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Abstract

Gotlands solelpotential

The PV power potential of Gotland

David Ekström

The aim of this thesis is to investigate the electric solar potential on the Swedish
island Gotland. The Gotlandic habitations have been divided into four house
categories. For each category energy demand, roof area, geographic orientation and
roof tilt have been decided. Solar radiation data have been collected from the Swedish
solar radiation model STRÅNG (STRÅNG, 2012).
 
The buildings characteristics and the solar radiation have been used as input values in
common solar formulas, the solar potential for each building category have been
summed up to a total electric solar potential for the region. 

The electric solar potential on Gotland was calculated to 242 GWh/year with solar
data from 2010. Gotlands largest city, Visby, is marked as cultural heritage by
UNESCO (UNESCO, 2012).  The solar potential when buildings in Visby as well as all
churches on the island were removed from the equation was 231 GWh/year. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
Gotland har en stor solelpotential. Med solinstrålningsdata från år 2010 var solelpotentialen 242 

GWh/år. Många hus på Gotland kräver dock individuell bedömning innan ett solcellsystem kan 

få byggnadstillstånd. Visby är dessutom med på UNESCOs världsarvslista (UNESCO, 2012). 

Gotlands skyddade bebyggelse är ett ämne som behöver studeras ytterligare för att komplettera 

studien.    

Nettodebitering är en elräkningsmetod där elproducenten får dra av lika mycket el från 

elräkningen som denne producerat på månads- eller årsbasis. Med nettodebitering ökar 

takarean som är energimässigt lönsam att bygga solceller på, det blir även mer ekonomiskt 

lukrativt för solelproducenten. Kostnaderna för att införa nettodebitering samt de ekonomiska 

aspekterna för solelproducenten i detalj utgör en god grund för vidarestudier.   
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SAMMANFATTNING 
Gotland är en ö i Sverige med stor turistnäring och mycket aktivitet under sommarmånaderna. 

Gotland har även mest solinstrålning i Sverige varje år. Ökad energiförbrukning på 

sommarmånaderna samt mycket solinstrålning gör området intressant för solelproduktion. 

Studiens gemensamma syfte och mål är att beräkna Gotlands solelpotential, den mängd elektrisk 

energi solceller på Gotlands hustak kan producera. 

För att uppnå målet har hela Gotlands bebyggelse delats in i fyra byggnadskategorier. För dessa 

kategorier har takfall, takarea, geografisk placering och elförbrukning bestämts med hjälp av 

litteraturstudier och statistik. Solinstrålningsdata från STRÅNG (STRÅNG, 2012) har sedan 

använts som indata i allmänna solformler för de beräknade takareorna.   

Utifrån elförbrukningsstatistik från Gotlands Energi AB, GEAB, har månadsvisa lastprofiler för 

varje byggnadskategori tagits fram. Utifrån lastprofilerna och i ett fall solinstrålningen har tre 

olika nettodebiteringsmetoder beräknats. Nettodebiteringsmetoderna ger en bild av 

solcellsägarens ekonomiska och energimässiga förutsättningar med och utan 

avräkningsmetoden.   

Den resulterande solelpotentialen på Gotland uppgick med 2010 års solinstrålningsdata till 242 

GWh/år. Då takarean från skyddad bebyggelse inte tagits med i beräkningarna uppgick 

solelpotential till 231 GWh/år. Idag är det inte energimässigt lönsamt att bygga ett så stort 

solcellssystem som möjligt. Med nettodebitering ökar den lönsamma solcellsarean vilket är ett 

steg i rätt riktning för att öka mängden solel. 

Det finns en stor potential för solceller på Gotland och ett införande av nettodebitering skulle 

antagligen öka utbyggnaden. Nettodebitering gör det mer lönsamt för solelproducenten att 

installera ett större system. Studien lämnar ekonomiska kalkyler, utredning av Gotlands elnät 

och noggrannare kartläggning av skyddad bebyggelse som ämnen att undersöka vidare.  
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NOMENKLATUR 
Atak – Takarea [m2]. 

Atotal– Total boendearea, dvs bostadsarea + biarea[m2]. 

Nvån– Antal våningsplan. 

β – Lutningsvinkel. På ett hus densamma som takfallet [°]. 

φ – Latitud, vertikal placering på jordklotet [°]. 

γ – Azimutvinkel, horisontal placering på jordklotet, där 0° är rakt söderut [°]. 

ts – Soltid. 

tst – Standardtid. 

Lst – Standardmeridianen för den lokala tidzonen [°]. 

Lloc – Lokal longitud [°]. 

E(d) – Tid dag d på året. 

B(d) – Vinkel mellan 0-360 beroende på dag d på året [°]. 

δ – Deklinationsvinkel, vinkel mellan solen och den himmelska ekvatorn [°]. 

ω – Timvinkel, definierad som 0° vid 12.00 och ökande med 15° per timme från 12.00 positivt 

för eftermiddag och 15° negativt per timme från 12.00 för förmiddag [°]. 

θ– Infallsvinkeln, vinkel mellan normalen till ytan som träffas och inkommande strålning [°]. 

θz– Zenitvinkeln, specialfall av infallsvinkeln då β = 0 [°]. 

I0 – Utomatmosfärisk instrålning på horisontalplanet [W/m2]. 

G0 – Utomatmosfärisk instrålning på horisontalplanet [W/m2]. 

GSC – Solkonstanten, energi från solen utanför atmosfären på bestämt avstånd och tid [W/m2]. 

Rb – Ration mellan direktinstrålning på ett lutande plan och direktinstrålningen på det 

horisontella planet, är någon av dessa 0 sätts Rb till 0.  

IbT – Direkt solinstrålning [W/m2]. 

IdT – Diffus solinstrålning [W/m2]. 

Ai– Anisotropi-index, ration mellan inkommande direkt solinstrålning och utomatmosfärisk 

strålning på horisontalplanet.  

IgT – Markreflekterad strålning [W/m2]. 

ρg – Albedo, en konstant som beskriver markreflektants. 

IT – Total solinstrålning, summan av IbT, IdT samt IgT[W/m2]. 
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1. INLEDNING 
Klimatpåverkan och den ändliga tillgången på fossila bränslen ökar intresset och potentialen för 

förnyelsebara energikällor i samhället. Det finns många fördelar med elproduktion från solens 

instrålning. Den förnyelsebara aspekten samt intresset för egen elproduktion i öregioner är 

stora fördelar för solel på Gotland. Solceller kan appliceras direkt på hustak och anslutas till 

distributionsnätet i hög omfattning, innan kapacitetsproblem uppstår i elnätet. Infrastrukturen 

för solel är i stort sett redan byggd, då taken redan finns.  

