Klimateffektiv solenergi
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Klimatpåverkan från
solceller
• Solceller betraktas i allmänhet som en teknik
som ger minskad klimatpåverkan…
• …eftersom solceller inte ger några direkta
utsläpp under drift.
• Men hur ser det ut i ett livscykelperspektiv?

Bild: eesi.org/

Klimatpåverkan från solceller
Bör ses i ett livscykelperspektiv!
Men… vad kan en fastighetsägare
göra?
1. Efterfråga solceller som
tillverkats med låga utsläpp!
2. Optimera för hög elproduktion
och lång livslängd!
Bild: Sol i väst

Slutsatser från
kunskapssammanställning
• Rapport sammanställd av Michiel van Noord
och Hanna Askemar (RISE)
• Finns tillgänglig här:
http://ri.divaportal.org/smash/get/diva2:1596801/FULLTEXT
01.pdf
• En viktig slutsats: “Klimatpåverkan från den el
som används i tillverkningen är den tyngst
vägande faktorn livscykelanalysen”

Vår utvärderingsmodell
• Leverantören anger uppgifter om ingående material och
tillverkningsland för solcellernas olika tillverkningssteg.
• De beräknade utsläppsvärdena används som en del av
utvärderingen i form av mervärden.
• Solcellspaneler med låga utsläppsvärden tilldelas ett bestämt
mervärde som påverkar anbudspriset till anbudslämnarens
fördel.
• Modellen är transparant. Anbudslämnare kommer se vilket
mervärde som ges beroende på vilken modul som offereras.
• Ska-krav på minimum gräns för utsläppsvärde.
• Upphandlingen annonseras via HBVs DIS plattform med ett 20-tal
kvalificerade leverantörer. Vi hjälper till under hela
upphandlingsprocessen.

Anbudsformulär utvärdering klimatpåverkan solcellsmoduler
Objekt: Solceller Kv. Energi 1
Beställare: HBV
datum: 2022-01-01

Ange värden för offererad solcellsmodul i de grönmarkerade fälten i tabellen längre ner.
Vissa uppgifter skall fyllas i, medan andra kan utelämnas om ni inte har fått reda på dessa. Vid utelämnande av dessa uppgifter
antas ett schablonvärde, men observera att schablonvärdena baseras på de klimatmässigt sämre/sämsta alternativ. Det är
alltså fördelaktigt att ta reda på så många faktiska uppgifter som möjligt.
Färgkodningen enligt nedan indikerar vilka celler som måste fyllas i, vilka som kan fyllas i och vilka som inte ska fyllas i.
Celler i övriga färger går inte att ändra.
Mörkgröna fält indikerar obligatoriska uppgifter.
Ljusgröna fält indikerar valfria uppgifter som kan fyllas i om uppgiften finns. Om inget anges i dessa
celler så används ett standardvärde
Rödstreckade fält ska inte fyllas i

Om ett visst material i era moduler levereras från två olika länder gör ni enligt nedan.
1. Fyll i kolumnen "Modul 1" som vanligt för er modul, där ni anger ett av tillverkningsländerna för de berörda materialen och
produkten. Justera sedan värdet för "Andel av tillverkningen i angivet land" direkt under valt land för respektive
material/produkt så att det representerar %-andelen som levereras från det angivna landet.

2. I cellen till höger om "Modul 1" (rad 19) skriver ni "Modul 1b" (eller väljer från listan genom att trycka på den högre av de
två pilarna efter att ni markerat cellen)
3. I den nya kolumnen kompletterar ni nu med ytterligare tillverkningsland och %-andel endast för de materialen eller
produkter som levereras från flera olika länder (övriga celler lämnas tomma). Säkerställ att summan av %-talen för varje
material/produkt är lika med 100%.

4. Om samma material levereras från fler än två länder upprepar ni steg 2. och 3. ovan i följande kolumner. Välj då "Modul
1c", "Modul 1d" o.s.v.

