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SMART GLAS 2.0:  SJÄLVFÖRSÖRJANDE SMARTA GLAS MED INBYGGDA SENSORER 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera 
energianvändningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan nä-
ringsliv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Smart Glas 2.0: Självförsörjande smarta glas med inbyggda sensorer är ett av projekten som har 
genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Peafowl 
Solar Power AB och har genomförts i samverkan med ChromoGenics AB. 

Projektet har utformat en ny typ av solcell genom att definierat tekniska specifikationer, tillverkat en 
prototyp och validerad den i laboratoriemiljö, för att skapa ett självförsörjande smart glas med 
inbyggda sensorer. Den nya solcellen är transparent och kan därmed monteras direkt på smarta 
fönster och producera elen där den används. 

Stockholm, 27 januari 2022 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
Energimyndigheten tar ställning till framförda slutsatser, resultat eller eventuella 
åsikter. 
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Sammanfattning 

Forskningsprojektet har visat att konceptet SmartGlass 2.0: Självförsörjande smarta glas med 
inbyggda sensorer kan uppnås i liten skala. Med viss optimering skulle en sådan produkt kunna bli 
självförsörjande och därmed eliminera behovet av dyr kabeldragning, vilket skulle kunna ge en 
energibesparing på cirka 0,2 Wh/dag/fönster (för ett fönster på 2,5 m2). Under detta projekt har 
teamen validerat syntes, karakterisering och bläckformula för det aktiva materialet i solcellerna. Det 
främsta resultatet var produktionen av solceller i låg temperatur och med kostnadseffektiva metoder, 
som inom kort skulle kunna överföras till storskalig produktion. Detta framsteg påverkar inte bara den 
produkt som beskrivs här, utan det kommer också att innebära att solcellerna kan användas i andra 
produkter och hjälpa till att implementera många fler tekniker som kan påverka hur vi genererar och 
använder energi idag (dvs. att strömförsörja IoT-elektronik i fastighetsskötarsystem). 

Med hjälp av Impact Forecasts beräkningsmodell uppskattades att effekten av det självförsörjande 
smarta glaset med Peafowls solcellsteknologi skulle motsvara 22 EU-hushålls årliga elförbrukning, 
eller motsvarigheten till 11 elefanter (5 ton) i minskade CO2 utsläpp, per genomsnittlig kommersiell 
byggnad som eftermonteras med smarta glas. Dessa beräkningar visade också på vikten och effekten 
som de två teknologierna med smarta glas och inbyggda sensorer kan ha när de kombineras. 

 

Självförsörjande smarta glas, transparenta solceller, inbyggda sensorer, energibesparingar 
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Summary 

 

The research project has shown that the concept of SmartGlass 2.0: Self-powered glass with built-in 
sensors can be achieved on a small scale. With some optimization, such a product could be self-
sufficient, thus eliminating the need for expensive wiring, and offer energy savings of about 
0.2Wh/day/window (for a window of 2.5m2). During this project, the teams have validated the 
synthesis, characterization and ink formulation for the active material in the solar cells. The main 
achievement was the production of solar cells with low-temperature and cost-effective methods, 
which shortly would allow large-scale production. This achievement will not only affect products like 
the one described here. It will also mean that the solar cells can be used in other products and help 
deploy many more technologies that can impact how we use energy today (i.e., powering IoT sensors 
in the building management systems). 

Using the Impact Forecast model, the calculations estimate that the impact of the self-powered 
dynamic glass with Peafowl’s solar cell technology would be equivalent to 22 EU-households’ annual 
electricity or 11 elephants’ mass (5t) of CO2 reductions per retrofitted average commercial building. 
Those calculations show the importance and impact the two technologies of dynamic windows and 
built-in sensors can have when combined. 

