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ABSTRACT 

 

Today many buildings and it´s nearby surroundings are designed to 

achieve some kind of environmental goal. The issue concerning energy 

consumption is currently at focus and it is relevant that we start increase 

the share of renewable energy. Solar energy is an infinite resource and 

should therefore be considered when selecting an energy supplier.  

 

Uppsala University hospital is facing major restructuring when parts of the 

existing buildings will be refurbished and a large new building will be 

constructed. White Architects have developed a study concerning the new 

building and for some of the existing buildings on the hospital campus. 

Uppsala County requires tough energy measures and wants the new 

building to be classified as an eco-building in Whites following work. The 

classifications will involve high energy source requirements. 

 

This work has been conducted to see if solar power can be envisaged as a 

supplementary energy source for the University hospital and also to 

investigate the aesthetic impact of solar cells on the new building. In this 

report, solar cells integrated on the facade and PV modules on the roofs 

have been studied. Focus has been to evaluate the potential of what each 

option can produce and what opportunity they have to become an intrinsic 

part of the architecture  

 

The type of solar cell module, which in this case study has been proven to 

generate most electricity is stand-alone modules on roofs. These are 

however, more difficult to reconcile with the architecture. Solar cells on 

the facades should therefore still be considered as an alternative 

application. The result shows that the potential energy that can be 

generated by solar panels on the new building is large but not in relation to 

hospital´s electricity use. It is for that reason questionable whether solar 

installation, applied on the new building, can be seen as a good additional 

source of energy or if it will more become a matter of public relations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

I dag projekteras och byggs många nya stadsdelar och byggnader som 

strävar efter att uppfylla olika former av miljömål. Stor fokus ligger för 

närvarande på energihushållningen varmed egenproducerad el blir aktuellt 

att titta närmare på. Solen är en oändlig energikälla och bör därför 

övervägas vid val av energiproducent. 

 

Akademiska sjukhuset i Uppsala står inför omfattande ändringar då delar 

av den befintliga verksamheten ska rustas upp samt att en nybyggnad på ca 

40 000 m
2
 ska uppföras i sjukhusområdets södra del. White arkitekter har 

arbetat fram en förstudie för den stora nybyggnaden samt för några av de 

befintliga byggnaderna på sjukhusområdet. Landstinget har tagit fram tuffa 

energisparkrav och vill att den nya byggnaden, i kommande, 

programhandling, skall projekteras för att klassas som miljöbyggnad guld. 

Klassningen kommer innebära att höga krav på energisystem ställs.  

 

Detta arbete har genomförts för att se om solel kan bli aktuellt som 

kompletterande energikälla för sjukhuset och vidare utreda vilka estetiska 

konsekvenser solcellsapplikation skulle ge nybyggnaden. I denna rapport 

har solceller intill fasad undersökts då byggnadsintegrerade solceller börjar 

bli allt vanligare i samhället. Moduler på tak har även studerats närmre då 

fristående paneler fortfarande är en effektiv och bruklig lösning. 

Gemensamt har fokus legat på potentiell effekt som de olika alternativen 

kan generera samt vilken möjlighet de finns för tillämpningarna att bli en 

inneboende del utav arkitekturen.   

 

Den typ av solcellsmodul som i denna fallstudie visat sig generera mest el 

är fristående moduler på tak. Dessa är svårare att förena med arkitekturen 

varför solceller vid fasad ändå bör ses som en alternativ tillämpning. Den 

totala effekten som kan genereras av solceller är stor men inte i förhållande 

till Akademiska Sjukhusets elbehov. Man kan därför ifrågasätta om 

solcellsinstallation med placering på nybyggnaden kan ses som en bra 

kompletterande energikälla eller om det mer kommer bli en fråga om PR.       

 

FÖRORD 
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Först och främst vill jag tacka Carl Lindecrantz, Arkitekt på White, som 

varit min externa handledare under utsatt period. Han har varit ett bra stöd 

och kommit med utvecklande kommentarer under arbetets gång. Jag vill 

också ägna ett stort tack till hans kollega, Anders Tväråna, som trodde på 

mig och kom med uppslaget till arbetet.  

 

Följande arbete ligger inom ett område som till stora delar varit helt nytt 

för mig. Det har därför varit av betydelse att kontakta kunniga personer 

som har kunskap om solenergi. Björn Karlsson, professor i energiteknik på 
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BEGREPPSDEFINITIONER 
 

Azimut: Solcellsanläggningens orientering i det horisontala planet. Söder 

0° väst 90°, öst -90°. 
 

BAPV: Byggnadsapplicerade solceller 

 

BIPV: Byggnadsintegrerade solceller 

 

kW: Kilowatt där Watt är en enhet för effekt. 

 

MW: Megawatt är 1000 gånger större än enhet kW. 

 

MWh/ kWh: Megawattimme.; kilowattimme Effekten x tid 

 

Miljöbyggnad: Ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och 

myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad tar hänsyn till 

kvaliteter hos en byggnad vad gällande energi, inomhusmiljö och material. 

I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyg brons, silver eller guld.  

 

Nollenergihus: En byggnad som producerar lika mycket energi som den 

använder. 

 

Lutning: Solcellsmodulernas lutning jämfört med horisontalplanet. En 

vertikal modul har en lutning på 90° och en horisontell modul har lutning 

0°.  
 

STC: Standard test conditions. Solcellsmoduler testas under 

standardiserade förhållande vilket är en solinstrålning på 1000 W/m
2 
och 

en celltemperatur på 25 grader.  

 

Verkningsgrad: Faktor som visar hur effektivt ett system omvandlar 

solinstrålning till nyttig energi.  

 

 

Wp: Watt peak (topp watt). Toppeffekten anger hur många watt en 

solcellsmodul genererar när den utsätts för standardiserade förhållande. 

 
Wh/ Wp: Anger hur många Wh som en Wp solcell skapar under 

standardiserade förhållanden.  
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INLEDNING 

Bakgrund 
 

Det nya EU-direktivet gällande byggnaders energiprestanda (Energy 

Performance of Buildings Prestanda, EPBD) medför tuffa utmaningar för 

alla EU:s medlemstater. Direktivet som trädde kraft i juli 2010 syftar till att 

minska energikonsumtionen och på att alla nya byggnader ska vara ”nära 

nollenergihus” senast sista december 2020 (2018 för byggnader inom 

offentlig regi) (Dascalaki E.G, Balaras C.A, 2011). 

 

En debatt har väckts huruvida de finns anledning att tvivla på regeringens 

ambitioner på området när Boverkets ändrade byggregler, BBR, trädde 

kraft i januari i år. Byggreglerna som är en direkt reflektion över hur 

Sverige avser införa EU:s direktiv anses i en debattartikel, publicerad i 

byggindustrin den 19 januari 2012, vara häpnadsväckande flat och 

fullständigt gå i otakt med EU:s målsättning. Som ett led utav detta beslut 

blir det därför mycket viktigt att satsning sker på att den energi som 

förbrukas i Sveriges bebyggelse i huvudsak kommer från förnybara 

energikällor.  

 

Svensk elproduktion domineras idag helt utav två energiproducenter - 

kärnkraft och vattenkraft, men med klimatfrågan i fokus vill riksdagen 

utveckla en tredje gren som då endast ska bestå utav förnybara energikällor 

(Näringsdepartementet, 2009). Riksdagen har därför beslutat att andelen 

förnybar energi år 2020 minst ska vara 50 % av den totala 

energianvändningen (Näringsdepartementet, 2010). Störst tro finns på 

vindkraft och kraftvärme men för att nå målet måste även satsning på andra 

förnybara energikällor ske. 

 

I den svenska energipolitiska debatten har solenergi länge varit ett 

omdiskuterat ämne främst för att utbudet inte matchat efterfrågan, det vill 

säga att solen lyser mest på sommaren då behovet av värme och el är som 

minst,  

men också för att systemet ansetts vara en dyr investering (Regeringen.se, 

2009). På senare år har dock intresset för tekniken stadigt ökat vilket inte 

är konstigt då systemet ligger i tiden och har en rad positiva egenskaper. 