1.1 BAKGRUND 
Globalt är intresset för solel stort och hos de 28 medlemsländerna i International Energy 

Agencys sammarbete kring solceller, IEA-PVPS, ökar mängden installerade solceller totalt sett. I 

figur 1 visas installerad solcellseffekt i IEA-PVPS medlemsländer, den gula delen av stapeln visar 

solcellssystem kopplade till elnätet och den blåa delen av staplarna visar fristående system.  

 

Figur 1. Installerad solcellseffekt i IEA-PVPS medlemsländer 1992-2010. Bildkälla: (IEA, 2011) 

Sverige har idag över 40 % förnyelsebar energi i sin energimix. Till 2020 har EU satt upp 

bindande mål att denna siffra skall ökas till 49 % (Europeiska unionen, 2009). För att nå dessa 

mål och framöver tillföra ännu mer förnyelsebar energi måste många tekniker för att producera 

el samverka.  

1.1.1 GOTLAND 
På Gotland bor det cirka 57 000 permanentboende. Ön är en populär tillreseort framförallt 

under sommarmånaderna med många sommarboende och en stor turistnäring. Med ökad 

befolkning tillkommer ökad energianvändning. Gotland är idag ansluten till det svenska 

fastlandets elnät med en kabel med överföringskapacitet på 20 MW. Vindkraft är Gotlands 

största lokala källa till el och vindparkerna har gemensamt en installerad effekt på 118 MW och 

förväntas byggas ut ytterligare. Solkraft är en energikälla som ger som mest elektrisk energi på 

sommarmånaderna och samverkar bra med storskalig vindkraft (Widén, 2011).  
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Gotland har mest ackumulerad solinstrålning per år av SMHIs mätstationer i Sverige (SMHI, 

2009). Det är därför intressant att titta närmare på potentialen för solel på ön. År 2010 uppgick 

Gotlands förnyelsebara lokala energitillförsel, inklusive bränsleenergi, till 875,5 GWh varav 225 

GWh kom från vindkraft och 0,5 GWh från solel. Till år 2020 uppskattas 2773 GWh förnyelsebar 

energi produceras på Gotland varav 5 GWh beräknas komma från solel (Länsstyrelsen på 

Gotland, 2011).  

1.1.2 SOLCELLSSYSTEM 
Solceller är uppbyggda av halvledarmaterial som omvandlar solinstrålningen till elektrisk 

energi. Då en solcell träffas av solstrålar (fotoner) av samma eller högre energinivå än 

bandgapet i solcellens halvledarmaterial exciteras elektroner. En potentialskillnad uppstår 

mellan solcellens bak- och framkontakt och genom en extern krets mellan dessa kan en ström 

tas ut.  

Det finns två huvudtyper av solceller: kristallina solceller och tunnfilmsceller. Kristallina 

solceller består av kisel som dopats av andra ämnen för att optimera bandgapets storlek. 

Tunnfilmssolceller är uppbyggda av flera ämnen för att bilda ett halvledarskikt med önskade 

egenskaper. Den vanligaste tunnfilmssolcellen är i huvudsak uppbyggd av koppar, indium, 

gallium och selen och kallas CIGS.      

Gemensamt för de kristallina solcellerna och tunnfilmssolcellerna är att den producerade elen är 

likström. För att koppla samman solcellerna med byggnadens elsystem och eventuellt även 

elnätet behöver elen konverteras till växelström. Till detta ändamål används en växelriktare.    

1.1.3 DISTRIBUERAD ELPRODUKTION 
Till skillnad från storskalig elproduktion produceras solel från solceller längst ut i 

distributionsnätet. Elnätet idag transporterar en stor del av den elektriska energin norrifrån där 

vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar elen. Med solceller produceras elen där den 

används och överskott skickas ut på elnätet i motsatt riktning.   

Det är svårt att uppskatta vart förstärkningar i elnätet kommer behövas samt vilka 

förutsättningar som kommer finnas i framtiden med eventuella elbilar och smarta elnät som kan 

ta tillvara på den intermittenta elen från solceller bättre än dagens elnät. En god grund för att 

kunna bedöma hur mycket förstärkningar som kan komma att behövas är att undersöka den 

maximala mängd distribuerad solel som kan finnas i framtiden, till exempel genom att göra en 

potentialstudie.    

Det uppstår även en ekonomisk skillnad för elanvändare med egna solceller. Från att vara rena 

elkonsumenter blir solcellsägare även elproducenter. Solelsystem är dyra och solinstrålningen 

är som högst under dagen då många elanvändare inte är hemma och inte kan ta tillvara på elen. 

För att förbättra den ekonomiska situationen för små elproducenter måste politiker, elbolag och 

elnätsbolag påverka, till exempel genom subventioner eller införande av nettodebitering.   

1.1.4 NETTODEBITERING 
En metod för att ekonomiskt förbättra situationen för solelsproducenter är nettodebitering. Idag 

installeras många solelsystem som är mindre än hela takytan för att den ekonomiska 

ersättningen för såld el inte väger upp installationskostnaderna för ett större solelsystem. Med 

nettodebitering dras den producerade elen bort från den använda under ett visst tidsintervall, 

till exempel en månad. För solelsproducenten medför detta rent ekonomsikt att all producerad 
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el är lika mycket värd som en energibesparing av samma storlek (Molin et. al, 2010). Regeringen 

har beslutat att en utredning om nettodebitering ska tillsättas (Borg och Hatt, 2012).  

1.1.5 TEKNISK, POLITISK OCH REALISERBAR SOLELPOTENTIAL 
Vid en potentialberäkning är det viktigt att tydligt definiera vilken potential som beräknas. I 

denna studie har tre olika potentialer beräknats för att visa på skillnaderna i metoderna.   

Om den skyddade bebyggelsen skall räknas med eller inte i en potentialräkning beror lite på 

vilken potential som eftersträvas, den tekniskt eller den politiskt möjliga. För att finna den 

tekniskt möjliga körs takarean för all bebyggelse genom solberäkningsformlerna. För den 

politiskt möjliga potentialen tas skyddad bebyggelse (se avsnitt 2.2.3) bort från takarean då den 

inte kan bebyggas. 