Self-powered dynamic glass, transparent solar cells, built-in sensors, energy savings 
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SMART GLAS 2.0:  SJÄLVFÖRSÖRJANDE SMARTA GLAS MED INBYGGDA SENSORER 

1 Inledning och bakgrund 
1.1 Bakgrund 
   
Smarta fönster (även kallat smart glas, tonande fönster och dynamiska fönster/glas) kan ändra färg 
(eller växla från helt transparent till ogenomskinlig) när en liten elektrisk spänning tillförs. I mörkt 
tillstånd reflekterar fönstren nästan allt ljus som faller på dem (>98%), vilket förhindrar uppvärmning 
av rummet och minskar behovet av luftkonditionering vilket medför avsevärda kostnadsbesparingar, 
både vid installation och drift. Människor som bor eller arbetar i byggnader med dynamiska fönster 
rapporterar att det tillgängliga dagsljuset och den fria utsikten gör dem mer produktiva, att de lär sig 
mer och mår bättre. 
 
Fördelarna med att använda sådan teknik är många, men på grund av den höga kostnaden per m2 
(5000-10000 SEK/m2) används de fortfarande inte i så stor utsträckning. En av anledningarna till det 
höga priset är installationskostnaden (det krävs behörig elektriker och dyra kablar för fast 
elanslutning). Därför finns ett behov av att hitta alternativa möjligheter för att strömförsörja sådan 
teknik. Projektets syfte var att ta fram och testa en prototyp som integrerade Peafowls transparenta 
solcellsteknologi med smartglasteknik och miljösensorer för automatisk styrning av toningen. 
För att förverkliga SmartGlass 2.0 behövs en strömkälla som är lätt att integrera, estetiskt tilltalande 
och som producerar tillräckligt med energi för att driva det smarta glaset och de intelligenta trådlösa 
sensorerna. Dessutom bör slutprodukten vara fristående för att eliminera behovet av dyra kablar. För 
närvarande drivs smarta glastekniker vanligtvis via sofistikerade och specialiserade kablar, vilket är 
kostsamt och hindrar eftermontering. En smart sensor är ett kompakt elektroniskt system som samlar 
in data från den fysiska världen. Den är byggd av tre väsentliga komponenter; sensor (t.ex. kamera, 
accelerationsmätare eller biosensorer), mikrokontrollerprocessor (extraherar och krypterar viktiga 
data) och trådlös radio (sänder data till molnet). Deras energiförsörjning kommer vanligtvis från 
inbyggda små batterier med begränsad livslängd. Vidare förutspås att hundratals miljarder smarta 
enheter/sensorer kommer att rullas ut under det kommande decenniet, vilket blir problematiskt med 
tanke på den miljöpåverkan som miljarder batterier och batteribyten för med sig. Det behövs således 
fristående energikällor som hämtar den energi som är fritt tillgänglig i miljön, såsom i omgivande ljus, 
radiovågor, vibrationer, värme och annat. 
 
Bland de föreslagna teknikerna är solceller (omvandling av ljus till elektricitet) möjligen den enda som 
har potential att tillfredsställa de kombinerade energikraven för intelligenta sensorer och smarta glas. 
Dock behöver frågor som rör effektivitet, hållbarhet och kostnader fortsatt utvärderas. Dessutom 
måste solcellstekniken vara estetiskt tilltalande om den ska kunna integreras med smartglasteknik. 
Helst ska den vara transparent och ofärgad. Den bästa solcellstekniken som är verkligt transparent 
och ofärgad bygger på ljusabsorption utanför det synliga spektrumet, UV och infrarött (1). Dessa 
strålningar förhindras ofta aktivt från att släppas in genom att använda glas och externa beläggningar, 
vilket begränsar deras användbarhet till utomhusinstallationer. 
Ett möjligt alternativ är att använda tekniker som kan producera elektricitet från små mängder synligt 
ljus, det vill säga absorbenter med hög absorptionsförmåga. Plasmoniska nanopartiklar (NP) är starka 
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ljusspridare vid plasmonisk resonans. 2013 visade Dr Sá (Uppsala universitets projektpartner) för 
första gången att LSPR-excitation leder till bildning av elektronhålspar, vilka är de som initierar alla 
solcellssystem (2). De heta elektronerna kunde därefter överföras till TiO2-ledningsbandet, vilket 
förlängde deras extremt korta livslängder till 10 nanosekunder, vilket gör det möjligt att utveckla en 
solcelll. Nyligen visade Dr Sá att heta hål också kunde överföras från LSPR-excitering till lämpliga 
mottagare (3), vilket stimulerade fortsatt forskning om direkta solceller med LSPR-nanostrukturer. 
Efter denna banbrytande upptäckt utvecklades ett proof-of-concept med en direkt plasmonisk solcell 
med silver som ljusabsorberande material, vilket samtidigt är det bästa plasmoniska materialet och 
mycket hållbart. 

