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▪ Byggnadsbestånd och potential

▪ Incitament och Hinder

▪ Information från genomförda projekt
(Teknik, arkitektur, beslutsprocesser etc) Litteratursammanställning

Enkät/ intervjustudie

Konceptutveckling



Processimulering, enkäter, intervjuer för att kartlägga 

möjligheter och begränsningar i processen kring renovering o 

eventuell påbyggnad. Kostnader och lönsamhet, lagring av el 

m.m. 

Litteratursammanställning beträffande erfarenheter av 

solcellsinstallationer vid takrenovering, VVS-installationslösningar, 

statistik över byggnadsbeståndet, incitament och hinder för 

renovering med solceller

Analys och sammanställning av resultat från delprojekt 1) och 2) 

samt konceptutveckling dvs beskrivning av två olika lösningar 

för takrenovering med solceller

Projektledning och kommunikation



▪ Hinder sammanfattas i ”kunskapsbrist, osäkerhet, ovana och otydlighet”

▪ Många kunskapshinder kan informeras eller ”lejas” bort (EPC/ PPA)

▪ Hård konkurrens om tillgängliga resurser för renovering →Varför solel 
framför andra åtgärder?

▪ Viktiga skillnader mellan BRF och hyresfastigheter t.ex. kring 
beslutsprocess och kalkyl.

▪ Samordnad takrenovering och solcellsinstallation kräver en standardiserad 
process för att bli effektiv

Resultat från processimulering



Resultat från enkät/ intervjuundersökningen



Låglutande	sadeltak	(10-15°)

Standard	solcellsmoduler
Servicebalkong	runt	hela	taket

VVS-installationer	och	brandluckor

samlas	vid	nock	och/eller	ny	fasad

Analys och (teoretisk) konceptutveckling

Bild: Solkompaniet

▪ Stor klimatnytta och hänsyn till arkitektoniska värden 

▪ Rationell byggprocess

▪ Tillgodose servicebehovet för andra funktioner på taket



▪ Prefab ett huvudfokus. Kostnader uppskattade att vara i nivå med platsbyggt

▪ En utmaning är att göra extrainvesteringen lönsam, men….. 

▪ ”Servicebalkongen” kring det nya taket tillför mervärden både för bygg- och underhållsarbeten

▪ Det nya taket kan resas på det befintliga → kostnader för ställning och väderskydd kan undvikas 
i byggprojektet.

Resultat av konceptutveckling

Ca 15 kWh/m2 (Atemp) Ca 30 kWh/m2 (Atemp)



▪ Demonstrationsprojekt krävs för att säkrare bestämma kostnaderna och värdet av nyttorna vid 
(prefab) ”renovering med solceller”

▪ Mer forskning behövs, bl.a. på processerna kring renovering generellt och specifikt renovering 
med solceller, av såväl tak som fasader

▪ Bättre vägledningar kring installationernas estetik behövs

▪ Bättre statistik och erfarenhetsåterföring behövs, både för renovering och solcellsinstallationer

▪ Riktade informationssatsningar till fastighetsägare där hyres- och bostadsrätters olika villkor 
för investeringar och genomförandeprocesser beaktas kan låsa upp en stor potential för 
solcellsinstallationer

▪ Pågående positiv utveckling av regelverk mm liksom utveckling kring E-mobilitet och 
lagringsteknik driver på marknaden för solel generellt vilket kommer att göra 
Miljontakskonceptet alltmer intressant de kommande åren

Slutsatser



▪ Ny projektansökan inlämnad: Effektiva solcellstak (EST!) - Fallstudier och fördjupad analys för 
optimerad takrenovering med solceller

▪ Validerar kalkyler och studerar renoveringsprocesser genom skarpa förstudier

▪ Generaliserar från platta miljonprogramstak till ”alla” tak

▪ Fokus på fastighetsägare i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte

▪ Identifierar (och ev. initierar) bra demoprojekt

Fortsatt arbete
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Läs rapporten! 
http://www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-

e2b2/renovering/miljontak-takrenovering-med-

solceller/


