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miljöpåverkan
Ett fördjupande material om solcellers miljöpåverkan och CO2-avtryck genom hela livscykeln.
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Inledning
Utvecklingen inom området solel är sedan ett antal år, både globalt och
nationellt, explosiv när det gäller produktionskapacitet, produktionskostnad per producerad kWh och verkningsgrad för solcellsanläggningar. Nya rekord sätts varje år och utvecklingen överträffar de tidigare mest
optimistiska prognoserna med råge. Detta är utifrån många perspektiv
mycket positivt. Genom att installera solceller bidrar vi till exempel till
en omställning av energisystemet till en större andel förnybar energi
lokalt, nationellt och globalt. Utvecklingen för dock också med sig utmaningar som vi vill belysa i den här rapporten – främst gällande vilken
miljö- och klimatpåverkan solceller har, samt vilka resursbegränsningar
som eventuellt finns.
Olika energikällor påverkar miljön på olika sätt och därför är det viktigt att ta hänsyn till hela livscykeln när man resonerar kring området
miljöpåverkan. Detta brukar kallas att ha ett livscykelperspektiv.
Den solcellspanel som producerar el i Sverige har genomgått en omfattande process där först råvaror har utvunnits och förädlats för att sedan hamna i en fabrik där den monterats till färdig produkt. När den
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slutar att producera el monteras den ned och dess delar kan då helt eller
delvis återvinnas eller återanvändas.
Elproduktionen från själva solcellerna varken luktar, ger upphov till
buller eller avgaser. Solen som energikälla är förnybar och näst intill
oändlig – solinstrålningen når jorden i en jämn ström och omvandlas till elenergi genom produktion i solceller. Elproduktion med hjälp
av solceller är därför utan tvekan ett av de mest hållbara alternativen
för elproduktion. Hållbar energiproduktion innebär att producera energi från förnyelsebara källor, med så lite miljöpåverkan som möjligt.
Med tanke på ovan nämnda livscykelperspektiv förstår vi dock att även
solceller ger upphov till en viss miljöpåverkan under sin livstid. Denna
miljöpåverkan kan knytas till följande områden: Energiåterbetalning,
Klimatfotavtryck, Markanvändning och Material/Resurser.

ERoEI och energiåterbetalningstid

För att få en fullständig bild av energiproduktionen från solceller, behöver vi också känna till hur mycket energi som måste investeras för att
energikällan ska kunna utnyttjas. ERoEI står för "Energy Returned on
Energy Invested” vilket kan översättas till utvunnen energimängd per
investerad energimängd. I praktiken handlar det om att synliggöra den
tillgängliga nettoenergin genom att dra ifrån den investerade energin
för att tillverka solcellerna. En ERoEI på 1 betyder att lika mycket energi
har gått åt vid tillverkningen av solcellerna som produceras under deras
livslängd. Med andra ord är nettoenergin ingen alls. En hög ERoEI innebär att väldigt lite energi går åt i förhållande till hur mycket som produceras. År 2017 i Sverige ligger ERoEI för solcellsanläggningar uppskattningsvis mellan 10 och 15. Detta innebär att solcellerna producerar 10-15
gånger mer energi under sin livstid än vad som går åt för att framställa
dem, räknat på en livslängd på cirka 30 år. Energiåterbetalningstiden
för en solcellsanläggning i Sverige beräknas därför vara högst 2–3 år.

ERoEI = ”Energy Retur-

ned on Energy Invested”
vilket kan översättas till
utvunnen energimängd per
investerad energimängd. En faktor som visar
den tillgängliga nettoenergin genom att dra
ifrån den investerade energin för att tillverka
solcellerna. För solcellsanläggningar i Sverige
år 2017 är ERoEI = 10–15.