Vid beräkning av nettodebitering har en tredje potential beräknats, den realiserbara potentialen. 

Där har takarean som är optimal för nettodebiteringen använts så länge den faktiska takarean 

inte understiger den optimala arean. Om den optimala takarean överstiger den faktiska takarean 

har istället den tillgängliga takarean använts så att det aldrig antas byggas mer solceller än det 

finns takarea för. 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Gotland har lite solel och mycket solinstrålning. Ett första steg i att bygga ut solel på Gotland är 

att undersöka hur mycket solen skulle kunna bidra med på ön. Projektets övergripande syfte och 

mål har varit att titta närmare på hur mycket solen maximalt kan bidra till förnyelsebar 

elproduktion på Gotland. Studien kan delas in i följande mål: 

 Finna Gotlands tekniska och politiska solelpotential. 

 Undersöka Gotlands realiserbara solelpotential med nettodebitering. 

 Jämföra vilken inverkan månadsnettodebitering samt årsnettodebitering skulle få. 

Målen kan summeras i följande frågeställning: Hur mycket solel kan produceras på Gotland då 

enbart hustak används som tillgängliga ytor? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Solenergi kan användas till mer än elproduktion, till exempel solvärme. Det finns dessutom fler 

tillvägagångssätt att producera el från solens instrålning än solceller. Denna studie avgränsas till 

enbart solel från solceller. 

Det finns fler ytor än hustak att applicera solceller på för att uppnå en högre solelpotential över 

ett område. Fasader på bebyggelsen har inte tagits med då det inte idag är energimässigt 

försvarbart att placera solceller på fasader (Kjellsson, 1999). Andra ytor som busshållplatstak, 

bullerskydd och dylikt har också negligerats då dessa dels är svåruppskattade samt i vissa fall 

svåra att ansluta till elnätet. Solelsystem kan även byggas på ställningar som placeras på tomter 

och fält, potentialen från sådana anordningar är inte heller medtagna i beräkningarna då de är 

svåra att uppskatta potential och intresse för.  

Rapporten behandlar inte de förstärkningar som elnätet eventuellt kan behöva vid en större 

solelproduktion.  
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2. METOD OCH DATAUNDERLAG 
En potentialberäkning är en uppskattning och det finns många metoder för att komma så nära 

sanningen som möjligt. Litteraturstudier har resulterat i kunskap om ett flertal tillvägagångssätt 

för potentialberäkningar. Två metoder är värda att nämna kortfattat, även då de inte använts i 

denna rapport, eftersom de utgör en bra grund för framtida studier inom ämnet.  

Ordóñez et. al (2009) använder en metod där ett litet område i Andalusien undersökts i 

karttjänsten Google Maps för att sedan exporteras till det grafiska verktyget AutoCAD. I AutoCAD 

har takarean, skuggningar och hinder tagits fram för hela byggbeståndet och utifrån dessa har 

en potentialstudie kunnat genomföras. 

I ett examensarbete om industriområdet Facetten i Åtvidaberg använder författarna en 

programvara som heter Autodesk EcotectAnalysis för att studera en byggnad mycket noggrant 

(Schneider och Mirsadraee, 2011). Autodesk EcotectAnalysis gör det möjligt att simulera 

skuggningar över ett mindre område grundligt. 

Anledningen till att den första metoden inte används beror på tillgång av högupplöst statistik 

över Gotlands bebyggelse. Gällande metod två så lämpar den sig bättre för utredning av ett 

mindre område, men metoden skulle kunna komplettera en stor potentialberäkning. 

Vidarestudier över Gotlands solelpotential skulle dra nytta av en sådan beräkning.  

Metoden i denna studie liknar metoder som använts i (Kjellsson, 1999), (Kjellsson, 2000) och 

(Widén och Weiss, 2012). För att räkna ut solelpotentialen beräknas den tillgängliga takarean 

genom omräkning från boendearea för hela Gotlands bebyggelse. Solinstrålningsdata för ett år 

skalas sedan upp för att träffa alla ytorna och multipliceras med en systemverkningsgrad för 

solcellssystemet.  

2.1 KLASSIFICERING AV BEBYGGELSE 
Byggnader har specifika egenskaper i form av energiförbrukning, arkitektur samt 

användningsområde. För att få en uppskattning över bebyggelsen har den delats in i fyra 

kategorier: småhus, lägenheter, lokaler samt industrier. 

Varje kategori granskas och representeras av typhus. En byggnadskategoris hela bestånd antas 

sedan bestå av enbart sådana typhus. De egenskaper som är av intresse för att beräkna takarean 

är area, antal våningsplan, samt takfall. För att räkna på nettodebitering är även elanvändningen 

av vikt. För att räkna ut hela Gotlands solelpotential behövs även de totala antalen av varje 

byggnadskategori, så att resultaten för typhusen kan skalas upp. 

Typbyggnadernas area har bestämts utifrån statistik från statistiska centralbyrån, (SCB, 2012a) 

(SCB, 1012b) för småhus, lägenheter samt industribyggnader. Information gällande 

industribyggnader fanns bara representerat för 2007, medan övrig information gäller 2010. 

Gällande lokalbyggnader har areainformation hämtats från (Widén och Weiss, 2012) då lokalers 

genomsnittsareor inte antas variera över landet. För småhus har både bostadsarea samt biarea 

räknats med eftersom biarean ofta ligger inom byggnaden se figur 2 (Skatteverket, 2011). 
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Figur 2. Boyta och biyta i ett hus med halva grunden under marknivå, notera att båda areorna är inom byggnaden. 
Bildkälla: (Skatteverket, 2011) 

Varje typbyggnad har tilldelats ett konstant antal våningar samt ett takfall. Utifrån 

litteraturstudier i svensk byggkonst (Björk et. Al, 2002 och Björk et. Al, 2009) samt rapporterna 

(VBB, 1983) och (Kjellsson, 1999) har värden för antal våningar samt takfall antagits för 

samtliga byggnadskategorier.  

Elanvändningen varierar inom stora intervall för alla kategorier, med statistik från 

Energimyndigheten (Zimmermann, 2009) har elanvändningsintervall approximerats. Tabell 1 

nedan visar vilka intervall som använts. Alla byggnader inom intervallen har sedan antagits vara 

av den typbyggnaden som matchar elanvändningen.  

