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Beviljade projekt – El och bränsle från solen 

Innovativ framkontaktsdesign för tunnfilmssolceller - konkurrenskraftig 

solel i Sverige 

Projektledare Olle Lundberg, Solibro Research AB 

Forsknings- och utvecklingsförtaget Solibro Research AB kommer att arbeta med 

att utveckla en ny metod för att göra mycket tunna framkontakter till solceller. 

Innovationen innebär att mer solljus når solcellens aktiva material, och 

verkningsgraden för solcellerna ökar. 

Projektet beviljas 3 900 000 kr under två år. 

Lågdimensionella material för generering av solbränsle 

Projektledare Thomas Edvinsson, Uppsala universitet 

En forskargrupp vid Uppsala universitet ska arbeta med att utveckla ett material 

som gör det möjligt att omvandla solljus och vatten till ett miljövänligt bränsle. 

Forskargruppen använder samma material som finns i CIGS-solceller och 

kommer att undersöka möjligheten att skapa ett spin-off företag kring forskningen 

under projektets gång.  

Projektet beviljas 8 000 000 kr under tre år. 

Innovativ utveckling av processen för tillverkning av solcellsmoduler 

Projektledare Jonas Buddgård, JB EcoTech AB 

JB EcoTech Ab är ett nystartat företag som ska utveckla en ”tejp” som kan 

användas för att foga samman enskilda celler i solcellsmoduler. Tejpen kan 

förenkla tillverkningsprocessen för solcellsmoduler genom att två processteg slås 

ihop till ett. 

Projektet beviljas 1 820 000 kr under två år. 

Molekylära solceller för kommersiella fastigheter 

Projektledare Henrik Pettersson, Swerea IVF AB 

Moduler av molekylära solcellsmoduler ska utvecklas och sättas upp i en 

kommersiell fastighet för att testas. Projektet utförs i samarbete med 

avknoppningsföretaget Dyenamo AB. 

Projektet beviljas 5 190 000 kr under två år. 

Effektiva solfångarsystem för konkurrenskraftiga Stirling-CSP anläggningar 

Projektledare Björn Laumert, KTH 

Nya solfångarkomponenter för tillämpning i termiska solkraftverk med 

Stirlingteknik ska utvecklas av forskare vid KTH i samarbete med företaget 

Cleanergy AB. 

Projektet beviljas 5 133 000 kr under tre år. 

 

 


