthash.NduChGwI.dpuf 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27459.pdf
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter---RIB/Nytt-inslag-90-sekunder---Brand-i-solcellsanlaggning/
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter---RIB/Nytt-inslag-90-sekunder---Brand-i-solcellsanlaggning/
http://www.tjugofyra7.se/artiklar/Erfarenheter/brand-solcell/#sthash.y7gtMdUs.dpuf
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Exempel på ett BIPV-projekt i Sverige 
 Kv. Frodeparken i Uppsala 
Fastigheten  
Kv. Frodeparken i Uppsala är en fastighet med 70 lägenheter 1-5 rok, förskola samt lokaler i 
bottenplan och garage under mark som ägs och förvaltas av Uppsalahem. Fastigheten är ritad av 
White arkitekter och byggd av Skanska och färdigställdes i december 2013. Kv Frodeparken var en 
del i en markanvisningstävling som hölls 2007. I denna ingick även tre andra fastigheter, men dessa 
är bostadsrättsföreningar och utan solel.  

PV-anläggningen  
Frodeparken har solceller på sin böjda söderfasad. Modulerna är av typen CIGS från Solibro (se 
Figure 12) som leverats och installerats av Solkompaniet. I förslaget som vann var polykristallina Si-
celler inritade, men detta ändrades till tunnfilmsceller pga ut seendet. Nedersta raden av moduler 
samt alla skurna moduler är s k ”dummies”, de s kurna för att slippa specialmoduler och nedersta 
raden för risken för skadegörelse.  
Anläggningen har toppeffekt 100 kW och beräknades leverera cirka 70 000 k Wh per år. Hittills har 
produktionen varit högre än beräknat (72 600 kWh (2014), 80 600 kWh (2015), 2016 ligger nästan 
jämnt med 2015 hittills), vilket motsvarar ca 60% av fastighetens behov av fastighetsel och 15% av 
den specifika elanvändningen. Solcellernas placering (vertikalmontage) gör att anläggningen inte har 
ett utpräglat produktionsmax under sommaren, utan ger en jämnare fördelad elproduktion över året 
och dygnet.  
Av både k ostnads- och underhållsskäl fanns en öns kan från Uppsalahem att inte använda 
specialbyggda delar, vilket har resulterat i att både moduler och växelriktare är 
standardkomponenter. Systemet består av 1181 moduler och 12 växelriktare.  
Systemet är inte äkta BIPV, utan en s lags semi-integrerad lösning där modulerna sitter på skenor 
fästa i betongfasaden så att ett ventilerat utrymme finns bakom modulerna. Vid kraftigt regn kan det 
bli blött bakom modulerna.  
Det finns inget system för att hantera skuggning, inga bypass-dioder eller liknande, men det har inte 
vållat några bekymmer hittills. Man förväntar sig ett framtida produktionsbortfall pga et t planerat 
bygge framför anläggningen.  

Ekonomi  
Uppsalahem räknar med att en annan yttertäckning till fasaden skulle kostat ca 1 MSEK. Totalt fick 
projektet 1,2 MSEK i investeringsstöd från Länsstyrelsen. Detta sammantaget samt att man ser en 
energiprisökning som är betydligt större än Uppsalahems normala hyreshöjning gör att man räknar 
med en återbetalningstid på 10 år för anläggningen. Det man framför allt tar med sig från projektet är 
att försöka dimensionera framtida anläggningar så att de m atchar det egna behov et. Eftersom 
Uppsalahem äger vindel beskattas deras solel från första kWh, vilket inte är fallet för någon som inte 
äger ett eget vindkraftverk. Uppsalahem äger dessutom totalt mer än 255 k W solel, vilket gör att de 
inte hade varit skattebefriade ändå. Detta påverkar både dimensioneringen av anläggningar samt 
beräkning av återbetalningstiden annorlunda än f ör ägare av mindre anläggningar, exempelvis 
villaägare eller bostadsrättsföreningar.  
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Säkerhet  
Brandaspekter och en del  problematik finns upptagna i ett par kortare skrifter från MSB. Vid 
projekteringen lyftes frågan kring att kunna luta en stege mot fasaden.  
Solcellerna kan brytas bort på två ställen, både vid växelriktaren och i centralen.  