Tabell 1. Intervall för energiförbrukning i fyra olika byggnadskategorier på Gotland. 

Byggnadskategori Elanvändning [kWh/år] 
Lägenheter 0 – 5 000 
Småhus 5 000 – 25 000 
Lokaler 25 000 – 1000 000 
Industrier > 1 000000 
 

Med hjälp av bostadsstatistik från (SCB, 2012b) har antal lägenheter och småhus tagits fram. 

Antal lokaler samt industribyggnader har sedan exekverats ut från energistatistik från 

nätbolaget GEAB. Det finns ett okänt antal sommarboenden på Gotland som faller in inom 

lägenheter då deras energiförbrukning ofta är under 5000 kWh/år. Detta är inget som tagits 

hänsyn till då det även finns lägenheter som använder mer än 5000 kWh/år och beräkningarna 

antas inte försämras nämnvärt på grund av denna förenkling.   

För att definiera medelmånadsförbrukning för de givna typbyggnaderna har följande metod 

använts; för varje månad har månadsvis elförbrukning inom ett visst årsförbrukningsintervall 

sorterats ut med hjälp av dess förväntade årsförbrukning. Medelvärde för dataserierna har 

beräknats med följande formel (Råde och Westergren, 2004): 
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 ̅  

∑   
 
   

 
. (1) 

 

Standardavvikelsen har beräknats med formel 2 (Råde L och Westergren B, 2004): 

 

  √
 

     
∑      ̅   

   . (2) 

 

Medelvärde, medelvärde minus standardavvikelse samt medelvärde plus standardavvikelse har 

sedan ritats ut i linjediagram för att visa differenser över året för varje byggnadskategori.  

Notera att resultaten i studien är beräknade efter medelenergiförbrukningen och inte gäller för 

enskilda byggnader.  

2.2 TAKYTA LÄMPLIG FÖR SOLCELLER 
Potentialen för solel är beroende av den tillgängliga takarean i området. För att få ett så 

realistiskt resultat som möjligt har total takarea, geografisk orientering av tak samt skyddad 

bebyggelse utretts. Eftersom fasader och friliggande solceller inte tas med i denna rapport är 

taken de enda ytorna som solceller monteras på. 

2.2.1 BERÄKNING AV TAKAREA 
För att räkna ut takarean på Gotlands byggnader har följande formel använts: 

 
      

      

    
  

 

       
 (3) 

 

Formelns första del, Atotal/Nvån, tar fram arean av ett plan i byggnaden. Den andra delen, 

1/cos(β), tar fram förhållandet mellan arean av taket på byggnaden jämfört med arean av ett 

plan. Formeln beskriver en förenklad bild, där husen är perfekta geometriska objekt med nocken 

i mitten och där alla plan är av samma storlek. Beräkningen tar inte heller hänsyn till den 

eventuella takarean som befinner sig utanför husets väggar. 

En del av takarean är ofta redan använd för skorstenar, takstegar, snöskydd och andra 

nödvändigheter. Många tak är dessutom delvis skuggade av närliggande bebyggelse, träd eller 

andra föremål. I enighet med rapporterna (Widén och Weiss, 2012) samt (VBB, 1983) har all 

beräknad takarea reducerats med 20 % för att täcka dessa förluster.  

2.2.2 GEOGRAFISK ORIENTERING 
I figur 3 visas skillnader i solinstrålningen beroende på geografisk orientering. Då den 

geografiska orienteringen, azimutvinkeln, är en viktig faktor i solberäkningarna har 

bebyggelsens placering undersökts. I Figur 4 illustreras de fyra väderstrecken. De sex 

sektionerna på cirkelns undre del representerar de möjliga takorienteringarna för tak med 

solelpotential.   
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I figur 3 visas Gotlands solinstrålning beräknad för 0-90 graders lutning och för 360 olika 

geografiska orienteringar. Ur figuren kan utläsas att söderorientering samt ≈ 40-45 graders 

lutning är de optimala förhållandena för solceller. Figuren visar även att det är en stor potential 

för solenergi utanför de mest optimala förhållandena.  

 

Figur 3. Solinstrålning på Gotland i alla väderstreck (x-axeln) och samtliga takfall (y-axeln). 

 

All bebyggelse i området antas vara jämnt fördelade inom väderstrecken vilket medför att den 

ena hälften av bebyggelsen hamnar i fack A och den andra hälften i något utav facken B, C eller D 

i figur 4. Samma resonemang antas gälla för varje enskild byggnad. All bebyggelse antas ha 

nocken i mitten och därav kommer alltid ena sidan av hustaket hamna i fack A och den andra 

sidan kommer hamna i något av facken B, C eller D i figur 4. Metoden att dela in och illustrera 

väderstrecken har tidigare använts i (Widén och Weiss, 2012).  
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Vad gäller industribyggnader, som i huvudsak antas sakna takfall, tas ingen hänsyn till 

väderstreck. Det ryms liknande mängd optimalt riktade solceller oavsett orientering på 

byggnaden, detta illustreras i figur 5. Alla industribyggnaders solelssystem har därför fått en fast 

orientering rakt söderut, med en lutning på 45° då vinklade ställningar är lätta att placera på 

plana tak.  

 

 N  

W 

 

E 

 S  

 

 
A (1/2) 

 
B (1/6) 

 
C (1/6) 

 
D (1/6) 

 

    

Figur 4. Väderstrecksindelning av Gotlands bebyggelse, där B, C samt D bidrar med 1/6 av bebyggelsen var och alla tak 
inom Kategori A inte används alls. Illustrationstekniken har tidigare använts i (Widén och Weiss, 2012). 

Figur 5. Illustration av Industribyggnad sedd ovanifrån med liknande mängd solceller (blått 
område) oavsett byggnadens geografiska orientering. 
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2.2.3 SKYDDAD BEBYGGELSE 
En skyddad bebyggelse är en kulturrik bebyggelse som inte får renoveras eller modifieras fritt. 

Gotland har en stor andel skyddad bebyggelse. Det är Sveriges kyrktätaste kommun med 92 

medeltidakyrkor (Träffpunk Gotland, 2012). Kyrkor inkluderas i byggnadskategorin lokaler och 

då 91 av dessa kyrkor ligger utanför Visbys ringmur, som behandlas separat, tas 91 lokaler bort 

från areastatistiken.  