Solen är vår renaste energikälla och solenergisystem genererar varken 

emissioner eller buller. Vidare kräver solenergisystem inte någon 

bränsletillförsel och har även ett litet behov av underhåll. (Schultz, 

Jeppesen, 2007). Solen är en outtömlig energikälla och därför finns stor 

potential i solenergi. Inom överskådlig framtid skulle tekniken kunna 

minska trycket på andra förnyelsebara resurser som vind, vatten och 

bioenergi. Dessa energikällor ställs ofta i konflikt med andra miljömål, om 

exempelvis bevarande av biologiskt mångfald eller skydd för outbyggda 

älvar. (Lundgren, Wallin) 

 

Idag finns flera goda exempel där man jobbat med solenergi i byggd miljö 

och på olika sätt integrerat solcellsmoduler i klimatskärmen. På så vis kan 

man ersätta eller komplettera vanliga fristående solkollektorer och 

samtidigt få systemen att bli en inneboende del av arkitekturen. 

 

Akademiska sjukhuset i Uppsala står nu inför omfattande ändringar då 

delar av den befintliga verksamheten ska rustas upp samt att en nybyggnad 

på ca 40 000 m
2
 ska uppföras i sjukhusområdets södra del. White arkitekter 

har tagit fram en förstudie för den stora nybyggnaden samt för några av de 

befintliga byggnaderna på sjukhusområdet. Landstinget har tagit fram tuffa 

energisparkrav och vill att den nya byggnaden, i kommande, 

programhandling, skall projekteras för att klassas som miljöbyggnad guld. 

Detta innebär höga krav på energisystem varmed möjligheter till 

egenproducerad energi ska undersökas, i detta fall solel.  
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Frågeställningar 
 
Vilka möjligheter till storskalig solelinstallation finns för sjukhuset och 

vilka estetiska konsekvenser skulle det få för byggnaderna? Integrering av 

solceller i klimatskärmen börjar bli allt vanligare och hur skulle 

byggnaders fasader vid en sådan tillämpning utformas för optimal effekt 

samtidigt som husets övriga funktionskrav som dagsljus och estetik 

tillgodoses? 
 
Är det rimligt att använda sig av solen som energikälla i detta fall där 

användaren har ett stort elbehov? Kommer den potentiella energin som 

solcellerna genererar kunna möta behovet eller skulle en satsning av solel 

på Akademiska Sjukhuset i större utsträckning bli en fråga om PR än som 

energiproducent? 

Syfte 
 

Syftet är att teoretiskt undersöka var på nybyggnaden installationer av 

solceller skulle vara mest lönsamt. Vilken effekt skulle kunna genereras av 

fasadintegrerade solceller jämfört med fristående paneler på tak. Vilka 

olika för- och nackdelar finns det med de olika systemvalen och vad 

kommer de ha för inverkan på byggnadens arkitektoniska helhet? 

Avgränsningar 
 

Arbetet behandlar bara solenergi i form av solel och berör därför bara data 

från solceller och därmed inte solfångare. Akademiska Sjukhuset är en stor 

verksamhet varför det finns fler byggnader där det skulle kunna vara 

aktuellt att applicera solceller på. I denna rapport har simuleringar dock 

endast gjorts på den planerade nybyggnaden varmed det är troligt att ytor 

på andra byggnader är bättre lämpade för solcellsmoduler.    

 

När arbetet först och främst handlar om aktiv solenergi i byggd miljö ligger 

fokus i rapporten på solcellers utseende och dess potential att generera 

energi. Ekonomi och livslängd behandlas därför bara i en mindre skala. 

Arbetsprocess/Metod 
 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att få inblick i hur 

marknaden i dag ser ut och vilka olika solcellstekniker som finns att tillgå. 

Hur ser dessa ut och vad de har för prestanda? Därefter har undersökningar 

gjorts över hur man på internationell nivå anpassat hus i större skala efter 

optimala sollägen och hur man på olika sätt valt att integrera solceller i 

hus- och stadsbyggnad. Detta innebär att tidigare forskning och utredningar 

om solceller i allmänhet har studerats men även hur man vid specifika fall 

löst integrering där god arkitektur möter energiteknik. Personlig kontakt 

med verksamma aktörer inom området har skett vilket gett en ökad 

förståelse av ämnet. Veteskapliga artiklar och publikationer, lagtexter och 

tidigare genomförda examensarbeten har i detta arbete varit 

grundläggande. White arkitekters behovsanalys och förstudie är den 

information som varit mest betydande då detta arbete är en fallstudie över 

nybyggnaden som beskrivs i Whites rapport 

 

För att beräkna solcellernas potentiella energiproduktion har simuleringar 

genomförts i dataprogrammet Pvsyst 5.56. Programmet beräknar möjlig 

energiutvinning ur en solcellskollektor med hänsyn till solcellsteknik och 

platsspecifik solinstrålningsdata. Då programvaran även tar hänsyn till 

skuggning har en 3D-modell över den aktuella byggnaden och dess 

omgivning ritats upp. Beroende på placering av vald solcellsmodul 

beräknar programmet bortfall av energiprestanda på grund av orientering 

och skugga.    

 

Utifrån resultatet av simuleringarna har diskussion förts om huruvida det är 

bäst att placera solceller vid fasad eller tak och om egenproducerad energi i 

form av solel är vägen att gå för att uppnå landstingets önskan om 

miljöbyggnad. Olika fönstersättningar i fasad tillägnas även ett avsnitt i 

denna rapport då den påverkar energiproduktionen när mindre yta ges åt 

solcellerna. Att tillgodose dagsljusförhållande inomhus är i sin tur ett led i 

att uppnå en högre klassning av miljöbyggnad när certifieringen ägnar stor 

vikt vid god inomhusmiljö.   
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SOLCELLER 

Solceller består av ett halvledarmaterial som omvandlar det instrålande 

ljuset från solen till elektrisk energi. När ljuset träffar solcellen uppstår en 

elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida varmed en 

elektronvandring skapas och ström uppstår. Då varje enskild cell inte 

genererar någon särskild hög spänning, ca 0,5 Volt (Solelprogrammet, 

2010), seriekopplas cellerna för att uppnå praktiskt användbara spänningar. 

Då uppladdning av batterier länge varit det ledande användningsområdet 

för solceller har 24, 36 och 72 stycken blivit standardmått för antal 

seriekopplade celler. Exempelvis generar 36 stycken sammankopplade 

celler ca 17 volts spänning vilket är lämpat för ett 12 Volts batteri.  

För att skydda cellerna mot fukt och annan yttre påverkan inkapslas de i ett 

laminat, där det framförvarande material måste vara genomsläppligt för 

ljus, vanligtvis används glas. Val av material för baksidan kan ske med 

större valfrihet då det inte behöver vara transparant. Seriekopplingen och 

inkapslingen innebär att solcellerna tillsammans bildar en modul som 

sedan omsluts av en ram. Ramen gör modulen självbärande men vid 

byggnadsintegrerade solceller användas däremot ofta montagelösningar där 

ramfria moduler är att föredra. 

De finns två typer av solcellssystem, nätanslutet och friståendesystem. 

Fristående system lagrar energi i batterier och är ofta använt vid småskalig 

installation som exempelvis energikälla till fritidshus. Det nätanslutna 

systemet matar under dagtid ut eventuellt överproduktion på elnätet och 

hämtar på motsatt sätt el nattetid för att tillgodose brukarens elbehov. Vid 

båda systemen krävs en växelriktare som omvandlar solcellens 

producerade likström till växelström som elektriska apparaturer fordrar. 

Växelriktarens sort och verkningsgrad är relevant för utbytet från 

solcellsanläggningarna då omvandling från likström till växelström skapar 

förluster i systemet. (Schuco, 2012) 

 

Olika tekniker 

Solcellsmarknaden består idag av några olika tekniker men domineras 

egentligen helt utav två typer som kategoriseras efter vilket 

halvledarmaterial som används. Den vanligaste typen som år 2010 stod för 

ca 88 % av marknaden kallas för den första generationens solceller och 

består utav kvadratiska kristallina kiselskivor. (Zimmermann, 2011). 

Kristallina solceller finns som, mono-, poly- eller multikristallina celler, 

där skillnaden beror på hur många kristaller som finns i varje cell. De 

polykristallina cellerna är till sin färg spräckligt blå medan den 

monokristallina solcellen har en jämn färg. Gemensamt för de kristallina 

cellerna är att de tillverkas i storlekar runt 10 x 10 cm. Verkningsgraden 

varierar dock med ett spann på ungefär 12- 16 % för dessa moduler. I regel 

har de monokristallina cellerna något högre verkningsgrad än de andra men 

tillföljd av en kostsammare produktion.  

