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Sammanfattning 

Runt om i världen ökar produktionen av elektricitet från solenergi och Sverige är inget undantag. Här 

uppnår däremot solelens andel av totala elproduktionen mindre än en promille. I denna rapport har 

vi därför utvärderat hur mycket potentiell takyta som finns att tillgå i Tranemo kommun. För att 

evaluera detta har det gjorts en fältstudie tillsammans med samarbetspartnern Tranemo kommun 

där företag och kommunala byggnader undersökts. Därifrån har takytors area, lutning och 

väderstreck dokumenterats för att med vår egenkonstruerade beräkningsmodell uträkna 

lämpligheten för platsen. I beräkningsmodellen behövs endast tre indata för att kunna räkna ut ett 

ungefärligt värde på solinstrålningen mot en vinklad yta. Dessa är platsens koordinater samt ytans 

lutning och vädersträck. För ett mer precist värde är molnighetsgrad nödvändigt för platsen. Vi har 

dokumentera en yta på 116 000 m2 för solceller vilket kan utgöra 7 % av det årliga elbehovet i 

Tranemo, men endast en mindre del på 46 000 m2 användbar yta anser vi idag vara lämpliga. Det 

finns dock mycket mer yta att tillgå eftersom siffrorna endast är baserade på kommunala byggnader 

och företag. De lämpliga ytorna kan bidra med en elproduktion på 6,74 GWh, motsvarande 3 % av 

Tranemos årliga elanvändning. Som kontrast har Sverige i dagsläget också en potential på ungefär 3 

%. Kommunens potential är följaktligen nära medelvärdet för landet, vilket skulle påvisa goda 

möjligheter för solenergi. 

  



 
 

Abstract 

All around the world the production of electricity from solar energy is increasing, and nonetheless in 

Sweden. In Sweden the portion of solar electricity in the energy system amounts to less than one 

part per thousand on an annual basis. In this thesis we have evaluated the potential amount of roof 

surface area that is available in the municipality of Tranemo. In order to evaluate this we have 

performed a field study where municipally and company owned buildings have been surveyed. The 

area of these surfaces and their respective inclinations and cardinal directions were documented and 

then the suitability of each surface was calculated through the use of our own calculation model. The 

calculation model only needs three input values to calculate the value for the solar radiation on an 

inclined surface. These are the coordinates of the location, and the inclination and cardinal directions 

of the surface. The degree of cloudiness is needed to get a more precise value. We have documented 

a large surface area, which amounts to 116 000 m2. If this area was filled with solar cells it would 

generate a large annual share of 7 % of the electricity consumption in Tranemo, but the suitable area 

is only 46 000 m2. This area limited to roofs from industrial and municipal buildings and therefore 

there is a lot more to be found in the private sector. The suitable surfaces can generate up to 6,74 

GWh of electricity per year which equals about 3% of the total electricity usage in Tranemo. In 

contrast with this, Sweden also has a potential of about 3%. The potential of the municipality is 

therefore close to the mean value of the country which would point to good possibilities for solar 

energy. 
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1 Introduktion 
Inom energisektorn finns det en mängd olika typer av energikällor, varav den vi båda har mest 

intresse för är solenergin. Den svenska inställningen emot utökningen av solenergin är positiv, men 

det är fortfarande en stor mängd som är tveksamma att ta det första steget vid en investering. 

1.1 Bakgrund 

Solceller är en av de idag konventionella förnybara energikällorna som finns på marknaden. Vilket 

namnet indikerar, utnyttjar solcellen solens energi för att konvertera denna till elektricitet. Sedan 

används det till det mesta i dagens hushåll samt en stor del i industrin och snart kanske även i 

fordonssektorn.  

En fördel som solcellerna har utöver andra energikällor är möjligheten att montera dem på oanvänd 

takyta. Solcellerna behöver därför inte förhindra utbyggnaden av kommunen. 

En nackdel solcellerna har är verkningsgraden, där den är bland de lägre av de förnybara 

energikällorna. Detta kombinerat med den varierande och oförutsägbara driften gör att deras 

effektivitet och ekonomiska konkurrenskraft oftast är lägre.    