Livslängd, underhåll  
Systemet innehåller inga rörliga delar och man räknar inte med annat underhåll än by te av 
växelriktare efter ca 10-15 år. Total livslängd förväntas vara 25 år , vilket är lika länge som 
modulernas funktionsgaranti ( ≥80% av initial produktion). Hittills har man inte sett någon 
produktionsminskning till följd av nedsmutsning.  

Energilagring  
Man övervägde lagringslösningar tidigt i projekteringen för att slippa mata ut el på nätet, men kom 
fram till att det är för dyrt både med batterier och olika värmepumpsalternativ.  
Tomas tipsade om ett säsongslagringsprojekt i Luleå som pågår.  

Erfarenheter, förhoppningar inför framtiden  
Framför allt kommer Uppsalahem ta med sig erfarenheter gällande dimensionering av framtida 
projekt. Eftersom man har egen el från vindkraft beskattas solelen från första kW, även om den 
används i byggnaden. Detta gör att el som säljs knappt genererar någon v inst, utan man tjänar 
framför allt på att slippa köpa el och därför vill man matcha byggnadens energianvändning så väl som 
möjligt och inte få för mycket överskott som skickas ut på nätet.  
Framtida förhoppningar är bland annat att större fastighetsägare ges möjlighet till skattereduktion, likt 
den som finns för industrin, samt att reglerna kring samtidigt ägande av sol- och vindel ändras. Man 
önskar också en förenkling av reglerna för att ha solanläggningar på gynnsamma ställen och kunna 
mata över producerad el till andra fastigheter. 

 
Figure 12 Bilderna visar den böjda fasaden i Kv. Frodeparken, Uppsala samt färgen på solcellsmoduler CIGS. 
Foto: Parisa Sehati, SP 
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Viktigaste resultat 
1. Vi rekommenderar moduler med hög v erkningsgrad så som HIT solcellsmoduler, 

monokristallina eller polykristallina till tak. 
2. Integrerade solcellsmoduler och –system ska uppfylla kraven i EN 50583-1 respektive EN 

50583-2 
3. På en f asad eller andra vertikala byggelement vore det bäst att använda tunnfilms- 

solcellsmoduler (så som CIGS solcellsmoduler som går att köpa via Solibro i Sverige). Det 
går så klart att använda kristallina kiselbaserade solcellsmoduler också men då förloras en 
avsevärd del av solcellsmodulens verkningsgrad.  

4. Solceller kan integreras i stomkomplement så som balkongräcken, solskydd osv. för 
vertikal montering gäller samma rekommendation som för fasadintegrering, dock finns 
större möjlighet till ventilering av solcellsmodulererna vid stomkomplementsintegrering än 
vid integrering i klimatskärmen. 

5. Antal moduler på t ak alternativt fasad beräknades för Växjö och Visby som 
installationsplatser. Visby får högre årlig global solstrålning (1050 kWh/m2) än i Växjö (950 
kWh/m2). För att kunna leverera 77 000 kWh/år förnybar energi till High6 behöver man 274 
(i Visby) respektive 320 (i Växjö) moduler på taken. På en fasad behövs 399 respektive 343 
moduler i Växjö respektive i Visby. Utgångspunkten i beräkningar har varit monokristallina 
kiselsolcellsmoduler med 19% verkningsgrad. Alla beräkningar är inklusive 15% förlust.  

6. Kostnaden för takanläggningen (exkl. installationskostnader och batterier) i Växjö är 
762 500 SEK. Samma anläggning på tak i Visby, exklusive installaton, kostar 650 000 SEK. 
Återbetalningstiden i Växjö respektive Visby blir ~8 respektive ~7 år (exkl. 
installationskostnader). Observera att installationskostnader på tak är betydligt mindre än 
installationskostnader på fasad. 