 

 

 

 

Bild 1 och 2 visar skillnaden mellan en monokristallin modul, till vänster, (foto 

energibanken.se) och en polykristallin modul ,till höger, (foto skaffasolcell.nu) 
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Den andra dominerande produkten är den så kallade andra generationens 

solceller, tunnfilmstekniken, som år 2010 stod för de resterande 12 % av 

marknaden. (Zimmerman, 2011) Tekniken bygger på att 

halvledarmaterialet tillverkas i mycket tunna lager som sedan läggs mellan 

två bärande skikt. Vanligtvis används glasskivor men fördelen med 

tunnfilmen är att den kan läggas på flexibla material såsom metall eller 

plastfolie vilket kan vara en fördel vid byggnadsintegration. 

Tunnfilmscellerna byggs upp utav tunna band som läggs intill varandra, 

utseendet blir en svart yta med vaga ljusa ränder. Verkningsgraden för 

tunnfilm är något lägre än kiseltekniken och ligger idag på 5-12 %. Man 

bör dock ta hänsyn till att produktionskostnaden blir lägre vid 

massproduktion då tekniken kräver mindre material. (solelprogrammet, 

2010). Tunnfilm finns även den i olika sorter och det är ledarmaterialet 

som namngiver aktuell tunnfilmsteknik. Amorft kisel, GIGS (koppar-

indium-gallium-diselenid)och kadmiumtellurid är idag vanliga på 

marknaden.  

Tredje generationens solceller, Grätzelsolceller, bygger på teknologi som 

härmar fotosyntesen. Tekniken har potential att bli mycket billigare än 

kiselsolcellerna då den grundas på material som skiljer sig från de övrig 

sorterna samt att produktionen kräver mindre materialåtgång. 

(Energimyndigheten, 2011a)  

 

 

 

 

 

 

Semitransparanta solceller 

I glas/glas moduler kan man skapa så kallade semitransparanta solceller 

genom att placera ut cellerna med ett större avstånd från varandra. 

Mellanrummen som bildas mellan cellerna och valet av glas på modulens 

baksida skapar en viss transparens och ett spännande ljusspel. Modulerna 

skräddarsys ofta vad gällande storlek, cellseparation och antal celler. 

Modulerna kan fås i båda kristallint och tunnfilmsteknik. Verkningsgraden 

för semitransparenta solceller förhåller sig proportionellt till hur mycket 

ljus man låter passera cellerna då cellerna i sig är densamma som i vanliga 

moduler. Semitransparanta solceller bör dock inte ses som solavskärmare 

då den inte ger skydd åt solvärme. Solceller med 12 % verkningsgrad 

släpper igenom ca 40 % av solvärmen till rummet innanför vilket kan 

jämföras med en yttre solavskärmning som släpper igenom 5- 15 % av 

solenergin. (Lundgren, Wallin 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 visar en tunnfilmsmodul. 

Foto: solelprogrammet.se 

Bild 4 och 5 visar semitransparanta moduler. Kristallina solceller till vänster  

Foto: solelprogrammet.se. Tunnfilmsteknik till höger  .Foto: Shuco.se 
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Antireflexbehandling 

Solceller antireflex-behandlas (AR) för att öka andelen solljus som kan 

absorberas av solcellen. Med varierande tjocklek på AR kan man få olika 

färger på solcellerna men man ska vara medveten om att behandlingen 

påverka verkningsgraden. AR som ger ett blått utseende ger högst 

verkningsgrad och är därför är blå solceller vanligast. Om en solcell på 14 

% verkningsgrad vid blått AR istället får en AR som ger ett brunt utseende 

sjunker verkningsgraden ned till 12 %. (solelprogrammet, 2010b)   

 

 

 

 

 

Arkitektonisk sammansättning 

Det finns idag ett stort urval av solceller vilket gör att man kan 

projektanpassa komponenterna med hänsyn till estetik. Ur en arkitektonisk 

synvinkel är det därför betydande att hänsyn tas till modulernas utseende 

som grundas i faktorer som beskrivits ovan. Sammanfattnings vis skall 

följande faktorer övervägas vid solcellsapplikation.  

Vilken solcellsteknik som används. 

Färg, form och AR 

Mönstret cellerna är placerade i. 

Transmittans mellan cellerna eller färgen på bakomvarande material 

Framförvarande glas färg och struktur. 

En eventuellts rams utseende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 visar färgnyanser som kan fås 

genom olika antireflexbehandlingar 

Foto: solcellsprogrammet.se 
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SOLCELLERS FÖRUTSÄTTNINGAR I SAMHÄLLET 

De finns många faktorer att ta hänsyn till vid projektering av 

solenergianläggningar varför det redan i planeringsstadiet är klokt att 

soloptimera byggd miljö. Beroende på orientering av huskroppar, 

byggnadsformer och närliggande bebyggelse kan man påverka hur mycket 

solenergi som genereras i ett solcellssystem på en byggnad (Noord, 

Paradis, 2011).  

Orientering 
 

Optimal placering av solceller är mot söder, sydöst och sydväst. Placering 

mot söder är dock lämpligast. (Lundgren. M, Wallin.F, 2005) Om man 

räknar på årsbasis i Sverige är komponenterna effektivast när de placeras 

med en vinkel på 30-45 grader i förhållande till horisontalplanet. Tak och 

solavskärmare är exempel på byggnadsdelar som lämpar sig för sådan 

lutning. Vid integrering av solceller kan inte alltid orientering och lutning 

väljas fritt i när exempelvis andra byggnadstekniska aspekter ska tas i 

beaktning eller om integrationen sker på ett befintligt hus. Bygger man 

däremot nytt är det enklare att ta hänsyn till orienteringen och skapa långa 

fasadytor mot syd samt en fördelaktig taklutning.   

Skuggning 
 

Solcellsmoduler är seriekopplade vilket kan vara förödande för 

energiutvinningen om skuggning inträffar. Seriekopplingen innebär att 

även om endast en liten del av modulen skuggas påverkas produktionen av 

alla celler på samma slinga. (Karlsson, 2012
1
). God planering över 

orientering krävs men även genomtänkta kopplingsscheman. Skuggning 

ska alltså i största mån undvikas men med prioritering på timmarna mitt på 

dagen. (Noord, 2010). För solcellsfasader och solcellstak innebär det att 

man måste tänka till hur man kan placera stuprör och ventilationsdon. 

Andra objekt som kan generera skuggor är träd, närliggande byggnader, 

                                                 
1
 B.Karlsson (2012) muntlig samtal  

lyktstolpar eller flaggstänger. Skuggning är dock inte att förglömma viktigt 

för bebyggelsen och kan därmed inte avlägsnas helt. En god 

solavskärmning kan förhindra att överhettning sker inomhus.  

 

Vegetationen i stadsrummet är viktigt för oss människor och bidrar till 

trivsamma miljöer. Växtlighet skapar även ett gott vindskydd. 

Kombinationen av solenergi och god stadsvegetation kräver en väl 

genomtänkt planering från alla aktörer. Stadsplanerare måste tänka 

långsiktigt och ta i beaktning hur träd och annan grönska utvecklas under 

sina levnadsår för att planlägga deras skuggeffekt. De olika intressena ska 

däremot inte tolkas som konkurrenter när de både har målsättning om en 

bättre miljö. 

Temperatur 
 

Verkningsgraden hos solceller avtar när celltemperaturen ökar. Solceller 

ska därför installeras så luft kan cirkulera runt båda sidor av modulen för 

att skapa en sådan effektiv nedkylning som möjligt. Vid en mätning på 

solceller som monterats på en tegelfasad med 2 cm luftspalt i Malmö 

uppmättes under hög solinstrålning temperaturer som låg 30 grader över 

omgivningens temperatur. Detta resulterade i att årsverkningsgraden 

reducerades från 13 % till 12,1  %. (Håkansson, Hellström, Karlsson, 

2007) 

 

Det är inte bara solinstrålningen i sig som skapar högre temperaturer utan 

elektronvandringen i cellen generar i sin tur också värme. 

(Energimyndigheten, 2007). Vid integrering av solceller i klimatskalet 

skall det extra tillskottet av värme kunna tas tillvara eller ventileras ut.  Det 

är därför alltid fördelaktigt att skapa ventilerade miljöer för modulerna i 

form av luftspalt som sänker celltemperaturen men som även minskar 

risken för kondensproblem. Det extra tillskottet av värme kan emellertid 

tas tillvara genom att exempelvis låta lokalers tilluft passera bakom 

solcellerna och på så vis skapa en föruppvärmning av luften.  
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ANVÄNDNING AV SOLCELLER 

IEA PV power systems program (International Energy Agency 

Photovolotaic) utarbetade 1997 en handlingsplan med uppgift om att höja 

den arkitektoniska kvalitén hos solceller i bebyggd miljö.(IEA, 2001) 

De kriterier som fastslogs och vad man ska sträva efter vid tillämpning av 

solceller är följande:  

Naturlig integration   

Arkitektonisk tilltalande utformning   

God sammansättning av färger och material 

Harmonisk komposition utav dimension på solcellssystemet. 