1.1.1 Solceller i Sverige 

Solcellens historia här i Sverige startade med en testanstalt i Åkerberga nära Stockholm 1979 och 

sedan dess har verkningsgraden ökat mångfaldigt (Tekniska Muséet, 2010). Detta var landets första 

anläggning, men den stora utbyggnaden startade inte förrän flera år senare. I Figur 1 kan det urskiljas 

att en märkbar installerad effekt började uppkomma i början av 1990. Intresset för solceller har 

sedan dess skjutit i höjden, den installerade effekten ser ut att nästan fördubbla sig varje år sedan 

2012:s 25 MWh till 2014:s 80 MWh. Med den nuvarande installerade effekten på 80 MW förväntas 

en produktion på 75 GWh, vilket innebär att endast 0,06% av den totala elanvändningen för Sverige, 

kommer från solel. I jämförelse med andra länder där solel varit mer framgångsrikt såsom Tyskland 

och Italien där solel täcker ungefär 7 % av elkonsumtionen, har Sverige en lång väg att gå 

(Energimyndigheten, 2015). 
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Figur 1. Installerad effekt i Sverige mellan åren 1992 till 2012. (Lindahl, 2012) Används med tillstånd. 

Enligt (Svensk solenergi, 2013) är 83 % positivt inställda till att installera solceller eller solfångare på 

sitt tak. Den snabba utvecklingen i Sverige anser (Lindahl, 2012) är relaterad till de minskade 

modulpriserna men även till det allmänna intresset runt solenergin som växer fram. 

1.1.2 Solceller i Tranemo kommun 

I Tranemo kommun har det redan börjat byggas ett par testanläggningar för elproduktion från 

solenergi. Det är ännu inga större anläggningar, den största är det planerade bygget på den nya 

grundskolan i Dalstorp. Anläggningen ska täcka ungefär 100 m2 med en installerad effekt upp emot 

18,7 kW med en förväntad produktion på omkring 16 500 kWh/år. Även om det inte är ett stort steg 

framåt, visar det fortfarande på ett intresse för solceller i den mindre kommunen. 

1.1.3 Solcellers utveckling 

Solenergin har sedan ungefär år 1990 funnits på marknaden, och har definitivt utvecklats väldigt 

mycket de senaste åren. Den stora utvecklingen sker dock inte i Sverige, utan istället i länder som 

Kina, Japan och USA. Eftersom Sveriges elenergibehov är mycket mindre än de länderna är detta en 

missvisande jämförelse, vore det bättre att titta närmare på hur stor procentuell del solelen står för 

av energianvändningen. I Sverige uppnår den inte ens 1 ‰ av eltillförseln, medan länder som 

Tyskland och Italien har över 7 %. Sveriges utveckling går oförnekligen framåt, men sett från andra 

länders perspektiv är dem små. Följaktligen krävs det mycket arbete för att förbättra den Svenska 

utvecklingen mer än vad den redan är (International Energy Agency Photovoltaic Power System 

Programme, IEA PVPS, 2015). 

1.2 Syfte/Problemformulering 

Arbetet ska ge en överskådlig bild av solenergin i Tranemo kommun och den mängd som i dagsläget 

är lämplig att utnyttja med solceller. Tranemo som utgångspunkt ska förhoppningsvis avspegla 
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lämpligheten med solceller i andra mindre kommuner i Sverige för att möjligt kunna bli ett riktmedel 

för den potentiella utvecklingen av solenergin i landets småkommuner. 

 Hur ser potentialen ut för användning av solceller i Tranemo kommun? 

 Är solceller lämpliga i energisektorn specifikt för mindre kommuner?  

 Skapa en beräkningsmodell för uträkning av solinstrålning över året. 

1.3 Avgränsningar 

 Endast potentialen hos solceller utvärderas och inte solfångare. 

 Inga heltäckande jämförelser med andra energisorter emot solenergin kommer genomföras. 

 Underlaget från fältstudien kommer bara involvera kommunala byggnader och företag. 
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2 Metod 

Metoden i detta arbete kommer bestå av fyra delar, en (I) fältstudie för insamling av data att 

använda som underlag, den andra (II) delen är en kvalitativ litteraturstudie där vi inhämtar viktig 

information inför arbetet samt för att kunna utvärdera resultatet. Den tredje (III) delen kommer att 

bestå av uppbyggnaden av en beräkningsmodell i vilken beräkningar kommer utföras. Den fjärde (IV) 

delen kommer bestå av en utvärdering av resultaten. 

2.1 Fältstudie 

Underlaget för fältstudien innebär de byggnader som ägs av kommun och företag. För att beräkna 

den potentiella solenergin som instrålas krävs en mängd data på användbar yta. Genom personlig 

kontakt med respektive företag planeras ett möte hos företaget där mätningar kan genomföras. 

Resterande kommunala byggnader fås data genom samarbete med Tranemo kommun. I första hand 

kommer underlaget uträknas från byggnadsritningar över lokalerna vilka ger mest noggrann data, i 

brist på det kommer mätningar fysiskt utföras på plats.   

