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Bakgrund och syfte
• Bakgrund

• Det ställs allt högre miljökrav vid ny- och ombyggnation. Det kan handla om lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD), grönytefaktor, energiprestanda och miljöcertifieringar.

• För att nå kraven blir användning av takytor mer och mer intressant och kan i vissa fall bli en trång 
sektor. I värsta fall ställs då olika åtgärder mot varandra, ofta solceller mot gröna tak.

• Faktum är dock att både vita tak och gröna tak reducerar taktemperaturen vilket gör att solcellernas 
effektivitet ökar, en effekt som det idag finns väldigt lite kunskap om.

• Syftet är att utifrån tidigare studier, egna erfarenheter från installationer samt nya försök ta 
fram en handbok för att sprida kunskap om hur solceller kan kombineras med olika 
takmaterial och hur detta påverkar solelproduktionen. Innehåll:
• grundprinciperna för olika taklösningar 
• exempel på lämpliga monteringssystem 
• aspekter som är viktiga för att hitta synergieffekter 
• exempel på ekonomiska kalkyler 
• redogörelse för i vilken utsträckning gröna och vita tak ökar elproduktionen från solceller vid svenska 

förhållanden
• Målgrupp: Fastighetsägare, miljömedvetna hyresgäster, myndigheter/kommuner, 

certifieringsorgan…
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Aktiviteter/försök
• Planen med en riktig 

försöksanläggning med en 
svart, grön och vit sektion fick 
tyvärr läggas på is på grund 
av att byggnaden revs
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• Nuvarande försök bygger på 
sensorer (temperatur och 
instrålning) och efterföljande 
simuleringar för att kunna 
påvisa skillnader i produktion



Praktisk vägledning - montering
• Högre upplutning än normalt, 20-40 

grader, samt ta bort ev. vindskivor för att 
släppa in ljus

• Höja upp anläggningen något för att 
minska problem med skuggande växter

• Lägga singel i framkant för att det 
ansamlas mycket vatten där vilket i sin tur 
gör att växterna blir högre och riskerar 
skugga modulerna

• Vid fast montering (CW-Lundberg eller 
likn.) monteras solcellerna med fördel 
innan sedum

• Välja och placera ballast med omsorg, 
betong läcker kalk och höjer pH på vatten 
vilket är dåligt för vissa växter
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Ekonomiska kalkyler
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Slutsatser
• Det går utmärkt att kombinera solceller och sedum utan avkall 

på varken vattenhållning eller biologisk mångfald
• Produktionsökningen på grund av lägre temperatur på gröna 

och vita tak, med reservation för att mätningar inte är klara, 
motiverar inte ensamt en investering i en kombination 
solceller/sedum
• Det finns fortfarande ett behov av testanläggningar för att kunna 

förstå synergier och problem till fullo. Dessa bör:
• Vara stora och identiska och ligga intill varandra, men samtidigt 

minimera gränseffekter
• Förses med mätutrustning med mycket stor noggrannhet
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