Överensstämmelse med hela byggnadens sammanhang. 

I dagsläget finns i huvudsak tre kategorier av hur man tillämpar solceller i 

byggd miljö. Dessa är byggnadsintegrerade solceller, byggnads applicerade 

solceller och fristående paneler. I linje med IEA PV:s kriterium bör man 

vid varje fall fundera över vilket system som lämpar sig bäst för 

byggnaden men samtidigt tillgodo se solcellernas tekniska krav. Nedan 

följer information och exempel på hur man på olika sätt använt sig av 

solceller intill byggnader. 

Byggnadsintegrerad vs Byggnadsapplicerad 

För att solenergisystem ska ses som en naturlig del av vår omgivning kan 

man låta dessa moduler bli en inneboende del utav arkitekturen. 

Byggnadsintegrerade solceller (BIPV) börjar bli allt vanligare i vår 

stadsbild och kan ersätta konventionella byggnadskomponenter som tak, 

takfönster och fasader. Byggnadsintegrationen innebär att systemet 

utnyttjas på multipla plan, dels som energiomvandlare och dels som ett 

byggnadselement. För att modulen ska klassas som integrerad måste den 

fylla en byggtekniskfunktion. (Noord, 2010). Exempel på en sådan 

funktion kan vara att solcellsmodulen är en del av klimatskyddet eller 

fungerar som solavskärmare. I fall solcellen monteras på byggnaden enbart 

i syfte om att producera solel kallas anläggningen för byggnadsapplicerad 

(BAPV).  

BIVP är ur en estetisk synvinkel intressant då man med solcellerna kan 

skapa önskvärda visuella effekter. Modulerna kan med integrering gömmas 

i byggnadens design då struktur och färg på solceller anknyter till ett 

modernt glasbyggande. Resultatet blir en kontinuitet i arkitekturen då 

solcellerna inte dra någon nämnvärd uppmärksamhet till sig. Tvärt om kan 

komponenterna även lyftas fram genom att skapa mönster och linjer på 

fasader och fönster. Förenandet skapar nya möjligheter och 

sammanfattningsvis har BIVP blivit ett nytt material för den som är 

intresserad av att utforma energigenererade byggnader.  

 

Att integrerar solcellerna i klimatskalet har förutom de positiva estetiska 

aspekterna även en kostnadseffektiv fördel. De initiala kostnaderna 

kompenseras genom att kostnaderna för andra byggnadsmaterial minskar i 

förhållande till fristående eller applicerade solceller. Solceller är också det 

ända byggnadsmaterialet som har någon form av återbetalningstid. Dessa 

fördelar gör BIVP till en av de snabbast växande verksamheterna inom 

solcellsindustrin (Wu, Haung, Pen, 2011). 

 

Att förena flera funktioner på sättet som BIPV gör, innebär dock en del 

svårigheter och utmaningar. Man måste se till att produkten håller samma 

standarder vad gällande exempelvis brand, fukt och hållfasthet som vanliga 

byggnadselement. Skadade BIPV moduler påverkar direkt den interna 

användning av byggnader vilket en skadad BAPV inte gör. Det är också 

svårare att skapa en god ventilation hos integrerade solceller jämfört med 

fristående solceller där luften kan cirkulera fritt (Noord, 2010).  

 

Fördelarna med BAPV är att de är lättare att montera och underhålla och 

de kan enkelt installeras på redan befintlig bebyggelse. Solceller har en 

livslängd på ca 25 år vilket man bör ta hänsyn till vid val av tillämpning av 

solcellsystem. Systemtillämpning ska också väljas in hänsyn till 

byggnadens verksamhet, arkitektoniska former, och omgivning.  
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Bild 7. Smaragdgröna multikristallina solceller här integrerat i fasad på sporthallen Paul Horn Arena i Tubingen, Tyskland.      

520 m
2
 genererar 30 MWh grön el årligen. Arkitekt : Allman Sattler Wappner. Solcells moduler från Sunways AG.  Foto: Sunways AG 

 

Bild 8. Solceller i tunnfilmsteknik applicerade på plåtfasad industribyggnad i Duisburg, Tyskland. Med en verkningsgrad 

på 8 % producerar installationen 32 MWh per år. Solceller från ThyssenKrupp Solartec .                        Foto: ThyssenKrupp 
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Bild 9. Semitransparanta solceller i tunnfilmsteknik integrerat i färgade glasrutor på kontorsbyggnad i Barcelona, Spanien. 

En mindre installation som skapar 1,2 MWh el årligen. Arkitekt Torsten Masseck. Solceller från Schott Solar.                        Foto: Torsten Masseck 

Bild 10. Semitransparanta mono-  och polykristallina solceller integrerat i översta våningsplanet, tak och fasad, på 

University of  East Anglia, Norrwick, England. Systemet ger 22 MWh per år. Arkitekt RMJM. Solceller från BP Solar   Foto: Cambridge Architectural  
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Bild 11. Kristallina solceller i standard utförande här integrerat i fasad på byggnad i Schörfling, Österrike. 

Solceller från Ertex Solar         Foto: Ertex Solar 

Bild 12. Semitransparanta monokristallina celler skapar en unik entré på Stadshuset i Ludecsh, Österrike.  

Taket genererar 16 MWh per år. Arkitekt Hermann Kaufmann. Solceller från Sunways AG   Foto: Sunways AG 
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Bild 13. Monokristallina solceller applicerade på Katolska elevhemmet i Freiburg, Tyskland. 

Solcellerna producerar 18 MWh årligen. Arkitekt: Architekturbüro F. Merkenthaler. Solceller från Solarfabrik  Foto: Katholisches Lehrlingsheim 

Bild 14. Kristallina solceller här som solavskärmare på vattenverket i Schwerin, Tyskland. 

Utförande ger 5 MWh per år. Arkitekt Roland Schulz. Solceller från Solarnova.    Foto: Solarnova 

För fler exempel se www.pvdatabase.org 
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AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA 
  
Denna rapport berör endast nybyggnadens (hädanefter kallad J-huset) 

möjlighet till applikation av solceller, integrerade samt fristående på tak. 

Efterföljande text beskriver därför uteslutande nybyggnadens planerade 

utseende. Information i detta kapitel är hämtat från Vård 2010, en 

behovsanalys och förstudie för B9, B12 och J-huset. Framtagen av White 

arkitekter. 

 

J-Huset 

Det planerade nybyggda huset projekteras för både vård och behandling. 

De nedre våningarna i byggnaden planläggs för avancerad behandling 

medan de övre är avsatta för vårdavdelningar för sängliggande patienter, 

laboratorium, kontor, väntrum och diverse. De nedre våningarna är även 

sammanlänkade med befintlig bebyggelse, hus B9 och B12, via luftbroar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-huset består av två lameller som binds samman av kommunikationsstråk 

på kortsidorna. Tillsammans bildar byggnadskropparna en central ljusgård 

som ger möjlighet till goda dagsljusförhållanden i lokaler förlagda i 

lamellerna. Mellan behandling och vårdplanen finns entréplanet i form av 

en glasad midja som har sin huvudingång mot Dag Hammarskjölds väg.  

 
Bild 15. J-husets uppbyggnad  

Bild 16. J-husets tänkta placering på Akademiska sjukhusområde. 



14 

 

Akademiska sjukhuset är den dominerande hyresgästen i området och 

kräver på grund av sin verksamhet en genomtänkt utformning. J-huset ska 

därför utformas med mål om att skapa hög grad generalitet och inbyggd 

flexibilitet för att möta vårdverksamhetens föränderliga behov. 

Vårdverksamheter utvecklas snabbt och ibland behövs förändring av lokal 

så ofta som vart femte år. Byggnadsdelar som antas ändras oftare är 

innerväggar, ytskikt, inredning, undertak och utrustning. Genom att 

projektera huset efter en skalbyggnadsmetod, vilket innebär att man tar stor 

hänsyn till placering av schakt och hissar, bärande pelare och väggar samt 

byggnadens bredd, blir förändring lätt att genomföra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoden innebär därmed att man lätt kan ändra planlösningar under 

byggnadens brukstid och förenklar även för ändringar i projekteringsfasen. 

Whites förslag är en byggnadstomme i form av ett pelardäck med ett 

pelarintervall på 9 m längs husets bredd och 7,2 m utmed långsidorna. 

Stommen ger en flexibel planlösning då inga väggar blir bärande.  

