
Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv 
Med fokus på ELgenererande SolAvskärmningar (ELSA)

SYFTE

• Att skapa ökad intresse, kunskap  och acceptans kring tekniken med 
solavskärmning  + solel (PV)

• Att öka samverkan mellan olika nyckelaktörer i syfte att skapa nya 
möjligheter! Främst mellan arkitekter, entreprenörer, byggherrar och 
installatörer men även mellan solskydds- och solenergibranscherna

• Att ta fram ny kunskap om innovation av produkter och processer i 
byggbranschen

RESULTAT PÅ VÄG…

• Demo av 3-4 avskärmningar på SP s kontor i Borås

• Vägledningar för Arkitekter, Byggherrar och Entreprenörer

• En plattform för utveckling av mer ändamålsenliga produkter



Följeforskarnas intervjuer vägleder oss….och er?
Fokusera på det gemensamma lärandet – det har alla nytta av direkt, 
och det leder också vidare mot samverkan och nya lösningar
Parallellt utveckla kunskap om det vi har och samtidigt börja skissa på 
nya möjligheter/visioner
Fokusera på att kommunicera den gemensamma kunskapen med en 
röst till beslutsfattare och beställare i olika branscher

Litteraturstudie med komplementära perspektiv

 Chalmers fokus: Estetik och integration (70 artiklar)
Kombinationen med PV saknas i stort!

 LTH:s fokus: Tekniken och användaren (30 artiklar)
Mycket kvar att göra i en nordeuropeisk kontext

• Litteraturstudie
• Erfarenhetsåterföring
• Analys
• Demo
• Info
• Följeforskning
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En första spin-off: En solavskärmningsidé fick SPs
projektutvecklingspris i SOLution Göteborg
 Ett app-koncept för snabb investeringsbedömning framtaget i 

samarbete mellan förvaltare, arkitekt och solenergiexpert
 Potential för generalisering till annan BIPV

En bred erfarenhetsåterföring 
 Sex objekt, sex aktörskategorier

 Intervjuer utifrån en enkät om process, utformning/ 
integration, energiproduktion, systemutformning,  drift 
o. underhåll, inomhusklimat
 Komplex kravbild Samarbete över fackgränser 

nödvändigt
 Solel en ”add on” som inte blivit av utan bidrag
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