Visby är med på UNESCOs världsarvslista (UNESCO, 2012). Innanför ringmuren är det inte idag 

godkänt att renovera taken på det vis som en solelsinstallation kräver. 

Gotlands befolkning uppgick 2010 till cirka 57 000 personer (Region Gotland, 2011). Det bor 

cirka 2600 personer i Visby innanför ringmuren (Region Gotland, 2012). Om man dividerar 

Visbys befolkning med hela Gotlands befolkning fås cirka 0,045 (4,5 %). Innanför ringmuren 

antas fler personer bo per m2 än utanför vilket gör att 4,5 % som är uträknat bara från 

personstatistik antas vara högt för lokaler och småhus. Men andel lokaler antas vara fler 

innanför ringmuren än genomsnittet för en lika stor folkmängd, och då är 4,5 % lågt räknat för 

lokaler. För att jämna ut detta har 4,5 % av takarean tagits bort från alla byggnadskategorier för 

beräkningen av den politiska potentialen.   

2.3 INSTRÅLAD SOLENERGI 
Solceller omvandlar solinstrålning till elektrisk energi. För att få fram hur mycket solenergi som 

strålar in på lutande tak samt hur mycket el solcellerna kan generera behövs solberäkningar. I 

beräkningarna har solinstrålningsdata för år 2010 använts. Metoden med instrålningsdata från 

STRÅNG (STRÅNG, 2012) samt beräkning med formler från Solar Engineering of Thermal 

Processes (Duffie och Beckman, 2006) har tidigare använts i liknande studier.  

2.3.1 INSTRÅLNINGSDATA 
För instrålningen av solenergi har data hämtats från STRÅNG (STRÅNG 2012). STRÅNG mäter 

solinstrålningen momentant varje timme på många olika mätstationer i Sverige och interpolerar 

data från stationerna så att instrålningsdata kan avläsas över hela Sverige. Visby har en 

mätstation och det är data därifrån som har använts. Enligt (ESTI, 2012) är det ingen större 

variation på solinstrålningen beroende på vart på Gotland solinstrålningen mäts, således har 

mätdata från Visby använts för all bebyggelse.  

2.3.2 GEOGRAFISK POSITION 
För att beräkna solinstrålningen på en viss plats behövs tre konstanta vinklar som fastställer en 

exakt position av ytan som skall undersökas. 

Den första vinkeln är latituden, φ, som beskriver platsens ”vertikala” placering på jorden. 

Latituden mäts från -90° till 90° där norr är positiv och 0° är precis på ekvatorn.  

Lutningsvinkeln, β, är vinkeln på ytan relativt horisontalplanet, där 0° är helt horisontellt, 90° är 

helt vertikalt och 180° är uppochnervänt mot marken. Lutningsvinkeln är även benämnd 

takfallet då det handlar om vinkeln på hustak. Se lutningsvinkeln illustrerad i figur 6.   

Den sista positionsbestämmande faktorn är azimutvinkeln, γ, som beskriver ytans riktning, där 

0° är söderut och positiva värden går västerut, negativa österut. Azimutvinklarna -180° och 180° 

är helt i norr. Se azimutvinkeln illustrerad i figur 6.   

http://www.gotland.se/imcms/4049
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Figur 6. Grafisk illustration av azimut- och lutningsvinkel (tilt). Bildkälla: (The Pennsylvania state University, 2012) 

Solinstrålningen på Gotland är väldigt likartad västerut som österut (se figur 3 hur den är av 

likande karaktär till höger samt till vänster). Därför har solberäkningar gjorts på enbart 

azimutvinklarna 15°, 45° och 75° ty detta är medianvärden för de högra cirkelsektorerna av 

kategori B, C och D i figur 4. För alla typbyggnader utom industrier (som antas placera sina 

solsystem rakt emot söder, se figur 5) har dessa tre azimutvinklar använts för 1/3 vardera av 

beståndet för varje byggnadskategori och sedan adderats för att få en total solinstrålning som 

matchar den geografiska orienteringen. 

2.3.3 SOLVINKLAR OCH SOLFORMLER 
För att beräkna hur mycket solel en yta kan producera behövs formler för solens orientering i 

förhållande till jorden, samt för solinstrålningen. I bilaga A och B redovisas formlerna använda 

för denna metod.  

Den resulterande solinstrålningen på ett lutande plan redovisas nedan i formel 4: 

 
 

             (       (
        

 
)       )              (

        

 
). 

 

(4) 

För att få ut effekten för en yta används sedan formel 5, för totala solelpotentialen har då den 

totala takarean inom område B, C och D i figur 4 använts. Verkningsgraden för hela 

solelsystemet har antagits vara 14 % genomgående för hela studien. 

            (5) 
 

2.4 NETTODEBITERING 
Då byggnaderna inte använder all solenergi som produceras mitt på dagen underdimensionerar 

många sina solsystem, i förhållande till vad taket har plats för. Detta görs för att kunna använda 
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sin producerade elektricitet själva och inte sälja ut den på elnätet, eftersom säljpriset är lägre än 

inköpspriset av el. 

En lösning som gör det möjligt att dimensionera upp systemen är nettodebitering. Rent tekniskt 

så är nettodebitering en metod där elproducenten får dra av så mycket på elräkningen som 

denne skickat ut på elnätet. Avräkningen gör i praktiken att säljpriset blir detsamma som 

inköpspriset av el för solelproducenten. Avräkningen sker vid ett tidsintervall, satt i samförstånd 

med elbolaget. Nettodebitering går att applicera på olika tidsintervall, i denna rapport har 

månadsbasis och årsbasis valts för att visa på nettodebiteringens effekter.  

2.4.1 NETTODEBITERING PÅ MÅNADSBASIS 
Nettodebitering på månadsbasis medför att tidsintervallet är satt till en månad. Solelsystemet 

kan då byggas så stort att elproducenten kan producera lika mycket el som denna förbrukar 

varje månad, det vill säga, det blir inget överskott på el någon månad. Möjliga tumregler för 

storleken på solelsystemet blir då i praktiken antingen att uppnå balans den månad då 

solinstrålningen är som högst eller den månad då energiförbrukningen är som lägst. I idealfallet 

sammanfaller dessa månader och då får man situationen som visas schematiskt i figur 7.  