I ett tidigare projekt drivet av Peafowl, där ChromoGenics fungerade som testpartner, fastställdes 
energikraven för ChromoGenics smarta glaslösning (0,05W/m2 vid byte) och jämfördes med 
effektiviteten hos en liten Peafowl-cell. Testerna visar tydligt att Peafowls cell kommer att kunna 
generera tillräckligt med energi när den skalas upp (≈ 0,14 W/m2) för att samtidigt driva det smarta 
glaset och miljösensorerna (kräver mindre än 500 μW) (4), och även att ha tillräckligt med buffert för 
att täcka en 30 % minskning av effektiviteten vid uppskalning till lämplig storlek. 

1.2 Syfte och mål 
 

Projektet hade praktiska mål, det vill säga att tillverka solceller genom nya lågtemperatur- och 
kostnadseffektiva processer och att ta fram och testa en prototyp som integrerar Peafowls solceller, 
dynamiska glaspaneler och miljösensorer. Projektet hade också vissa akademiska syften, det vill säga 
att utvärdera effekten och behovet av en sådan produkt, det vill säga SmartGlass 2.0. 

Sammanfattningsvis kan projektets energibesparingspotential delas in i två kategorier. 1) 
Energibesparingar förknippade med värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC): Smarta glas 
kan spara upp till 30 % av energin som spenderas på HVAC (5). Till detta bör också läggas besparingar 
i samband med att uppgradera och integrera fastighetsskötarsystem som möjliggörs av IoT-sensorer 
som på egen hand kan spara minst 30 %. Således skulle SmartGlass 2.0 realistiskt kunna ge omkring 
50 % kombinerade besparingar av energi som spenderas på HVAC. 2) Energibesparingar förknippade 
med att driva enheter (smarta glas och trådlösa sensorer): energibesparingarna uppskattas till cirka 
0,2 Wh/dag/fönster (73 Wh/år/fönster) - baserat på enheternas strömbehov och ChromoGenics 
ideala fönsterstorlek (2,5m2). 

En produkt som SmartGlass 2.0 kommer också att möjliggöra eftermontering (utvidga digitaliseringen 
i fastigheter), vilket ger ytterligare betydande fördelar: En ökning av fastighetsvärdet, utvidgning av 
fastighetens hållbarhetsklassificering, förutsägbara underhållskostnader, minskning av 
koldioxidavtryck, och förbättrad kvalitét i bostads- och arbetsmiljö. 

Vi utvärderade sådana behov genom direktkontakt med fastighetsägare och förvaltare, särskilt för 
platser där byggnadens karaktär inte kunde ändras genom att efterinstallera typiska storlekar av 
dynamiskt glas (t.ex. gamla historiska byggnader i London).
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2 Genomförande 
Projektet bestod av sju arbetspaket, AP. 
  
AP 1 – Projektledning: Projektet omfattade olika partners och aktiviteter. Formell projektledning var 
nödvändig för att säkerställa att projektet ledde till avsett resultat. Peafowl genomförde AP enligt agila 
metoder. Vid sidan av samordningen ansvarade projektledaren för all nödvändig dokumentation och 
kommunikation med E2B2. Projektledaren arbetade tillsammans med marknadsansvarig för att 
sprida data och information rörande projektet och samordna deltagandet vid olika konferenser och 
mässor för att marknadsföra företaget och dess produkter. 
 