7. Det finns olika typer av batterier på marknader. Varje batteri har egna för- och nackdelar. 
För användning som energiback-up rekommenderas litium-jon-batterier som har långa 
laddnings- och urladdningstider samt hög energidensitet per kilo batterivikt (75-200 Wh/kg), 
men de är relativt dyra och fortfarande under utveckling. 

8. Batteripriser på m arknaden sjunker konstant. Enligt en s tudie förutsägs att batteripriser 
sjunker mellan 6-9 % per år17. Utvecklingen beror i stort sett på att Teslas Giga factory i 
Nevada ska förse Tesla (elbiltillverkare) med batteri till 1,5 M elbilar per år.  
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Fortsättning 
För att kunna realisera solel i High6-projektet bör följande aspekter undersökas: 

 Hållfasthet av fasad med integrerade solcellsmoduler 

 Incitament regelverk: Ska nya anpassade affärsmodeller utvecklas? 

 Monteringssystem, tätning: Juridiska aspekter för de befintliga lösningar ska undersökas. 
Vem äger de befintliga monteringssytemer i marknaden om uppfinnarföretaget har gått 
konkurs? Finns det patent? Kan man änvända patenten? Eller ska vi utveckla nya 
monteringssystem?  

 Funktionen hos byggprodukter och –system med integreradede solcellsmoduler bör 
valideras ur ett byggnadsfysikaliskt perspektiv. 

 Utveckling av algoritmer för energismarta hushållsprodukter  

 Simulering (batterisystem) 

Innan slutanvändaren skulle kunna sälja överskottsel till nätet, ska några svåra juridiska frågor kring 
ägarskap av anläggningen undersökas: 

1. Vem äger solcellsanläggningen? 
2. Är det ett bostadsrättsförening som äger anläggningen? 
3. Vad händer med kollektivt ägarskap av solcellsanläggningen om någon av BRF-

melemmarna vill sälja sin lägenhet i framtiden? 
4. Följer hans/hennes rättigheter till solcellsanläggningen med lägenheten? Vad händer om 

den nya ägaren inte vill ha solel? 
5. Vem har ansvar för skötsel? Till exempel, en växelriktare eller ett batteri har ca 5 års 

livslängd. Vem har ansvar för detta undehållsarbete? 
6. Går det att försäkra anläggningen? 

Det kanske går att lösa problemet med ansvar och skötsel via: 

• Ett företag tar ansvaret för skötsel och all administration samt även äger 
solcellanläggningen 

• En BRF tar hela ansvaret 

Båda alternativen kräver noggrann analys. Fördelen med första valet är att hela ansvaret läggs på en 
part som är van vid denna typ av frågor MEN kostnaden kan bli hög (speciellt för slutanvändare), 
dock är det absolut värt att undersökas. Ett exempel på företag som är verksam i detta område är 
”eneo solutions” http://eneosolutions.se/. 

Problemet med BRF är att folk som jobbar på B RF:en hoppar av för att det blir för mycket 
jobb/adminstration för de samt att de inte är vana vid solcellsrelaterade frågor. MEN fördelen är att 
det troligen blir billigare för slutanvändaren fast det kan ha en negativ försäljningseffekt eftersom 
köparen känner sig osäker inför ett stort engamenag i sin fritid. Ifall OBOS vill satsa på denna lösning 
bör man ta fram affärsmodell/modeller som är anpassad till en BRF. 
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Läs & Lär mer 
 

http://www.seasea.se/el/batteri-solcell/solcellspaneler/solcellspanel-sunwind 

http://batteriforeningen.se/ 

http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/energiberakningar/ 

http://batteryuniversity.com/learn/archive/whats_the_best_battery 

  

http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/energiberakningar/
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Bilaga 

Ekonomi & lönsamhet 

Beräkning av antal moduler samt arean på täckt område  

FRÅGA: 

Hur många monokristallina kiselmoduler behövs för att förse projektet 
High6 med el? Utgår från två monteringsplatser, en i Växjö och en i Visby 
med moduler som har 19% verkningsgrad samt 1,62 m2 area. 