 

Figur 7. Schematisk motivering av systemdimmensionering vid månadsnettodebitering, där den heldragna kurvan 
visar effektförbrukning över året och den streckade kurvan visar elproduktion från solelsystemet. Notera att arean på 
solcellerna skall optimeras så att den streckade kurvan inte överstiger den heldragna för att inte producera mer 
elektricitet än vad som används den månaden.  

Att dimensionera ett solelsystem för månadsnettodebitering är enklare i teorin än i 

verkligheten. Då framtida solinstrålning och energiförbrukning inte är känd måste detta utredas 

individuellt för varje byggnad. För illustrera svårigheterna i detta så har två fall beräknats för år 

2010s statistik över energiförbrukning och solinstrålning.  
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I fall 1 har energiförbrukning med det lägsta månadsmedelvärdet används som begränsande 

faktor. Den mängd energi som byggnaden förbrukade den månaden har dividerats med den 

mängd energi som ett kvadratmeterstort solcellssystem skulle producerat under samma månad. 

Uträkningen resulterar i den solcellsarea som skulle producera lika mycket energi som 

förbrukats under den månaden med lägst energianvändning. Ekvation 6 visar hur arean räknats 

fram:  

                                                

                                                             
      (6) 

 

I fall 2 har istället solinstrålningen under den månad med mest solinstrålning använts som 

utgångspunkt för systemet. Givet solinstrålningen samt energiförbrukningen den månaden har 

sedan systemet dimensionerats upp för att solinstrålningen per kvadratmeter multiplicerat med 

önskad area ska bli densamma som energianvändningen den månaden. Ekvation 7 visar hur 

arean för fall 2 räknats fram: 

                                               

                                                            
      (7) 

 

2.4.2 NETTODEBITERING PÅ ÅRSBASIS 
På ett helt år skall solcellerna kopplade till varje byggnad producera precis lika mycket el som 

byggnaden gör av med det året. Vid årsnettodebitering är det dock inte mindre ekonomiskt 

gynnsamt med system upp till storlek som täcker behovet på årsbasis.   

För varje byggnadskategori har den totala medelförbrukningen för ett år använts som 

begränsande faktor för dimensioneringen av solelssystemet. Total energiförbrukning divideras 

med den mängd energi ett kvadratmeterstort solelssystem skulle producerat det året för att 

finna den area som lämpar sig för att producera och förbruka lika mycket energi sett över hela 

året. En begränsande faktor med denna metod är att den optimala takarean kan överstiga den 

verkliga takarean som finns tillgänglig. I figur 8 visas årsnettodebitering i teorin.  
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Figur 8. Schematisk motivering av systemdimmensionering vid årsnettodebitering, där den heldragna kurvan visar 
effektförbrukning över året och den streckade kurvan visar elproduktionen från solelsystemet. Notera att arean under 
den streckade kurvan är densamma som arean under den heldragna kurvan för att på årsbasis producera och 
använda lika mycket energi.   
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3. RESULTAT 
Här redovisas resultaten från medelenergiförbrukningen, klassificering av bebyggelse (2.1), 

beräkning av takarea (2.2.1), teknisk, politisk och realiserbar solelpotential (1.1.5) samt 

nettodebitering (2.4).  

Medelenergiförbrukningen och standardavvikelsen illustreras i figur 9-12.    

 

Figur 9. Medelenergiförbrukning (heldragen linje) samt medelenergiförbrukning +/- standardavvikelse (streckad 
linje) för lägenheter. 

 

Figur 10. Medelenergiförbrukning (heldragen linje) samt medelenergiförbrukning +/- standardavvikelse (streckad 
linje) för småhus. 
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Figur 11. Medelenergiförbrukning (heldragen linje) samt medelenergiförbrukning +/- standardavvikelse (streckad 
linje) för lokaler. 

 

Figur 12. Medelenergiförbrukning (heldragen linje) samt medelenergiförbrukning +/- standardavvikelse (streckad 
linje) för industribyggnader. 

  



17 
 

3.1 KLASSIFICERING AV BEBYGGELSE 
Resultaten från areor, antal plan, takfall, elanvändning samt antal byggnader för varje 

byggnadskategori redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Resultat för definition av typbyggnader, areor, antal plan, takfall, elanvändning samt antal byggnader för 
varje byggnadskategori. 

 Area 
[m2] 

Antal 
plan 

Takfall [°] Elanvändning 
[kWh/år] 

Antal Byggnader 

Lägenhet 78,4 4 30 2 232,7 17 594 
Småhus 139 1,4 30 13 168 9 997 
Lokal 177 1,4 30 42 188 11 943 
Industri 1007 1,25 0 (45 för 

solsystemen) 
1 982 900 95 

 

3.2 TAKAREOR 
Stapeldiagrammet i figur 13 samt tabell 3 visar de resulterande totala takareorna för varje 

byggnadskategori.  

Tabell 3. Takareor för det totala beståndet, indelat i typbyggnader. 

 Lägenheter Småhus Lokaler Industribyggnader 
Takarea [m2] 226 300 2 017 100 1 743 500 76 500 
Takarea per typhus 
[m2] 

22,6 114,6 146 805,6 

 

 

Figur 13. De fyra byggnadskategoriernas totala takareor. 
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3.3 NETTODEBITERING 
I tabell 4 visas den resulterande solcellsarean för de tre nettodebiteringsmetoderna för alla fyra 

byggnadskategorier. 

Tabell 4. Areor på solelsystemen för 4 olika byggnadskategorier och 3 olika nettodebiteringsmetoder samt tillgänglig 
takarea på bebyggelsen. 

 Lägenhetsarea 
[m2] 

Småhusarea 
[m2] 

Lokalarea 
[m2] 

Industriarea 
[m2] 

Månadsnettodebitering fall 1 12,7 36 134,5 3664 
Månadsnettodebitering fall 2 5,7 21,9 82,5 3664 
Årsnettodebitering 15,3 90,2 288,9 12968 
Tillgänglig takarea för solceller 11,3 57,3 73 805,6 
 

Med årsnettodebitering kan all tillgänglig takarea användas utan att överstiga maxarean för 

årsnettodebitering. För månadsnettodebitering fall 1 kan all tillgänglig takarea användas utom 

för småhus där endast 36 m2 av de tillgängliga 57,3 m2 kan användas för att inte överstiga 

tumreglerna. För månadsnettodebitering fall 2 kan all takarea inom kategorierna lokaler och 

industribyggnader användas medan 5,7 m2 av 11,3 m2 kan användas för lägenheter och 21,9 m2 

av 57,3 m2 kan användas för småhus. 