AP 2 – Projektering och cellspecifikation: Parterna träffades under en workshop för att bilda en 
detaljerad arbets- och tidsplan för projektet och en specifikation av de egenskaper och prestanda som 
eftersträvas för cellen som ska utvecklas. Effekten på en direkt plasmonisk cell med silver måste 
uppfylla:  
• Strömdensitet (Jsc) = 20 μA/cm2 (1 SUN, standardiserade mätförhållanden). 
• Strömdensitet (Jsc) = 3 μA/cm2 (inomhusbelysning). 
• Öppen kretsspänning (Voc) = 700 mV. 
• Mer än 90% transparens. 

  
AP 3 – Syntes och karakterisering av plasmoniska material: Jacinto Sá var anlitad som handledare för 
en postdoktor i detta projekt, och ansvarade också för syntesen och karakteriseringen av de 
plasmoniska nanopartiklarna i Peafowls cellarkitektur. Arbetet utfördes vid Ångströmlaboratoriet 
(Uppsala universitet).  Forskaren och AP-ledaren valde tillsammans ut vilka standardprotokoll som 
skulle användas i syntesen med miljövänliga plasmoniska nanomaterial (inga giftiga eller sällsynta 
material används) och anpassade syntesen, där så krävdes, för att producera mer eller mindre 
material. Val av syntesmetod var avgörande eftersom olika metoder ledde till att olika morfologier 
uppstod (alltså storlek och form på nanopartiklarna) Eftersom projektet innefattade att använda flera 
morfologier, avgörande för att kunna maximera ljusabsorption i det aktiva lagret av cellen, så 
användes flera strategier och metoder. Vissa strategier fungerade väl och nanopartiklarna kunde 
modifieras ytterligare enligt det erhållna patentet US16/499,249. Syftet med modifieringarna var att 
förstärka laddningsutvinningen och öka cellens genererade effekt. Nanopartiklarna var 
kategoriserade systematiskt med standardiserade tekniker såsom UV-vis, DLS och andra avancerade 
lasermetoder som finns tillgängliga på Uppsala universitet. 
 
AP 4 – Celltillverkning: Planen och arbetet som utfördes i denna AP ändrades från den ursprungliga 
planen (från tillverkning på RISE Printed Electronics Arena) till att tillverka cellerna vid 
Ångströmlaboratoriet av en expert anlitad av Peafowl och med en bläckstråleskrivare inköpt av 
Uppsala universitet (som en följd av omfördelning av medel). Målstorleken för cellen var 30x30 cm2.  
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Substratet som användes till solcellen var konduktivt glas, vilket är kommersiellt tillgängligt. Cellen 
tillverkades på Uppsala universitet och består av flera lager (några genererade av bläckstråleskrivare) 
och cellen stängdes sedan med en metod som kallas sputtering. 
Först tillverkades en liten cell (1x1 cm2) genom att skriva ut två av de fyra lagren med den nya 
skrivaren (det absorberande lagret, alltså själva bläcket med de plasmoniska nanopartiklarna, och 
håltransportlagret). Efter flera försök så blev resultatet en cell med önskad effekt och utseende (enl. 
AP 2) Nästa steg var att öka storleken på cellen till 2x2 cm2, enligt samma metod som för den mindre 
storleken. Att öka storleken ledde till en något minskad effekt, medan de utseendemässiga aspekterna 
inte kunde hållas konsekvent mellan de olika försöken. 
Storleken på cellen utökades därefter till 7x7 cm2, med justerade parametrar för skrivare och material. 
Ett extra lager måste tillföras för att kunna öka laddningsutvinningen, och andra metoder användes 
för att lägga till ett lager på substratet. Det extra lagret gjorde att transparensen sjönk till 70-80%. 
7x7 cm2 blev den slutliga storleken på en fungerande cell som kunde tillverkas, detta eftersom flera av 
maskinerna som användes för att tillverka de olika lagren hade en begränsning i vilken storlek på 
substratet de kunde hantera. 
 