OBS! Ni kan högst ange fyra olika tillverkningsländer per material/produkt. Skulle ni behöva ange fler länder så ta kontakt
med RISE (se flik Bakgrund o instruktion) eller beställaren.
Materialmängder kan inte ändras för de olika kolumnen/leverantörer. Mindre variationer tillåts (d.v.s. variationer som inte
kräver "retesting" enligt IEC 61215 och IEC TS 62915). Vid större variation betraktas modulvarianterna som olika moduler och
ska formuläret fyllas i separat för varje variant.

INDATA
om solcellsmodulen
Modulfabrikat
Modultyp/-serie
Moduleffekt (Wp)
Tillverkningsland/-länder solcellsmodul (på engelska)
om cellen lämnas tomt används "Others" (110% av högsta landvärde)
Andel av modultillverkningen i angivet land (%)
Modullängd (mm)
Modulbredd (mm)
om glaset i modulen
Tillverkningsland/-länder glas framsida (på engelska)
om cellen lämnas tomt används "Others" (110% av högsta landvärde)
Andel av glastillverkningen (framsida) i angivet land (%)
Glastjocklek framsida (mm)
Tillverkningsland/-länder glas baksida (på engelska)
om cellen lämnas tomt används "Others" (110% av högsta landvärde)
Andel av glastillverkningen (baksida) i angivet land (%)

Modul 1

100%

100%

100%

Glastjocklek baksida (mm)
lämna tomt eller ange 0 för moduler med annan baksida
Härdat glas på följande sidor:
om cellen lämnas tomt antas allt glas i modulen vara härdat
om modulens ram
Tillverkningsland/-länder aluminiumram (på engelska)
om cellen lämnas tomt används "Others" (110% av högsta landvärde)
Andel av ramtillverkningen i angivet land (%)

100%

Vikt aluminiumram (kg)
För ramlösa moduler ange 0 kg. Om cellen lämnas tomt används 0,55 kg/löpmeter
om laminering i modulen
Tillverkningsland/-länder EVA (på engelska)
om cellen lämnas tomt används "Others" (110% av högsta landvärde)
Andel av EVA-tillverkningen i angivet land (%)
Ange ett av följande två uppgifterna om sammanlagd mängd EVA.
om båda cellerna lämnas tomma används en tjocklek på 1,0 mm
a. sammanlagt tjocklek EVA-lager (mm; före laminering)
b. vikt EVA (kg)

100%

Utifrån ovan angivna parametrar och värden beräknas värderingsintervaller enligt nedan.
min-värde intervall

max-värde intervall

Representativt värde

Avdragssumma linjär värdering (kr/Wp)

50

75

50

2,00

75

125

100

1,87

125

175

150

1,73

175

225

200

1,60

225

275

250

1,47

275

325

300

1,33

325

375

350

1,20

375

425

400

1,07

425

475

450

0,93

475

525

500

0,80

525

575

550

0,67

575

625

600

0,53

625

675

650

0,40

675

725

700

0,27

725

775

750

0,13

775

800

800

0,00

Värdering
2,50

Avdrag (kSEK/kWp)

2,00

1,50

1,00

Avdragssumma linjär värdering (kr/Wp)

0,50

0,00
0
-0,50

100

200

300

400

500

Klimatavtryck (kgCO2e/kWp)

600

700

800

900

Vi söker samarbetspartners!
Ska du upphandla solcellsanläggning i år? Vi söker just nu efter
fastighetsägare med höga klimatambitioner som vill samarbeta med oss och
ta nästa steg inom upphandling av solceller. Som samarbetspartner till
projektet hjälper du oss att testa och utvärdera vår modell för upphandling
av klimateffektiva solceller.
Nyfiken? Intresserad? Kontakta
Emma Hedman, emma.hedman@hbv.se
070-664 88 44
Michiel van Noord michiel.van.noord@ri.se
010-516 50 09
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