Energiåterbetalningstid = den tid

som krävs för att ett solcellssystem ska återbetala/kompensera all energi som går åt under
livscykeln. För solcellsanläggningar i Sverige år
2017 är energiåterbetalningstiden 2–3 år.
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Utvinning och tillverkning
KISELBASERADE SOLCELLER. Kiselbaserade solceller dominerar dagens
världsmarknad för solceller. Cirka 90 % av alla solceller som tillverkas är
av denna typ. De består av en eller flera halvledarkristaller av kisel med
hög renhetsgrad. Kristallint kisel framställs från kiseldioxid i en energikrävande tillverkningsprocess. För att solcellen ska fungera optimalt
används också en del mindre vanliga material som koppar, silver och så
kallade dopningsmaterial, till exempel bor och fosfor. Utvinnings- och
tillverkningsprocesserna för dessa material är också energikrävande och
bidrar till den miljöpåverkan som varje enskild solcellspanel utifrån ett
livscykelperspektiv har.
Till exempel kan utvinning och förädling av råvarorna ge upphov
till utsläpp i form av lakvatten med metaller från slagghögar. Vidare
används vid tillverkningen olika slags lösningsmedel med varierande
miljö- och hälsopåverkan. Vissa har inte någon större miljöpåverkan
medan andra kan bidra till nedbrytning av ozonskiktet, ge lungskador,
orsaka andningsbesvär eller cancer hos personer som kommer i kontakt
med dem.
Avfallshanteringen vid produktion av solceller varierar beroende på
hur utvecklad produktionsprocessen är i fabriken. I en modern och resurseffektiv fabrik kan avfall minimeras och arbetsmiljön för de anställda vara bra. Tyvärr är det inte fallet för alla de fabriker runtom i världen
där tillverkning av solceller idag sker.

Polykristallin (t.v.) och monokristallin (t.h.) solcell.

(Bildkälla: Wikipedia)
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TUNNFILMSSOLCELLER. Den vanligaste icke-kiselbaserade solcellstekniken är tunnfilmssolceller.
Tekniken baseras på en aktiv cell som ligger ovanpå en tunn film bestående av ett plastsubstrat. Tre
exempel på sådana solceller är:
}} CIGS, vilket står för koppar, indium, gallium och
selen
}} CIS, vilket står för koppar, indium och selen
}} CdTe, där Cd står för kadmium och Te för tellur
Tunnfilmssolcellerna består huvudsakligen av
plast som täcks med lager av metaller eller halvmetaller. Materialen är relativt ovanliga och också potentiellt giftiga om de inte hanteras varsamt
med under tillverkningsprocessen och omhändertagande efter att de tjänat ut.
Liksom för kiselbaserade solceller ger brytning
och förädling av metallerna upphov till miljöpåverkan.

Drift och underhåll

Solel har minimal miljöpåverkan under den tid då
anläggningen är i drift. En viss miljöpåverkan finns
dock under drifttiden i samband med byte av komponenter som är avgörande för solcellsanläggningens funktion – till exempel växelriktaren. Behovet av underhåll är bland annat beroende av
kvaliteten på produkterna och kvaliteten på installationsarbetet, men
också oförutsedda händelser som kan leda till akuta underhållsåtgärder.
För en solcellsanläggning som är i drift kan det under vissa förhållanden emellanåt krävas underhåll i form av rengöring för att solcellspanelerna ska producera optimalt. Rengöringen i sig har ingen nämnvärd
miljöpåverkan, däremot kan solcellsanläggningar som är belägna på avlägsna platser kräva långa transporter som bidrar till utsläpp av koldioxid, kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar.

Tunnfilmssolceller CIS. (Bild: Amar Delilovic)



FÖRDJUPNING
WEEE-direktivet:
http://www.naturvardsverket.se/978-91-6205969-9
RoHS-direktivet: http://
www.kemi.se/hitta-direkt/
lagar-och-regler/rohs--elektrisk-och-elektronisk-utrustning

Transport

Solcellerna transporteras genom hela leveranskedjan som omfattar tillverkare, grossister, återförsäljare och slutkund. Transporterna sker alltså
i flera led vilket innebär både utmaningar och möjligheter i att minska
miljöpåverkan. Utsläppen av växthusgaser beror på vilka transportsätt
som används samt vilket bränsle som driver fordonen. Solceller transporteras generellt med antingen lastbil, lastbåt eller godståg. I förhållande till de utsläpp av till exempel växthusgaser som själva tillverkningen
ger upphov till är dock den koldioxidskuld som transporterna ger upphov till i allmänhet relativt liten.
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Avveckling och återvinning