AP 5 – Celltestning (i labbet): De utskrivna cellernas egenskaper testades vid Ångströmlaboratoriet 
(Uppsala universitet) mot specifikationen som fastställdes i AP 2, vilket ledde till kontinuerliga förslag 
på förfining och förbättringar. Samma postdoktor utförde arbetet som ingår i AP, medan Dr Jacinto Sá 
ansvarade för att övervaka arbetet löpande. Cellen testades i ett labb med simulerad inomhus- och 
utomhusbelysning, enligt standardiserade metoder. 
  
AP 6 – Cellvalidering (in-situ): Peafowl och ChromoGenics planerade att validera cellerna genom att 
integrera dem med ChromoGenics smarta glaslösning och en smart trådlös sensor, och på så sätt 
exponera cellerna för in-situ förhållanden. Testning planerades att ske vid ChromoGenics anläggning 
i Uppsala; Men på grund av slutliga storleksbegränsningar från Peafowl var det inte möjligt att testa 
en fungerande prototyp i full skala med den nuvarande tidslinjen. Testet utfördes med en mindre 
prototyp av cell i ett labb på Uppsala universitet. 
 
AP 7 – Fortsättningsplan: Peafowl tog fram en plan för hur projektet ytterligare ska organiseras och 
finansieras genom privat och offentlig finansiering för att komma fram till en lösning som kan 
kommersialiseras och göras tillgänglig på marknaden inom en snar framtid. Peafowl har också 
utvärderat behovet av SmartGlass 2.0 och dess potentiella tillämpning i eftermonteringsprojekt, 
särskilt för historiska byggnader, över hela Europa. 
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3 Resultat 
Den föreslagna prototypkonceptdesignen presenteras i figur 1. 

 
Figur 1. Konceptdesign för SmartGlass 2.0. 
 
Den första komponenten i prototypen var den transparenta solcellen och dess tillverkning genom en 
ny lågtemperaturmetod. I samarbete med Uppsala universitet använde Peafowl i första hand den 
bläckstråleskrivare som införskaffats under detta projekt. Postdoktorn syntetiserade framgångsrikt 
flera typer av plasmoniska material med olika former och storlekar samt utvärderade deras effekt på 
cellens prestanda, innan bläckstråleskrivarexperten, som anlitats av Peafowl, kunde producera 
cellerna. En förenklad skiss as cellens uppbyggnad beskrivs i figur 2. 
 
 
 

 
Figur 2. Förenklad, ej skalenlig, modell av cellens uppbyggnad med nanopartiklar i olika form och 
storlek. 
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Postdoktorn karakteriserade också materialen med olika spektroskopiska tekniker, inklusive 
avancerad laserspektroskopi med hjälp av Uppsala universitets faciliteter och utrustning. Postdoktorn 
har också förbättrat cellens prestanda och stabilitet baserat på de upprepade processerna. Att ha 
solceller med ett absorberande lager bestående av partiklar av olika former och storlekar visade sig 
vara utmanande. Postdoktorn arbetade i nära samarbete med Peafowls FoU-team för att testa andra 
material som skulle möjliggöra avsättning av olika former av plasmoniska nanomaterial samtidigt. 
Solcellerna har tillverkats på ett glassubstrat. Till en början gjorde teamet celler 1x1 cm2 och i slutet 
av projektet har storleken skalats upp till 7x7 cm2. De huvudsakliga begränsningarna för att producera 
solceller på större substrat var begränsningar i storlek som maskinerna som användes för att tillverka 
de andra lagren av cellerna hade (den maximala möjliga storleken var 7x7 cm2, och inte 30x30 cm2 
som ursprungligen föreslagits). 
 