Verkningsgrad av en monokristallin kiselsolcellsmodul: ca 19% 

Globalstrålningsnivå i Växjö: ca 900 kWh/m2  

Globalstrålningsnivå i Gotland: ca 1050 kWh/m2  

Energibehovet (enligt anvisningar från OBOS): 77 000 kWh/år 

Uteffekt av en modul = modulens verkningsgrad * globalstrålningsnivå i installationspunkten 

Uteffekt för en monokristallin kiselsolcellmodul i Växjö= 0.19 * 900 kWh/m2=171 kWh/m2 per år 
Uteffekt för en monokristallin kiselsolcellmodul i Visby= 0.19 * 1050 kWh/m2=199,5 kWh/m2 per år 

 

Uteffekten har räknats med optimal lutningsvinkel på tak eller mark som inte skuggas 
samt under Standard Test Conditions (STC) det vill säga 1000 W/m2. I H igh6-projektet kommer 
modulerna att monteras vertikalt vilket leder till att uteffekten blir mindre än ber äknat. Att montera 
modulerna vertikalt innebär att fasadytorna enbart mottar 80% strålning (se Figure 10). 

Uteffekt för en monokristallin kiselsolcellmodul i Växjö på fasad  

= 171 kWh/m2 per år * 80 % = 136,8 kWh/m2 per år- Vertikalt läge 

Uteffekt för en monokristallin kiselsolcellmodul i Visby på fasad 
= 199.5 kWh/m2 per år * 80%= 159,6 kWh/m2 per år- Vertikalt läge 

 

Arean av täckt område i Växjö= (77 000 kWh / 171 kWh) * m2= 450.3 m2  

Arean av täckt område i Växjö (fasad)= (77 000 kWh / 136,8 kWh) * m2= 562,9 m2- Vertikalt läge       
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Arean av täckt område i Visby= (77 000 kWh / 199,5 kWh) * m2= 386 m2    

Arean av täckt område i Visby (fasad)= (77 000 kWh / 159,6 kWh) * m2= 482,5 m2- Vertikalt läge       

          

OBS 2: Arean av en modul = 1,645 m * 0,99 m = 1,62 m2. Detta är måtten på en valfri modul. 
Det finns moduler med andra mått på marknaden. I så fall, får man göra om beräkningarna. 

 
Antal moduler i Växjö = 450.3 m2 / 1.62 m2= 278 moduler            

Antal moduler i Växjö (fasad) = 562,9 m2 / 1.62 m2 = 347 moduler- Vertikalt läge               
 

Antal moduler i Visby = 386 m2 / 1.62 m2= 238,3 moduler            

Antal moduler i Visby (fasad) = 482,5 m2 / 1.62 m2 = 298  moduler- Vertikalt läge  

Förluster 

Det innebär förluster i kablage, batterisystemet, snö, skuggning, damm & smuts, mismatch mellan 
moduler, Light Induced degradation (LID: innebär förluster i  bor-dopade kristallina moduler (p-typ) vid 
solljusexponering under de första timmarna/dagarna) mm. Som en tumregel räknas förluster enligt 
följande siffror26:  

• Årlig klimatvariation: 4% 
• Fel vid uppskattning av infallande strålning på paneler: 3% 
• Skillnad (mismatch) mellan modulens uteffekt: 3% 
• Light induced degradation (för p-typ): 1-3% 
• Damm och smuts: 2% 
• Snö: 1.5% 
• Övrigt: 5% 

Antal moduler på tak i Växjö = 450.3 m2 / 1.62 m2= 278 + (278* 0,15)= 320 moduler            