Faktorer som är viktigt att bejaka under projektering av solel, som också är 

direkt kopplade till bedömning av miljöbyggnad, är hur gestaltning av 

fasad kan utformas för optimal effekt samtidigt som huset övriga 

funktionskrav som goda dagsljusförhållanden tillgodoses. Längs 

lamellernas långsidor, som har en sydlig riktning, kommer vårdavdelningar 

att finnas varmed stor hänsyn till ljusinsläpp och solskydd måste tas för att 

skapa en miljö för rekreation åt patienterna. Fönstersättning i fasad måste 

därför kunna tillgodose tillräckligt med dagsljus men samtidigt klara av 

ändring av innerväggar och därmed fungera för olika rumsstorlekar. I J-

husets gavlar där ytor för kommunikationsstråk och administrativa ytor 

planeras kan fasaderna få ett friare utseende. Självfallet ska en behaglig 

inomhusmiljö och tilltalande arkitektur även skapas där.  

Vid integrering av solceller i fasad måste ovanstående förutsättningar och 

krav ligga till grund för hur solcellsmodulerna kan placeras och utformas. 

 

 

 

 

 

 
Bild 17. Pelarstommens uppbyggnad 
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Omgivande bebyggelse 

De befintliga byggnaderna B12, B9 och B14 har ljusa putsade fasader med 

färgade detaljer som fönsterspröjs och balkonger. Bebyggelsen bakom det 

planerade J-huset, F-husen, är uppförda i ljust tegel. Ljusa exteriörer är 

genomgående för hela Akademiska Sjukhusområdet vilket bör finnas in 

åtanke vid gestaltning av J-huset.  

 

 

 

Placering av huskropp 

På Akademiska sjukhusområde har två positioner för J-huset utretts, läge J 

och läge G. Läge G, det nordligare alternativet förordas i Whites förstudie 

då läget ger bättre kommunikationsstråk till B-husen och att kopplingar till 

F-blocken kan skapas. Läge G har vid simuleringar i denna rapport därför 

använts.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Bild 18. Exteriören på hus B12, tillvänster, och hus B14, till höger. 

Foto: Hitta.se /MapJack 

Bild 19. Placering av J-huset i läge G och läge J 
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SOLENERGIBERÄKNINGAR 
 

Optimal vinkel för en solpanel varierar beroende på var i världen man 

befinner sig. I Stockholm, där data för simulering till denna rapport är 

hämtat, är den optimala vinkeln enligt programvaran Pvsyst 41 grader. 

Pvsyst är ett solenergiberäkningsprogram framtaget av en forskargrupp i 

Schweiz som tar hänsyn till närliggande objekt som kan generera skugga. 

Alla beräkningar i denna rapport har utförts i Pvsyst 5.56 

 

Pvsyst tar även hänsyn till alla systemförluster i ett solcellsystem. Detta 

innebär att i följande resultat har både solcellernas och växelriktarens 

verkningsgrad använts som indata i programmet. Se bilaga 1 för exempel 

på utförlig beräkning. 

 

  

 

 

 

 

 

, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid simuleringar till denna rapport har tre olika solcellstyper legat till 

grund för beräkningarna. Dessa representerar de idag tre vanligaste 

teknikerna. Följande solcellspaneler har använts: 

 

 

 

 

 

Ordlista 

 

I följande presentation av utförda solenergiberäkningar över tak och 

fasader på Akademiska sjukhuset kommer illustrerande diagram att 

redovisas. Diagrammen är en del utav de resultat som erhållits ur Pvsyst 

5.56.  För att ökad förståelse av utdata introduceras här först ett par termer.  

 

Horizontal global irradiation: Strålning mot horisontal yta. En hel plan 

solcell kommer få en sådan solinstrålning.  

  

Global incident in coll.plan: Solinstrålning mot vald solcell. Tar hänsyn 

till lutning och orientering i plan.  Faktorn är positiv om kollektorn har en 

fördelaktigare placering än horisontala planet. Sämre placering jämfört 

med horisontalplanet fås en negativ faktor. Presenteras i % 

 

Near shadings, ”linear”: Skuggning på solcell från omgivande objekt, 

beräknas linjärt. 

 

Effciency at STC: Maxeffekt under standardiserade provnings 

förhållande. Även kallad verkningsgrad 

Bild 20.  En lutning på 41 grader och en orientering rakt mot syd, 

azimutvinkel 0, är den gynnsammaste placeringen för solceller i 

Stockholmsområdet  
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Tak 
 

Horisontella solcellspaneler är inte lämplig på höga breddgrader på grund 

av att eventuell snönederbörd kommer täcka cellerna och därmed hindra att 

el genereras. En sådan takinstallation är av den orsaken inte att 

rekommendera på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och redovisas därför 

inte följande beräkningar. Genom att vinkla upp solcellerna glider snön 

lättare av panelerna samt att man får upp energiutbytet per kvadratmeter. 

Av dessa skäl har solceller på tak i denna rapport studerats med högre 

lutning.  

 

För vinklade solceller placerade i rader spelar dock den interna skuggning 

en stor roll varför det är nödvändigt att ställa panelerna med ett visst 

avstånd mellan varandra. En tumregel i de fall där panelerna placeras i 

rader är att lutningen inte bör överstiga 30 grader. Bakomförvarande rad 

bör vid 30 graders lutning placeras med ett avstånd på 2,5 gånger 

modulernas höjd. (Noord, Paradis, 2011) 

 

Simuleringar har gjorts på J-huset två takytor som båda har en bredd på 27 

meter. Solceller med en azimut på 0 och -11 grader har undersökts. Med en 

panelhöjd på 3 meter har mellanrummet mellan modulerna satts till 3 x 2,5 

= 7,5 meter. Solcellspaneler med azimutvinkel 0 grader följer inte 

huskroppens orientering i plan varför de även behöver ett avstånd mellan 

varandra i sidled. Detta resulterar till att möjlig area för solceller placerade 

på med azimut 0 grader blir mindre. I båda fallen har lutningar på 41 och 

30 grader testats för att få ett jämförande resultat.  

 

 

 

 Ovan tabell 1, 2 och 3 

Till vänster Bild 21.  J-huset och omgivande bebyggelse 
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I resultatet utläses att bästa energiutbytet fås genom att placera solcellerna 

med en azimutvinkel på -11 grader. På så vis ryms fler kollektorer på taket 

varmed energivinsten per år blir störst. Vidare är det också fördelaktigt att 

ge modulerna en lutning på 30 grader trots att lutning på 41 grader påvisat 

ge högst solinstrålning. Detta beror på att panelernas interna skuggning vid 

41 grader blir större varmed vinningen man fått med vinkeln kvittas. Om 

man vill slippa skuggeffekten måste avståndet mellan panelerna öka vilket 

kommer innebär att en modulrad faller bort då takytan inte längre räcker 

till.  

 

 

 

 
Bild 22. Bilden visar att solinstrålningen är högre vid 41 graders lutning men den 

interna skuggeffekten panelerna emellan samtidigt blir större varför den totala 

instrålningen blir lägre än för en modul vinklad 30 grader. 
 

Vid en placering rakt möt söder, azimutvinkel 0, sammanfaller värdena för 

30 och 41 graders lutning för att differensen solinstrålning/ skuggeffekt då 

helt försummas.  

 

Utbytet av kWh/m
2
 är på J-husets takyta 6 är något lägre än för takyta sju. 

Detta eftersom paneler på takyta sex under vinterhalvåret, när solen står 

lågt, stundvis skuggas av hus B14. För beräkning av den totala 

solcellsarean för takyta 7 har hänsyn inte tagits till en eventuell 

helikopterplatta. 
 

 

 

 
Bild 23. Bilden visar skillnad på solinstrålning beroende på solcellernas 

orientering i plan. Skillnaden mellan placering rakt mot syd, azimutvinkel 0, och 

en sydöstligare placering, azimut -11. Skillnaden är liten men en placering rakt 

mor söder ger en högre solinstrålning och mindre skuggeffekt 
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Fasader  

  
För solceller vid fasad har beräkningar gjorts på helt vertikala ytor, 

modulerna ges alltså en vinkel på 90 grader. Vid fasadintegrering kan 

modulerna inte orienteras fritt när de rättas efter byggnadskroppen. J-

husets söderfasad har en lutning mot öst med vilken medför att azimut 

vinkeln blir -11 grader. För västra fasaden blir azimutvinkeln 79 grader.  