För att förbättra prestanda, estetiska egenskaper och öka storleken på cellerna har Peafowl-teamet 
och postdoktorn också arbetat med att använda olika produktionstekniker, såsom sprayning och slot-
die bestrykning. När det gäller bläckstråleutskrift görs båda dessa tekniker vid låg temperatur och 
förbrukar minimalt med energi. Peafowls bläckspecialist har också optimerat bläcket för att deponera 
de formade nanopartiklarna och materialen som avsättningen gjordes på. 
Eftersom vi fortfarande är långt ifrån de föreslagna storlekarna på grund av de begränsningar som 
orsakas av beredningen av andra solcellslager, har vi efterfrågat hjälp från RISE-institutet (partner i 
detta projekt). Tyvärr var resultaten på beläggningen av det sista lagret inte tillfredsställande, så vi 
tittar för närvarande på andra alternativ som skulle göra det möjligt att öka storleken på solcellerna. 
 
Den andra komponenten i prototypen för att styra det smarta glaset var kombinationen av elektronik 
(dvs e-peas spänningsomvandlare AEM10941, justerbar spänningsförstärkare MT3608, fukt- och 
temperatursensor SHT3x & ljussensor VEML7700, trådlös överföring (FS1000A-sändare & XY-MK) -
5V-mottagare – lågkostnadsradiofrekvensmodul för envägs trådlös kommunikation för Arduino, SD-
kort, Li-ion batteri energilagring). En student från School of Electrical Engineering vid Uppsala 
universitet har, under Dr Sá handledning, genomfört montering och testning av de elektroniska 
komponenterna. Efter att ha testat elektroniken sattes solceller (dvs. mindre solceller kopplade i serie) 
och smart glas till en prototyp. Preliminära tester gjordes endast i Peafowl-labbet. Prototypen hade en 
intern och en extern sensor att jämföra inomhus- och utomhustemperaturer och ljusvärden, som 
skickades till en mikroprocessor På mikroprocessornivå togs beslut om hur mycket toning det smarta 
glaset skulle ha. Huvudslutsatsen var att den elektroniska monteringen fungerade bra under 
kontrollerade förhållanden. Att använda ett Arduino-kort var en utmärkt lösning för att få in data från 
sensorerna. Den lokala datalagringen skulle kunna återskapa toningens historiska beteende med god 
precision, vilket gör det möjligt att implementera toningssignalen genom att hitta korrelationer i 
dataanalysen. På grund av tidsbegränsningarna var det inte möjligt att testa prototypen utanför 
labbmiljön. 
 
Som en del av det senaste arbetspaketet har Peafowl-teamet arbetat med Impact Forecast - experter 
för att göra en beräkning av klimatpåverkansprognos med deras onlineverktyg (https://impact-
forecat.com/) – som ska valideras. Analyserna baserades på "Mitigation"-modellen, för tillfällen där 
dynamiska fönster endast kan eftermonteras i en kommersiell byggnad, och är självförsörjande med 
Peafowls transparenta solcell och kräver INTE elkablar. I EU finns det cirka 4,6 miljoner kommersiella 
byggnader. Vi har antagit att 15 % av dessa är lämpliga för eftermontering med dynamiska fönster i 
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modellberäkningen. ENDAST 5 % av dessa byggnader anses vara unika byggnader lämpade för 
eftermontering utan elkablar. Byggnader med eftermonterade dynamiska fönster kan spara mellan 
20-40 % av energiförbrukningen (i snitt 30 % i modellberäkningarna – ca 400950 MJ årligen). Vi 
uppskattade den genomsnittliga storleken på en kommersiell byggnad till 16500 ft2 och den 
genomsnittliga förbrukningen på 22,5 kWh/ft2 (https://www.twinview.com/insights/benchmarking-
commercial-energy-use-per-square-foot). Modellen uppskattade att effekten av det självdrivna 
dynamiska glaset med Peafowls solcellsteknik per kommersiell eftermontering skulle motsvara den 
årliga elektriciteten för 22 EU-hushåll eller vikten av 11 elefanter (5 ton) av CO2 besparing, jämfört 
med det fristående dynamiska glaset med elektriska kablar. 

Den kunskap som utvecklades under detta projekt överfördes och slogs samman med andra FoU-
aktiviteter på Peafowl för att påskynda utvecklingen och uppskalningen av produktionen av 
plasmoniska solceller. 