Det är relativt okänt hur stor miljöpåverkan som sker i samband med
att en solcellsanläggning monteras ned och avvecklas. En vanlig underhållsåtgärd är att byta ut solcellspaneler som är utslitna, fördelen är att
systemet i övrigt redan är på plats med kabeldragning, växelriktare och
ställningar som håller panelerna på plats. På så sätt behöver inte ställningarna, som består av aluminium, produceras igen.
Vissa material som används för tillverkning av i första hand tunnfilmssolceller är begränsade i tillgång och därmed möjlighet till utvinning. Därför är det viktigt att etablera ett välfungerande system för återvinning av dessa. Energiåtgång och utsläpp i samband med avveckling
och återvinning hör ihop med den miljöpåverkan som orsakas i slutet
av livscykeln för en solcellsanläggning.

1 TON GODS – 1 KG CO2

Lastbil, drygt 2 mil

Lastbåt, drygt 20 mil

Klimatfotavtrycket

Ursprunget för den el som använts vid tillverkningen har störst betydelse för klimatfotavtrycket för solceller. Sverige har redan idag övervägande fossilfri elenergi i sin elmix, främst från vattenkraft och kärnkraft.
Det innebär att tillverkning av produkter i Sverige endast ger upphov till
små utsläpp av växthusgaser. Så ser det inte ut överallt. Majoriteten av
dagens solcellsproduktion är förlagd till Kina. Elmixen i Kina har länge
varit baserad på kolkraft som har en stark inverkan på miljön, luftkvaliteten och människors hälsa. Det innebär att klimatfotavtrycket, det vill
säga den miljöpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser som tillverkningen av en solcellspanel har, är större i Kina än vad den hade varit om
samma solcellspanel hade producerats i Sverige. Utöver Kina finns de
största producenterna av solceller i USA, Kanada och Sydkorea – länder som alla använder mycket fossila bränslen (främst kol) som källa för
elproduktion. Det genomsnittliga klimatfotavtrycket för en solcellsanläggningi Sverige är cirka 35 g CO2e/kWh.

Markanvändning

Solceller kan installeras på olika typer av ytor: tak, fasad och mark. För
installationer som görs på befintliga byggnader behöver ingen yta frigöras för nybyggnation och solcellerna upptar därför ingen yta som hade
kunnat användas på ett annat sätt. För större installationer kan en solcellsanläggning på mark vara att föredra för att få en sammanhängande,

Klimatfotavtryck = en beräkning av hur stora mängder utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som en solcellsanläggning tillför i atmosfären, gentemot den totala energiproduktionen
under hela anläggningens livstid. Räknas i gram koldioxidekvivalenter per producerad kWh energi, g CO2e/kWh. Koldioxidekvivalenter är elproduktionens motsvarighet i miljöpåverkan, specifikt
koldioxidekvivalenter i enheten gram.

Godståg, drygt 900 mil
Exempel på hur långt olika
transportslag kan färdas för
motsvarande utsläpp av 1 kg
CO₂-ekvivalenter. Beräkningen
för godståget i figuren baseras
på eldrift med svensk elmix.
(Källa: http://www.greencargo.com/sv/hallbar-logistik/
miljo/transporter-och-co2/)
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centraliserad produktion. Förutsättningarna kan också vara sådana att
det inte finns en tillräckligt stor sammanhängande takyta för att uppnå
en önskad årsproduktion eller lönsamhet, och av den anledningen kan
en markbaserad installation vara ett bättre alternativ.

KOLDIOXID
EKVIVALENTER

Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser
till FN:s klimatkonvention och
till EU-kommissionen. För att
få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp,
förutom koldioxid, med en
global uppvärmningspotential
(Global Warming Potential –
GWP).
Denna faktor är olika för
respektive gas och ger totala
bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella
gasen. Med hjälp av gasernas
GWP räknas de om till koldioxidekvivalenter. Räknat per
utsläppt ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till
växthuseffekten än koldioxid,
och ett metanutsläpp på 1 ton
motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter.

(KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET:

http://www.naturvardsverket.se/

Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxt-

husgaser-konsumtionsbaserade-ut-

slapp-fran-exporterande-foretag/
Koldioxidekvivalenter/

Material/resurser

Material som krävs för att tillverka en solcellspanel kan delas in i vanligt
förekommande material och sällsynta material. Aspekten kring material och resurser knyter an till den planerade utbyggnaden av antalet
solcellsanläggningar globalt och möjligheten att utvinna materialen för
att kunna tillgodose motsvarande ökning av produktionskapaciteten för
att tillverka solcellerna.
BULKMATERIAL. De material som är vanligt förekommande i samband
med tillverkning av solcellsanläggningar är glas, plast, betong, stål, aluminium och koppar. Dessa material används för tillverkning av många
olika produkter och kräver därmed lite eller ingen anpassning för att
kunna användas för tillverkningen av solcellsanläggningar. Enligt beräkningar kommer inte någon av de vanligt förekommande materialen
att begränsa utbyggnaden. Det är i stället produktionskapaciteten i tillverkningsprocessen som sätter gränserna.
KRITISKA MATERIAL. För kiselsolceller finns inte några större hinder eller begränsningar när det gäller materialtillgång och framtida behov utifrån globala ambitioner. Silver är det material som är mest sällsynt och
därmed kostsamt för tillverkningen av en kiselbaserad solcellspanel.
Det kan dock ersättas med andra ledande metaller.
Tunnfilmsbaserade solceller kan innehålla tellur, indium och gallium som det finns brist på
rent fysiskt. Därför kommer sannolikt ej tunnfilmssolceller baserade på dessa material att bli
en dominerande produkt i framtiden.

Miljömärkning

Som konsument av varor och tjänster har
man makten att påverka vad som efterfrågas
på marknaden. Miljömärkning finns för ett
stort antal produkter, men ännu i begränsad skala för just solceller. Som beställare
har man möjlighet att specifikt efterfråga miljömärkning och därmed skapa en
medvetenhet hos tillverkarna om att behovet finns, vilket kan leda till en utveckling
inom området.
Sunpowers E-serie är ett
exempel på miljömärkta
solceller.
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Sammanfattning
Världen befinner sig mitt i en energiomställning som med
stor sannolikhet kommer att pågå under lång tid framöver.
En allt större andel av världens energiförsörjning tillgodoses
med hjälp av förnybar energi och den bransch och teknik
som procentuellt ökar snabbast är elproduktion med hjälp
av solceller. Tillverkningen av solceller är koncentrerad till
länder som har fossilbaserade energikällor som verktyg för
att producera el. Globalt finns det stor potential för att ge
rum åt förnyelsebara energikällor som ett alternativ till de
dominerande, fossilbaserade energikällorna. I takt med att
den utvecklingen sker kommer också den elen som används
för att producera solceller ha en mindre miljöpåverkan än
vad den har idag.
Rent konkret kommer klimatfotavtrycket för solcellsanläggningar att minska i takt med att energisystemen globalt
får en större andel förnyelsebar energiproduktion, som i
sin tur driver på tillverkningen av solceller. Energiåterbetalningstiden kommer också att minska – investeringar i solel
ger utrymme för forskning och utveckling som skapar effektivare solceller – med högre produktion som följd.
Inför den kommande expansionen av antalet installerade
solcellsanläggningar är det ingenting som tyder på att markanvändning kommer att vara ett hinder. Det finns tillräckligt mycket tillgängliga takytor för att producera den mängd
elenergi som motsvarar Sveriges långsiktiga mål för solel
(10 % av elproduktionen år 2040). De markinstallationer
som kommer att göras kan med fördel göras på mark som
i övrigt är obrukbar, t.ex. förorenad mark eller mark som
inte är lämplig för annan typ av bebyggelse. På så sätt tar
man vara på tillgänglig mark på bästa sätt utan att ta i bruk
vare sig jordbruks- eller naturmark och miljöpåverkan blir
därmed mindre.
Hållbarheten i produkterna varierar förstås med kvalitet
och för att få ett så stort utbyte och så liten miljöpåverkan
som möjligt är det en fördel att välja komponenter med god
kvalitet. Kostnaden som skiljer produkterna åt bör dock
motiveras genom högre årlig elproduktion.
Solcellspaneler som är baserade på kisel är idag mer hållbara än tunnfilmsbaserade solceller ur ett resursperspektiv.
Materialen som ingår i tunnfilmsbaserade solceller har vi
dock delvis begränsad tillgång till redan idag och förmodligen även i framtiden.
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