Antal moduler i Växjö (fasad) = 562,9 m2 / 1.62 m2 =347 + (347*0,15)= 399 moduler- 
Vertikalt läge 

Antal moduler på tak i Visby = 386 m2 / 1.62 m2= 238,3 + (238,3* 0,15)= 274 moduler            

                                                                 
26:  Detta anvisningar har angivits av NREL (National Renewable Energy Laboratory) i USA. http://pvwatts.nrel.gov/ 
Gå till hemsida, knappar in Stockholm som har ganska likartad klimat till Växjö. I nästa steg får man anvisningar och ”default” 
värde för olika typer av förluster.   

http://pvwatts.nrel.gov/
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Antal moduler i Visby (fasad) = 482,5 m2 / 1.62 m2 =298 + (298*0,15)= 342,7 moduler- 
Vertikalt läge 

Toppeffekt av en kristallin kiselmodul i optimalt läge=19% *1000 W/m2= 190 W/m2 

Toppeffekt av en kristallin kiselmodul i vertiaklt läge=19% *1000 W/m2 *80%27 = 152 W/m2 

Installerade effekt i Växjö= 320 *190 W/m2=60 800 W/m2= 60,8 kWp 

Installerade effekt i Växjö (fasad)= 399 *152 W/m2=60 648 W/m2= 60,7 kWp – Vertikalt 
läge 

Installerade effekt i Visby= 274 *190 W/m2=52 060 W/m2=  52 kWp 

Installerade effekt i Visby (fasad)= 342,7 *152 W/m2=52 090 W/m2=52  kWp – Vertikalt 
läge 

                                                                 
27 Se Figure 10  
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Kostnad 

Ovan räknade vi på installerad effekt i Växjö och Visby. Vi behöver installera ~61 kWp i Växjö och 52 
kWp i Visby för att kunna producera 77 000 kWh/år energi. 

För närvarande kan man räkna kring 12.5 SEK/ W som kostnad för anläggning (exkl. 
installationsskostnader & batterikostnader). Detta innebär att: 

Anläggning i Växjö kostar: 61 000 * 12.5 = 762 500 SEK 

Anläggning i Visby kostar: 52 000 * 12.5 = 650 000 SEK 

 

Om vi räknar med att rörliga elpriset ligger kring 1,25 SEK/kWh samt att anläggningen (både i Växjö 
och Visby) ska producera 77 000 kWh/år: 

77 000 kWh/år * 1,25 SEK/kWh= 96 250 SEK pris på producerad el 

RESULTAT inkl. 15% förlust 
Solcellsmodul: mono-kristallin kisel 
Verkningsgrad: 19% 
Antal moduler på tak i Växjö:320 moduler 

Installerade effekt i Växjö: 60,8 kWp 

 

Antal moduler på fasad i Växjö: 399 moduler 
Installerade effekt i Växjö på fasad: 60,7 kWp 

 

Antal moduler på tak i Visby:274 moduler 
Installerade effekt i Visby: 52 kWp 

 

Antal moduler på fasad i Visby: 342,7 moduler 
Installerade effekt i Visby på fasad: 52 kWp 
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Anläggningens kostnader delas med årsprooduktion i SEK ger oss antal år som krävs för att betala ut 
anläggningen: 

762 500 / 96 250 = 7,9 år tills anläggningen är betald (pay-back time) (i Växjö) 

650 000 / 96 250 = 6,75 år tills anläggningen är betaltd (pay-back time) (i Visby) 

Om vi räknar att 50% av producerad el används på plats: 

96 250 / 2 = 48 125 SEK Sparar man 

Som mikroproducent kan man sälja sin överskottsel till nätet, dock max 18 000 SEK/ år 28 . 
Överskottselen brukar ha ett värde kring 1 SEK/kWh för försäljning till nätet. 

  

                                                                 
28 Läs mer på skatterverkets hemsida: 

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionformikroproduktionavforny
barel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html 
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Innovationsmiljön drivs och finansieras av 
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