Resultaten från de tre nettodebiteringsmetoderna visas nedan grafiskt. Den heldragna kurvan är 

medelenergiförbrukningen för varje byggnadskategori och den streckade är solelen som 

produceras med arean i tabell 3 för varje byggnadskategori och nettodebiteringsmetod. Den 

prickade linjen är solelen som kan fås då den tillgängliga takarean används fullt ut. Resultaten 

kan jämföras med figur 7 och figur 8 för att se hur pass väl metoderna lyckats följa tumreglerna 

för nettodebitering.  

Månadsnettodebitering fall 1 redovisas i figur 14-17 för alla fyra byggnadskategorier. Notera att 

med denna metod (den månaden med lägst energiförbrukning har samma värde som samma 

månads solinstrålning) så kommer mycket el skickas ut gratis på nätet.   
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Figur 14. Månadsnettodebitering fall 1 för lägenheter. 

 

Figur 15. Månadsnettodebitering fall 1 för småhus. 
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Figur 16. Månadsnettodebitering fall 1 för lokaler. 

 

Figur 17. Månadsnettodebitering fall 1 för industribyggnader. 

Månadsnettodebitering fall 2 är den metod som gav minst areor i tabell 3. Men det är även den 

månadsnettodebitering där så gott som all solenergi kan räknas av på elräkningen för 

solelproducenterna. Resultatet kan för de fyra olika byggnadsalternativen skådas grafiskt i figur 

18–21. 
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Figur 18. Månadsnettodebitering fall 2 för lägenheter. 

 

Figur 19. Månadsnettodebitering fall 2 för småhus. 
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Figur 20. Månadsnettodebitering fall 2 för lokaler. 

 

Figur 21. Månadsnettodebitering fall 2 för industribyggnader. 

 

Årsnettodebiteringen är den nettodebiteringsmetod som gav störst area för solelsystemet i 

tabell 3. Resultatet visas i figur 22-25.    
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Figur 22. Årsnettodebitering för lägenheter. 

 

Figur 23. Årsnettodebitering för småhus. 



24 
 

 

Figur 24. Årsnettodebitering för lokaler. 

 

Figur 25. Årsnettodebitering för industribyggnader. 

3.4 SOLELPOTENTIAL 
Den tekniska solelpotentialen på Gotland var 242 GWh/år baserat på instrålningsdata för år 

2010. I figur 26 visas den tekniska solelpotentialen fördelad över azimutvinklarna (se figur 4) 

för de fyra byggnadskategorierna. Notera att industribyggnaderna får samma potential för alla 

geografiska orienteringar, detta beror på att dess solelsystem alltid är vända mot söder. 

Summan av alla staplar bildar den totala potentialen.   
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Figur 26. Gotlands tekniska solelpotential för 4 olika byggnadskategorier samt geografisk orientering. 

Den politiska potentialen uppgick till 231 GWh/år baserat på instrålningsdata för år 2010. I figur 

27 visas den politiska solelpotentialen för de fyra byggnadskategorierna i alla geografiska 

orienteringar (se figur 4).  
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Figur 27. Gotlands politiska solelpotential för 4 olika byggnadskategorier samt geografisk orientering. 

Den realiserbara potentialen för årsnettodebitering blir densamma som den tekniska 

potentialen då den tillgängliga takarean alltid är lägre än den som går att använda vid 

årsnettodebitering. För månadsnettodebitering fall 2 är det däremot annorlunda. Där är 

småhusens och lägenheternas tak stora nog för nettodebiteringsmetoden medan lokalernas och 

industribyggnadernas takareor blir begränsande faktorer. Den realiserbara potentialen med 

nettodebitering fall 2 uppgick med 2010 års data till 163 GWh/år. I figur 28 visas den politiska 

solelpotentialen för de fyra byggnadskategorierna i alla geografiska orienteringar (se figur 4).  
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Figur 28. Gotlands realiserbara solelpotential med månadsnettodebitering fall 2 för 4 olika byggnadskategorier samt 

geografisk orientering. 

I tabell 5 redovisas resultaten för potentialerna varje byggnadskategori för sig.  

Tabell 5. Resulterande potentialer för solel på Gotland. 

 Lägenheter Småhus Lokaler Industribyggnader 
Teknisk potential [GWh/år] 13,2 117,8 101,8 9,4 
Politisk potential[GWh/år] 12,6 112,5 96,5 8,9 
Realiserbar potential [GWh/år] 6,69 45,1 101,8 9,4 
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4. DISKUSSION 
Solelpotentialen på Gotland, beräknad utifrån 2010 års data för instrålning och 

energiförbrukning, uppgick till 242 GWh/år. Med avdrag för skyddad bebyggelse sjönk 

potentialen med 11 GWh/år till 231 GWh/år. Andelen skyddad bebyggelse på Gotland har 

uppskattats baserat på antal kyrkor och invånarantal innanför Visbys ringmur. På Gotland krävs 

inte sällan en individuell bedömning vid ombyggnation och därför har det varit svårt att 

uppskatta andel skyddad bebyggelse utanför ringmuren. För ett mer exakt resultat behövs 

vidare studier inom ämnet.    

Bebyggelsen på Gotland är indelad i fyra typbyggnader: lägenheter, småhus, lokaler och 

industribyggnader. Huruvida dessa huvudkategorier är tillräckliga och om dess egenskaper 

matchar rapporterna (Kjellsson, 1999) och (Widén och Weiss, 2012) är intressant att undersöka 

vidare. Vidarestudier i detta ämne kan genomföras med metoderna som använts i (Ordóñez et. 

al, 2009). Lastprofilerna för typbyggnaderna är beräknade efter medelvärden av elanvändning inom 

bestämda intervall i energiförbrukningen. Det finns en stor standardavvikelse inom dessa lastprofiler 

då det är få kategorier av typbyggnader och intervallen blir stora för varje kategori.   

Notera den stora skillnaden mellan takarean för småhus och lägenheter i figur 13. Detta är 

specifikt för Gotland och går inte att applicera direkt på ett annat område som till exempel 

Stockholm eller Göteborg då andelen lägenheter är mycket större i städer. Detsamma gäller för 

industrier som skulle ha en mycket större del i områden med mycket industri.  

