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▪ Bakgrund/ Omvärld

▪ ELSA- ELgenererande SolAvskärmningar: Upplägg, resultat och nästa steg

▪ Summering: ”Vi skulle kunna få ett ordentligt genombrott – och då talar v i om m y cket stora 

m arknader!”

▪ EST !

Disposition
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• Tredubblat energibehov för komfortkyla fram till 2050

• I sydliga länder kan kyla stå för mer än 25% av det totala effektbehovet

• Allt hårdare krav på mer dagsljus OCH mindre solvärmelast

Varför Solavskärmning?

Varför Solavskärmning med solceller?

• Hy potes: Arkitekter en v iktig aktörsgrupp som gillar multifunktionalitet →

• PV  ka n bidra t ill ett ökat intresse för  solavskärmning

• Det finns gott om tak, men ändå ofta för lite för PV. Dessutom ökad konkurrens om takutrymme →

• Fa sa der alltmer intressanta för solceller

• Det är SMART!

Solelstrategin

Källa: Energimyndigheten

Många solceller blir det…..
• Vart tredje villatak

• 450 Solcellsparker

• Etc…
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Litteraturstudie, erfarenhetsåterföring och inledande produktutvärdering

Demonstration

Produktutveckling och kommersialisering

Projektledning, kommunikation och generaliserbarhet

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

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

Litteratur-

studie
Erfarenhets-

återföring

Produkt-

utveckling Demonstration
Informations-

spridning
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Resultat
• Demo-av skärmningar hos RISE i Borås

• Vägledningar för Arkitekter, Byggherrar och Entreprenörer

• En databas med 70+ installationer

• En plattform för utveckling av mer ändamålsenliga produkter

Utgångsläget

Foto: Solkompaniet
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Takrenovering + Solcellsinstallation = SMART!

Projektet ”Optimerad renovering för Effektiva SolcellsTak” (EST) löper till slutet av 2020

Finansiärer:

Låglutande	sadeltak	(10-15°)

Standard	solcellsmoduler
Servicebalkong	runt	hela	taket

VVS-installationer	och	brandluckor
samlas	vid	nock	och/eller	ny	fasad

• Fallstudier i minst fem takrenoveringsprojekt med solceller: Process, ekonomi, teknik

• Initiering av ett antal demoprojekt
• Seminarier för fastighetsägare m.m.

Tack!
PETER KOVÁCS
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Tel: 010 516 56 62

ELSA-projektet rapporteras just nu
Inom kort: Googla ”E2B2 Solavskärmningar” 

EST-projektet: Se Solartestbed.se→”Om projekten”
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