Fasad mot syd 
 
För de sydliga fasaderna har simulering visat att yta 2 ger bäst 

förutsättningar för solceller. Området utsätts inte för skugga vilket således 

ger bäst effekt. Hus B14 kastar skugga på fasad 1 som skapar ett bortfall av 

den potentiell energiutvinning på 9 % under ett år. Viktigt att ta hänsyn till 

är att beräknad skuggeffekt är linjär vilket innebär att om 9 % skuggas blir 

bortfallet även 9 %. I verkligheten kan förlusterna bli betydligt större 

beroende på solcellernas seriekoppling. 

Yta tre som utsätts för mycket skugga, hela 29 % vid linjärt förhållande, 

kan man anta att energiutbytet som kan ske i solceller placerade där 

kommer bli minimal. Det är därför inte lönt är räkna med denna yta i totala 

energivinsten för söderfasader. Figurenra i bild 25  illustrerar hur stor 

skuggeffekten blir på de olika fasaderna. 

 

solpanel 

Bild 25 

Tabell 4 

Bild 24. J-huset och omgivande bebyggelse 
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Fasad mot väst 
 
För beräkning av potentiell energiutbytet av solceller placerade på J-husets 

västra fasad har inga skuggande föremål tagits i beaktning. Träd eller andra 

föremål längs Dag Hammarsköljds väg kan komma att påverka utfallet.  

 

Orienteringen av fasad 4 och 5 gör att den totala instrålningen per år för 

kollektorplan vid dessa ytor blir betydligt mindre än utfallet på söderfasad. 

Se figur i bild 27. Däremot kommer instrålningen under sommarhalvåret 

blir större/kvm när solen är uppe längre. Se sid 21 

 

 

Fasad mot öst 
 
En närmare beräkning av olika solcellstyper på fasader mot öst presenteras 

inte då simulering visat att förluster på grund av kollektorns placering och 

infallande skugga blir allt för omfattande.  

Bild 26. J-huset och omgivande bebyggelse 

Tabell 5 

Bild 27. På grund av orientering av solceller placerad vid fasad 4 och 

5 blir solinstrålningen betydligt lägre än vid söderfasaderna  

Bild 28. Lite solinstrålning samt stor skuggeffekt gör att fasad mot öst inte 

lämpar sig för solceller.  
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TAK ELLER FASAD  
 
När en vinkel på 41 grader visat sig vara den bästa placering för 

kollektorplan är vinklade solceller på tak den position som genererar mest 

energi pär årsbasis. För J-huset har simuleringar visat att en vinkel på 30 

grader är att föredra för att minska den interna skuggningen modulerna 

emellan.  

I diagrammen bredvid presenteras de olika alternativen för solcellernas 

placering sett månadsvis. I den övre stapelföljden kan man se att totala 

energiutbytet är störst på solceller placerade på taket, trots att kvm 

installerade solceller är mindre än för fasaderna mot syd. Detta innebär inte 

bara en större energivinst utan även en kostnadseffektiv fördel då färre 

solcellspaneler behöver installeras.  

I nedre diagrammet ser man dock att solceller placerade intill de södra 

fasaderna har ett högre energiutbyte per kvm under vinterhalvåret än de 

vinklade panelerna. Under vintern när behov av artificiell belysning är som 

störst och när elpriset ofta ligger något högre kan solceller placerade i det 

lodräta planet därmed vara att föredra. Kostnaderna för andra 

byggnadsmaterial kan vid fasadintegrering minska vilket i sig är en fördel. 

Värt att nämna är också att solceller mot väst under sommaren genererar 

mer energi per kvm än de södra fasaderna.     

Vid installation av solceller behöver avvägning göras mellan de olika 

alternativen.  En noggrannare ekonomisk kalkyl och önskemål om 

exteriörens utseende är de två faktorerna som kommer påverka valet 

mellan tak och fasad i det fall egenproducerad solel blir aktuellt för 

Akademiska Sjukhuset med kollektorplacering på J-huset. 

  

Diagram 1 och 2 visar solinstrålning per månad för solceller 

placerade på tak eller fasader på J-huset 

MWh/år 

kWh/m2 
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AKADEMISKA SJUKHUSETS ELFÖRBRUKNING. 
 
Akademiska sjukhuset har i dag en verksamhetsyta på 342 210 kvm. År 

2011 blev den slutliga elförbrukningen 49 000 MWh för samtliga 

byggnader som omfattas av sjuhusets aktivitet. Siffororna visar på en 

elanvändning på 140 kWh/m
2
 och år vilket är mer men tre gånger så 

mycket som för ett flerbostadshus. Flerbostadshus har i snitt en 

elanvändning på 45 kWh/m
2
 och år vilket inrymmer bådes hushålls- och 

fastighetsel (Sveby, 2009). Höga krav på ventilation och belysning samt att 

installationer och medicinska apparaturer är aktiva dygnet runt gör att 

Akademiska sjukhuset har ett sådant stort elbehov.  

För att jämföra solcellernas potentiella eltillförsel antas i följande diagram 

att J-huset kommer ha samma elbehov som sjukhusets övriga lokaler. Den 

stapeln som representerar solcellernas elproduktion är en sammanslagning 

av all möjlig kollektorapplikation på den valda byggnaden. De röda 

staplarna innefattar därmed det bästa resultatet från tak samt även utfallet 

av fasad syd och väst. Resultat från polykristallina solceller har hämtats 

som indata till diagrammet.  

Diagrammet visar att om J-huset i princip skulle kläs in av solceller, 

installation på både tak och fasader, skulle den procentuella andelen 

egenproducerad el utav det totala elbehovet vara ytterst liten. Den köpta 

elen skulle per år minska med 488 MWh vilket däremot är mycket och bör 

anses som en stor besparing. 488 MWh är tillräckligt för att tillgodose 

hushållselen för 95 stycken småhus under ett års tid (Sveby, 2009) 

 

 
  

Diagram 3 visar skillnaden mellan J-husets förväntade elförbrukning 

och solcellernas potentiella elproduktion 
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FÖNSTER OCH DAGSLJUS 

Då fönstersättning i fasad skall möta verksamhetens föränderliga behov har 

det i denna rapport blivit nödvändigt att titta närmare på denna fråga då 

fönsterstorleken påverkar möjlig applicerbar yta för solceller. Innerväggars 

placering antas förändras relativt ofta varför fönstersättningen måste passa 

många olika rumsstorlekar. I boverkets byggregler avsnitt sex,– hygien 

hälsa och miljö, ställs i kapitel tre krav på tillgång av dagsljus i lokaler.  
 

Följande text är ett utdrag från BBR 6:322: 
 

Rum eller avskiljbara delar av rum i byggnader där människor vistas mer 

än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt 

dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets 

avsedda användning 

allmänna råd: 

 

Som ett schablonvärde kan gälla att fönsterglasarean bör ge motsvarande 

ljusinsläpp som uppnås då fönsterglasarean är minst 10 % av golvarean. 

Vårdavdelningarna som är placerade längs med lamellernas långsidor bör 

ha god tillgång på dagsljus. Eftersom samma fasader även lämpar sig bäst 

för fasadintegrerade solceller, är det av intresse att där se över olika 

rumsdjup. Längre rumsdjup innebär större fönsterytor för att möta BBR:s 

allmänna råd. Lamellerna har ett djup på 27 meter där det på grund av 

pelarstommens placering blir aktuellt att titta på sex, nio och 13,5 meters 

rumsdjup. Vid ett djup på sex meter blir det möjligt att planlägga en 

korridor på 3 meter på utsidan av pelarraden. Ett rum på nio meters djup 

innebär att passager får förläggas på insidan av pelarraden där även annan 

verksamhet, som inte kräver tillgång på dagsljus, kan placeras. Ett djup på 

13,5 meter, halva lamellens djup, innebär att fönsterytorna ska vara 

tillräckligt stora för att tillgodose ljusinsläpp för exempelvis ett 

kontorslandskap.  

 

 

 

 

Bild 29,30 och 31. 
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Beräkning av fönsterarea och olika fönstersättningar 

Invändig rumshöjd projekteras att vara 2,7 meter. Vid arbete med fönstrens 

utformning begränsas ljusinsläppens höjd därför av 2,7 m samt att en undre 

och övre bröstning bör tas i beaktande.  

För att räkna ut fönsterarean och på så vis se hur mycket energi som kan 

genereras från solceller på den kvarvarande fasadytan har en rumsbredd på 

7,2 meter antagits. 7.2 meter är pelarnas intervall längs långsidorna. I 

beräkningsexemplet till höger har polykristallina solceller använts. 