  

https://www.twinview.com/insights/benchmarking-commercial-energy-use-per-square-foot
https://www.twinview.com/insights/benchmarking-commercial-energy-use-per-square-foot
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4 Diskussion 
 

Projektets konceptdesign för SmartGlass 2.0 inkluderade flera komponenter, från kommersiell 
elektronik till en redan existerande dynamisk glasprodukt till en ny transparent solcellsteknologi (dvs 
Peafowls transparenta solcell, ännu ej kommersiell). Projektet hade praktiska arbetspaket som främst 
syftade till att producera Peafowls solcell i en skala som kan resultera i en ny produkt, det vill säga 
SmartGlass 2.0. I projektet ingick även att kombinera den dynamiska glasprodukten från 
ChromoGenics med rätt elektronik för att reglera det dynamiska glasets toning automatiskt. De båda 
parterna Uppsala universitet och Peafowl stod inför utmaningar att ta fram en solcell som i storlek, 
estetik och funktionalitet skulle motsvara projektets mål. Teamet uppnådde framgångsrikt estetik och 
funktionalitet; men under projektets tidslinje kunde man inte uppnå önskad storlek, trots att de kunde 
öka storleken från 2x2cm2 till 7x7cm2. Även PEA at RISE deltog i projektet, men arbetet vid deras 
anläggningar var inte avgörande för om produktionen kunde utökas i större skala. 

Resultaten från printtekniken var positiva. Teamen har validerat syntesen, karakteriseringen och 
formuleringen av bläck med de aktiva materialen och validerat utskriften av ytterligare lager av 
cellerna (inte omfattningen av detta projekt). Dessutom fastställdes att tillverkningen av cellen (eller 
åtminstone flera lager) kunde göras med alternativa metoder (d.v.s. ”sprayning” eller ”slot-die 
coating”). Dessa metoder är kostnadseffektiva och kan resultera i större solcellsyta. Dessa resultat 
hade inte kunnat erhållas utan ett projekt av den här omfattningen. 

Trots att storleken inte uppnåddes till det som först föreslagits, det vill säga 30x30 cm2, kunde parterna 
i projektet ta fram en mindre prototyp med hjälp av små solceller och testa den i labbmiljön. En längre 
projekttid skulle ha gjort det möjligt för parterna att fortsätta utvärdera prototypen utanför labbet. 

SmartGlass 2.0-konceptet och den förenklade versionen av produkten, det vill säga utan integrerade 
sensorer, har fått nationellt och internationellt intresse. Under ledning av Dr Sá vid Uppsala universitet 
och marknadsavdelningen på Peafowl publicerades både vetenskapliga och allmänna artiklar i 
pressen (se publikationslistan). Ännu viktigare är att affärsteamet i Peafowl har presenterat konceptet 
med självförsörjande smarta glas för flera viktiga glastillverkare och fastighetsförvaltare. Konceptet 
togs emot med stort intresse och teamet hoppas kunna nå en överenskommelse om att utveckla idén 
med kommersiella partners inom kort. 

I framtiden skulle det vara intressant att, med uppnådda resultat och antaganden om 
energibesparingarna med denna teknik, driva ett projekt med datamodellering och omfattande tester 
utanför labbmiljön av en fullt fungerande prototyp. Vi tänker oss att projektet kommer att ha flera 
partners från byggbranschen, fastighetsägare/förvaltare och leverantörer av nya teknologier som 
Peafowl och ChromoGenics. Syftet skulle vara att skapa ett simuleringsverktyg för att studera 
optimering av alla parametrar och komponenter som ingår i energioptimering av en kommersiell 
byggnad. 
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Bilagor 

Bilagor bör endast användas i begränsad omfattning. De bör vara korta och framför allt användas för 
att förklara innehåll i rapporten.  

För mer omfattande material eller material som inte följer E2B2s formatmall, till exempel 
underlagsdata, hela rapporter eller artiklar rekommenderas att man hänvisar till dem i antingen 
referenslista eller publikationslista. Vi kan även publicera relevant material på projektets webbsida. 
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