Nettodebitering eller subventionering av solceller är något som med dagens prissituation skulle 

behövas för att komma igång med utbyggnaden av solelsystem. Slutsatser som kan dras från 

nettodebitering är att det är svårt att veta hur man ska dimensionera sitt solelsystem med 

nettodebitering. Instrålning och Energianvändning har i denna studie varit känd, men vid 

nybyggnation av solcellssystem kan det vara svårt att veta hur stort man skall bygga sitt system 

för att få så hög ekonomisk nyttjandegrad som möjligt.  

Takarean som är lönsam att bygga solceller på ökar med ökade tidsintervall av nettodebitering. 

Att mer el produceras med månadsnettonettodebitering fall 1 beror på Gotlands höga 

turistaktivitet under sommarmånaderna. Den månad med lägst energiförbrukning matchar inte 

den månaden med mest solinstrålning (förutom för industribyggnader där dessa matchade och 

arean blev densamma för fall 1 och fall 2). Då många turister och sommarboende kommer till 

Gotland under sommarmånaderna ökar den totala energiförbrukningen och den månad med 

lägst energiförbrukning kommer då många åkt hem, efter sommaren.  

Den takarea som lämpar sig för solelssytem med nettodebitering kan eventuellt överstiga den 

verkliga takarean, på typhusen sker detta i stor utsträckning för årsnettodebitering. Vid 

installation av solcellssystem i verkligheten måste detta undersökas individuellt för varje 

byggnad. Priset på solceller, installationer och nya jobbtillfällen har inte tagits upp i denna 

studie. Ekonomin och subventioneringar för solelsproducenter samt för Gotland som kommun 

utgör en god grund för vidarestudier.  
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5. SLUTSATSER 
Studiens huvudslutsats är att som mest kan 242 GWh/år solel produceras på Gotland med 

enbart hustak som solcellsytor. Då den skyddade bebyggelsen inte räknas som tillgänglig 

minskar potentialen med ca 11 GWh/år. 

Nettodebitering möjliggör för större solelsystem. Men enbart vid årsnettodebitering kan hela 

den tekniska potentialen byggas om solcellsägarna ska kunna nyttja nettodebiteringen fullt ut. 

Vid månadsnettodebitering fall 2 som liknar idén med månadsnettodebitering mest blev 

solelpotentialen med 2010 års data 163 GWh/år.   
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BILAGOR 

A. SOLVINKLAR 
Beroende på vart man befinner sig på jorden, vilken dag det är på året, samt vad klockan är 

kommer solinstrålningen träffa jordytan med olika infallsvinklar. För att räkna på detta behöver 

den så kallade soltiden räknas fram för användning i instrålningsformler. Alla följande formler 

är hämtade ur (Duffie och Beckman, 2006). Soltiden beräknas med följande formel: 

                         (8) 

 

där tst är standardtiden, Lst är standardmeridianen för den lokala tidszonen i grader och Lloc är 

den lokala longituden i grader. Solen förflyttar sig 1° på 4 minuter vilket representeras av en 

faktor fyra i formeln. E(d) beskriver vilken tid det är på dag d på året och denna beräknas med 

följande empiriska formel: 

                                 (    )             (    )

            (     )                      
(9) 

 

I formeln ovan definieras B(d) enligt följande: 

 
          

   

   
 (10) 

 

Deklinationsvinkeln, δ, är vinkeln mellan solen och den himmelska ekvatorn. 

Deklinationsvinkeln varierar mellan -23,45° och -23,45° beroende på om solen är positionerad 

över eller under jorden där norr är definierat uppåt (positiv δ). Deklinationen approximeras 

med följande samband: 

 
     (

   

 
)                       (    )             (    )  

           (     )             (     )             (     )  

                   . 

(11) 

 

Eftersom jorden roterar kring sin egen axel med 15° per timme, inkluderas även en timvinkel, ω, 

i många samband rörande solinstrålning. Timvinkeln varierar mellan 180° och - 180° beroende 

på om soltiden är före eller efter klockan 12.00 på dagen (eftermiddag är definierat som positiv). 

För varje timme som tiden skiljer sig från 12.00 ändras timvinkeln med 15°, dvs: 

 
    (

  
  

   ) (12) 

 

Infallsvinkeln, θ, är vinkeln mellan normalen till ytan och den inkommande strålningen, 

infallsvinkeln varierar mellan -180° till 180°. Infallsvinkeln fås fram genomföljande geometriska 

samband: 
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(13) 

 

Då man mäter på en horisontell yta (där β = 0) blir infallsvinkeln benämnd zenitvinkeln, θz. 

Eftersom sin(0) = 0 och cos(0) = 1 kan ekvation 13 förenklas till: 

                                         . (14) 

 

B. INSTRÅLNINGSFORMLER 
Instrålningen kan nu beräknas med hjälp av de olika solvinklarna. För många 

solinstrålningsberäkningar behöver den utomatmosfäriska instrålningen på horisontalplanet 

beräknas. I0 är G0 integrerad över tiden vilket med STRÅNG-data, som är momentant uppmätt, 

ger: 

 
                      (

    

   
)          . (15) 

 

För att finna den geometriska faktorn har det geometriska sambandet Rb använts. Definitionen 

för Rb är ration direktinstrålning på ett lutande plan mot direktinstrålningen på det horisontella 

planet. Om både cos(θ) och cos(θz) är större än noll kan Rb enkelt beräknas genom att dividera 

dessa, annars sätts Rb till noll.  

 

   {

       

        
                         

 
                                       

 (16) 

 

Solinstrålningen består av tre komponenter, direkt, diffus och markreflekterad solinstrålning.  

Dessa beräknas först var och en för sig för att sedan summeras. Då IbT är instrålningen på ett 

lutande plan och Ib är instrålningen på det horisontella planetfås detta samband för den direkta 

solinstrålningen. 

 
          (17) 

 

Den diffusa solinstrålningen beräknas med ”Hay och Davies-modellen”: 

 
               (

        

 
)         (18) 

 

där Ai är anisotropi-indexet som definieras som ration mellan den inkommande direkta 

solinstrålningen och den utomatmosfäriska strålningen på horisontalplanet.  
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 (19) 

 

Den sista komponenten i instrålningen är den markreflekterade strålningen. I formeln ingår 

konstanten, ρg, som beskriver markreflektantens. ρg är även benämnd albedo och har satts 

kontant till 0,2 i alla beräkningar.  

 

                (
        

 
) (20) 

 