I beräkningen ingår helt ljusgenomsläppliga fönsterareor för att möta 

BBR:s krav. Vid stora fönsterytor kan förslagsvis hela eller delar av glaset 

bestå av semitransparanta solceller. Semitransparanta solceller bildar ett 

visst skuggspel inomhus och man kan först ifrågasätta om det är önskvärt i 

vårdavdelningarnas lokaler. 

Nedan presenteras tre olika exempel på fönstersättning och därmed även 

hur mycket fasadyta som blir kvar för möjlig solcellsapplikation. 

Fönsterband 

Fönsterband erbjuder en stor flexibilitet då väggar kan flyttas utan 

att skapa ytor med inget eller för lite dagsljus. Hygienrum bör vid 

en sådan fönstersättning inte förläggas vid yttervägg.  

Denna fönstersättning med 1600 mm höjd ger en fönsteryta på 11,5 

m
2 
mellan varje pelare. Utformningen skulle därmed tillfredsställa 

dagsljusförhållandet vid en helt öppen planslösning förutsatt att 

fönstersättningen är lika på motstående fasad. Exemplet lämnar en 

yta på 1465 m
2
 att placera solceller på. 

 

 

 

 

Tabell 6 

Bild 32. Bilden visar möjligt utseende om J-husets södra fasader 

skulle ha fönsterband som fönstersättning  
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Traditionell fönstersättning 

Även denna fönstersättning gör att det blir lätt att anpassa 

innerväggars placering efter önskad planlösning. Fönstermåtten är i 

exemplet 1600 x 1400 och har en bröstning på 800 mm.  

Ljusinsläppet som fås utav dessa fönster passar för ett rumsdjup på 

9 meter. 1732 m
2
 fasadyta blir kvar där möjlighet för solceller 

finns. 

 

 

 

Asymmetrisk fönstersättning  

En spridd fönstersättning med olika stora fönsterarealer kan ge ett 

spännande arkitektoniskt utseende. I detta förslag tillåter 

fönstersättningen placering av innervägar med ett spann om 1200 

mm för att möta verksamhetens föränderliga behov. Återigen har 

en rumsbredd på 7,2 meter varit utgångspunkten för hur stora 

ljusinsläpps som krävs. Förslaget till höger är lämpat för ett 

rumsdjup på 6 meter men för att tillgodose tillräckligt med 

dagsljus inomhus har en lägre bröstning på 600 mm blivit 

nödvändigt att använda. Fönster höjden är i detta exempel 1800 

mm. Kvarvarande fasadarea bli 1883 m
2
 

För att ge ett intressantare intryck har i detta förslag avlånga 

glasytor använts för att ge en illusion av större fönster utifrån sett 

(solid svart yta). Förslagsvis kan solceller placeras på dessa ytor.  

 

 

 

 

Bild 32. Bilden visar möjligt utseende om J-husets södra fasader 

skulle få en asymmetrisk fönstersättning. 

Bild 33. Bilden visar möjligt utseende om J-husets södra fasader 

skulle få en traditionell fönstersättning  
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Solavskärmning 

I verksamhetslokaler skapas ofta en stor intern uppvärmning 

från människor, belysning, och andra apparaturer varmed ett 

kylbehov kan uppstå. Om man då även har en hög passiv 

uppvärmning på grund av infallande solljus ökar kylbehovet 

ännu mer. Det bör därför tas i beaktande att solavskärmning 

kan bli nödvändig för glasade ytor på J-husets södra och västra 

fasad. Att applicera solceller på byggnaden men inte uppföra 

en god solavskärmning motarbetar varandra då den el som 

solcellerna genererar kan komma att behövas för att kyla 

byggnaden under sommarhalvåret. 

Genom att utnyttja solceller som utvändigt solskydd för fönster 

kan energiomvandlaren utnyttjas på flera plan. Solcellen kan då 

sättas i mer gynnsamma vinklar samtidigt som den ventileras 

naturligt. I denna rapport har ett sådant utbyte inte räknats på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 33. Bilden visar möjligt utseende om J-husets södra fasader får solavskärmning.  
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EKONOMI OCH SOL 
 

De finns olika röster angående hur lönsam en investering av solcellsteknik 

är eftersom kostnaderna ofta är höga och återbetalningstiden alltför lång. 

Rapporter visar nu att trenden håller på att vända tack vare ett ökat intresse 

för solceller samt att priset på världsmarknaden börjat falla. Kostnaden i 

Sverige för ett nätanslutet system var 35 SEK/ Wp under 2010 jämfört med 

47 SEK/ Wp 2009. (Lindahl, 2011). Den ökade efterfrågan på solceller 

gjorde även att modulåterförsäljare och installatörer kunde importera större 

kvantiteter vilket i sig även bidrog till lägre kostnader. Totalt installerades 

2700 kWp solcellseffekt i Sverige 2010 vilket var betydligt mer än tidigare 

år. Den största ökningen skedde inom nätanslutna system där installationen 

blev 4 gr större än 2009. totalt 2100 kWp. 

  

Förbättrade regler för nätinkoppling är också en bidragande orsak till 

ökningen då man efter april 2010 inte längre behöver betala nätägaren för 

att leverera el till nätet. Trots ökningen utgör solcellselen ändå en 

försumbar del av den svenska elproduktionen. Här nedan följer några av de 

hinder och möjligheter som finns för solcellsanläggningar idag och vidare 

om och hur de i så fall kommer påverka en framtida installation på 

Akademiska Sjukhuset.   

 

Nettodebitering 
 

En lag gällande nettodebitering sägs vara en förutsättning för att 

produktion av solel skall öka mer än bara blygsamt. Nettodebitering 

innebär att nätavgiften för privata aktörer som producerar förnybar el ska 

baseras på skillnaden mellan köpt och levererad el. I dagsläget är det inte 

ekonomiskt försvarbart att producera mer el än vad man använder då den 

egenproducerade elen är mindre värd än den köpta. Detta resulterar i att 

den möjliga installerade effekten begränsas så att solelöverskott inte 

genereras vilket förhindrar utvecklingen av grön energi. En utredning om 

lagförslag av införandet av system för nettodebitering ligger nu för 

granskning och skall redovisas senast den 14 juni 2013. 

(Finansdepartementet, 2012) 

 

Elbehovet på Akademiska sjukhuset är som tidigare nämnts mycket stort 

varmed den installerade effekten inte kommer överstiga den förbrukade. 

Huruvida en lagstiftning gällande nettodebitering blir verklighet eller inte 

har därför ingen betydelse för Akademiska då den producerade elen 

kommer användas internt i byggnaden. 

  

 Solcellstöd. 

  

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller som riktar sig 

till alla aktörer. För året 2012 finns det avsatt 60 miljoner kronor vilket är 

en markant sänkning i förhållande till perioden 2009-2011 då en budget på 

222 miljoner kronor fanns att tillgå. De stödberättigade kostnaderna kan 

högst uppgå till 40 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk 

toppeffekt och de har ett tak på 1,5 miljoner per solcellsystem. 

(energimyndigheten, 2011)Stödet är dock rambegränsat vilket innebär att 

de bara kan ges så länge pengarna finns kvar. Ett kösystem skapas och det 

är länsstyrelsen i varje kommun som beslutar om utdelning av stöd. 

  

För att få ta del av stödet måste installation av solcellssystem slutföras 

innan 31 december 2012, vilket inte ligger inom tidsramarna för 

nyproduktion av Akademiska Sjukhuset. Ingen information finns i 

dagsläget att tillgå om stödet kan komma att förlängas. 

 

Elcertifikat 
 

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem för marknaden som syftar till att öka 

produktionen av förnybar el. Handel med elcertifikat fungerar så att 

producenter av förnybar el får ett elektroniskt elcertifikat av staten för 

varje producerad megawattimma. Producenter kan därefter sälja sina 

certifikat för att få en extra intäkt ur sin elproduktion. Köparen är andra 

elleverantörer som enligt lag är skyldiga att varje år köpa en viss kvot 
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certifikat för att främja produktionen av förnybar el. Elleverantören 

debiterar i sin tur sina kunder för elcertifikaten via elräkningen. På så vis 

bidrar alla elkunder till utveckling av förnybar el. (Energimyndigheten 

2011b) 

  

Hur mycket producenten får för att sälja sina certifikat görs upp mellan 

köparen och säljaren och grundar sig helt på tillgång och efterfrågan. 

Sedan första januari i år har Sverige och Norge en gemensam marknad av 

försäljning av elcertifikat vilket innebär att handel kan ske över 

landsgränsen.  

  

I de energikällor som har rätt att tilldelas certifikat tillhör solenergi vilket 

innebär att landstinget kan komma omfattas av utdelningen om solenergi 

på Akademiska blir verklighet. Det bör tilläggas att som producent har man 

i dagsläget en begränsad rätt till utdelning som omfattas av en tid på 15 år 

och endast fram till 2035. (Energimyndigheten, 2011b) 

 

MÅLGRUPPER FÖR SOLEL 
 

El producerat från solceller ger inte bara användaren en miljövänlig form 

av energi utan skapar även ett viss PR och mervärde för byggnaden. Det 

kan därför av dessa skäl även vara värt att investera i solenergi. 

Målgrupper som anses vara mest lämpliga för sol el är sådana med låg eller 

medelhögt effektbehov och där miljömedvetenhet är viktigt. (Schultz, 

Jeppesen, 2007).   

 

På vårdinrättningar där energibehovet är högt är det svårt för solel att möta 

behovet och säkra driftsäkerheten varför det bör ses som ett 

kompletterande energiform. Offentliga verksamheter gynnas däremot av 

medvetna miljöval och den PR som följer med den. 
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DISKUSSION 

Solenergi är den renaste form av energi som finns att tillgå och är därmed 

en viktig resurs för att nå ett klimatneutralare samhälle. El som genereras 

från solceller kan bidra till att vi når målet om ökad andel förnyelsebar 

energi och minskar trycket på andra energislag. Forskning och utveckling 

har ökat intresset för tekniken och troligtvis kommer effektivare solceller 

finnas på marknaden inom en snar framtid. Fall där man integrerat solceller 

i byggd miljö visar hur man kan skapa nya material till byggbranschen 

samtidigt som energikällan blir synlig för gemene man.   

I denna rapport har det bevisats att den möjliga energin som kan skapas av 

solceller kommer bli liten jämfört med Akademiska Sjukhusets elbehov. 

Med dessa data tillhanda kan man således ifrågasätta om det är rimligt med 

solel som kompletterande elproducent till Akademiska. I linje med Schultz 

och Jeppesens rapport för Elforsk 2007 skulle en solcellsinstallation på 

byggnader med ett likvärt elbehov i högre grad bli en fråga om PR och 

mervärde för fastigheten än som alternativ elproducent. Jag kan däremot 

anse att synen på den totala effekt som kan genereras av solcellerna får ett 

skevt utfall då sjukhuset innehar sådant stort elbehov. Om J-huset hade 

varit ett flerbostadshus hade andelen producerad energi täckt elbehovet i 

större utsträckning varför man övervägt installationen utifrån andra 

aspekter. Potentialen i solenergin ges i denna fallstudie inte riktig rättvisa.  

Ifall solel skulle bli aktuellt på Akademiska är det dock till verksamhetens 

fördel att ingen överproduktion av solel kommer genereras. En sparad kWh 

är mer värd än en kWh som går ut på elnätet med dagens 

energiskattningssystem. Därför bör solel i nuläget ses som ett sätt att spara 

energi snarare än som ett sätt att producera energi. Solceller applicerade på 

Akademiska kommer fylla denna funktion när all installerad effekt 

kommer användas internt i byggnaden. Fastän effekten av solceller skulle 

bli ”liten”, förhållandevis till behovet, kommer den trots allt bidra till lägre 

energikostnader samt främja användningen av förnybar el. Att satsning på 

solel även skulle skänka publicitet till byggnaden är i sammanhanget bara 

positivt och kan ses som en respons på investeringen.  

Sammantaget har J-huset, på grund av sin utformning och orientering, ett 

flertal ytor som skulle vara passande för solceller när långa fasader vetter 

mot söder och plana tak skapar möjlighet för placering av fristående 

moduler. Eftersom vinklade paneler får en högre solinstrålning än de som 

är integrerade i fasad är de därmed att föredra. Mer energi genereras i 

kollektorer med sådan position vilket betyder att andelen köpt energi från 

andra energislag minskar och på så sätt nås våra miljömål snabbare. Värt 

att nämna är att en annan takform på J-huset, exempelvis i form av ett 

pulpettak, troligtvis genererat ännu mer energi eftersom fler solceller rymts 

och ingen intern skuggning skapats panelerna emellan. En sådan 

takutformning skulle även innebära att man kunnat tillämpa takintegrerade 

solceller då det på J-husets nuvarande plana tak inte är att rekommendera 

på grund av snöfall. Däremot skulle en annan taklutning ge byggnaden en 

annan karaktär och den eventuella helikopterplattan skulle behöva 

uteslutas.  

Solceller vid fasad genererar mer energi under vintermånaderna vilket i 

vissa fall kan vara önskvärt. Ett land som Sverige är på grund av sina 

nordliga breddgrader ett av de länder som bäst lämpar sig för 

fasadintegrerade. Kollektorer vid fasad syns även mer vilket gör att 

energisystemet uppmärksammas lättare av allmänheten varför en mer 

omfattande publicitet ges. Vidare kan en spännande arkitektonisk 

gestaltning skapas vid fasadintegrering då vi sett goda exempel på 

internationell nivå. Att J-husets exteriör helt kläs i solceller kan i sitt 

sammanhang komma att kännas fel då solceller i sin natur är mörka.  

Omgivande huskroppar på sjukhusområdet har ljusa fasader vilket kan vara 

önskvärt att knyta an till. J-huset skulle därför delvis kunna kläs med 

solceller som i bild 8, eller alternativt en ljusare solcell väljas. Det senare 

förslaget påverkar dock verkningsgraden.  

Som ett resultat av IEA PVs arbete med att höja den arkitektoniska 

kvaliteten hos solceller har byggnadsintegrerade moduler blivit en 

framgångsrik produkt på marknaden. Akademiska sjukhusets fasader är 

lämpliga för sådan integration när både mycket energi och offentlig 

uppmärksamhet kan skapas. Förenandet av energisystemet i arkitekturen 
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har stärkt solcellsbranschen och därför anser jag att solceller vid sjukhusets 

fasader bör övervägas om solel blir aktuellt. 

SLUTSATS  

Solceller, med placering på J-huset, kommer inte kunna bidra med någon 

betydande andel energi till Akademiska sjukhuset då bara en bråkdel av 

elbehovet kommer kunna genereras. Effekten av solcellerna är dock stor 

vilket innebär att behovet av köpt el kommer minska om en installation 

sker. Utifrån detta skäl anser jag att solel i denna fallstudie bör övervägas. 

Om en satsning på solel sker kan det vara fördelaktigt att kombinera 

fristående paneler på tak med kollektor intill fasad då de olika 

tillämpningarna har olika fördelar. En kombination av applikationerna 

kommer bilda ett bättre system som innefattar mervärde för installationen 

som energiproducent och som ett arkitektoniskt inslag. Slutligen kan en 

investering i solel i större grad bli en fråga om PR för Sjukhuset men bör 

av dessa skäl inte bortses. Att skapa medvetenhet och fortsätta utveckla 

fallstudier är viktigt för att demonstrera effektiviteten av hållbar energi 

inom arkitektur. 

FRAMTIDA STUDIER 

En noggrann ekonomisk kalkyl kommer vara nödvändigt att genomföra 

innan besluts kan tas om huruvida solenergi i form av solel är en lönsam 

investering på Akademiska sjukhuset. En närmare studie behövs över 

skillnaden i kostnad mellan integrerade solceller och fristående paneler på 

tak då byggnadsintegrerade solceller är en snabb växande marknad. Hur 

mycket kan man spara på att konventionella material ersätts av 

solcellsmoduler eller är fristående paneler tillslut ändå förmånligast? 

Solcellsbranschen är under utvecklig och beroende på framtida 

marknadspriser och bättre verkningsgrader kan en satsning på solceller bli 

mer eller mindre lönsamt. 

Då man i denna rapport inte berört effekten av att använda solceller som 

solavskärmning kan det även vara av intresse att se vad den möjliga 

genererade energin av en sådan applikation kan bli.  
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BILAGA 1 
 

I denna bilaga presenteras ett exempel på utdata som fås av simuleringar i programvaran Pvsyst 5.56. 

Nedan visas resultatet av monokristallina solcellsmoduler med placering på fasadyta 1. Blad ett 

beskriver vald teknik och dess prestanda. Blad 2 visar placering av solcellsmodullen i 3D vy samt ett 

skuggningsdiagramm. I blad 3 visas stapeldiagramm över olika systemförluster och även resultat på 

genererad effekt per månad. Sista bladet visar ett pildiagramm procentuellt alla förluster som sker i 

systemet och vad den slutliga genererade effekten blir. 
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