Variabler att samla in data på: 

 Brukbar takyta (m2) 

 Takets Vädersträck (grader) 

 Takets vinkel mot horizontplanet (grader) 

Datainsamlingen kommer därför genomföras i samarbete med kommunen och respektive företag. 

Arbetet kräver ett underlag av möjlig användbar yta i kommunen för att beräkna den slutgiltiga 

potentiella energin som kommunen har. Eftersom rapporten utgår från kommunalt- och företags 

ägda byggnader är kommunens samarbete en god utgångspunkt. 

2.2 Litteraturstudie 

I den kvalitativa litteraturstudien undersöks solcellernas egenskaper och användning i nuläget. Den 

litterära studien kommer vara vital för att besvara frågeställning två, är solceller lämpliga i 

energisektorn, specifikt för mindre kommuner? Saker som behöver undersökas är hur 

prisutvecklingen ser ut för att kunna förutspå dess framtida utveckling. Elnätet kan också ha en del i 

detta.  

2.3 Beräkningsmodell 

En egen beräkningsmodell har valts att byggas istället för att använda en redan existerande då en 

tänkbar felsökningsprocess blir lättare med den större insikten i hur modellen är uppbyggd samt att 

det finns ett personligt intresse för konstruktionen därav. En ytterligare anledning är att stor lärdom 

kan fås genom byggnadsprocessen. Beräkningsmodellen är skapad i MS Excel eftersom det är ett 

återkommande verktyg som använts för en mängd olika beräkningar genom utbildningen. Excel-

kalkylen ska förenkla och spara tid som annars skulle gå på till handräkning för varje mätpunkt från 

fältstudien. Kriterier för kalkylen är att den ska vara självständig utöver den indata som behövs, det 

ska inte krävas förändringar på formlerna för att kunna beräkna nya mätpunkter. Denna del kommer 

vara den mest tidskrävande delen. Om det finns tid ska arbetet ta hänsyn till alla parametrar såsom 
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direkt solinstrålning, diffus solinstrålning, reflekterande solinstrålning, atmosfärens 

absorptionsförmåga, samt effektförlust på grund av molnighet. 

Beräkningsmodellen valideras mot den modell som tagits fram av Joint Reserach Center (JRC) 

(European Commission, 2012) som är en del av EU's Institute for Energy and Transport då detta är en 

pålitlig källa. Valideringen sker genom två parametrar, noggrannhet och precision. Noggrannhet är 

hur stor skillnaden är mellan är- och börvärdet. Precision är huruvida skillnaden mellan är- och 

börvärdet är lika stort vid olika indata. Börvärdet hämtas från JRC. 
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3 Teori 

3.1 Solceller 

3.1.1 Teknisk uppbyggnad 

Det finns flera olika typer av solceller, men kortfattat kan de förklaras att de består av ett halvledar 

material med två olika skikt. De kallas p- och n-dopad, vilket står för deras elektriska laddning, 

positivt och negativt. I den n-dopade delen ersätts en atom i halvledarmaterialet som har fyra 

valenselektroner med ett ämne som har fem valenselektroner. Vilket innebär att det blir ett 

överskott på elektroner med negativ ladding, därav blir det n-dopade skiktet negativt laddat. Den p-

dopade delen är uppbyggd tvärtemot vad det n-dopade är, alltså en atom utbytt mot ett ämne med 

en mindre valenselektron vilket skapar ett underskott på elektroner i det p-dopade skiktet. Med 

dessa två olikt laddade lager skapas en potentialskillnad och är nödvändig för att elektronvandring 

ska bli möjlig. 

När sedan solens energi kommer instrålandes mot solcellen exciteras elektronerna till en högre 

eneginivå. I detta skede kan bindningarna i atomerna brytas av den tillförda energin och då påbörjar 

elektronvandring . Elektronerna tvingas genom en elektrisk krets som kopplats in i solcellen för att 

driva en last av något slag. Efter det kommer elektronen tillbaka till det andra skiktet i solcellen och 

hittar ett hål att passa in som sedan fortsätter processen.  

Detta är hur en cell i solcellen är uppbyggd, och var för sig inducerar de en väldigt liten spänning. 

Varje cell inducerar ungefär 0,5 V, men för att få upp spänningen till en lämplig nivå seriekopplas 

cellerna. Spänningen är beroende på hur stor potentialskillnaden mellan lagrena görs, alltså enbart 

på hur mycket material som används. Dessa sammansatta solceller bildar då själva solpanelen (Sidén, 

2009). 

3.1.2 Prisutveckling 

Hur den ekonomiska utvecklingen för solcellerna kommer utspelas är av stor betydelse. Problemet 

än idag är att få en lönsam investering från solcellsanläggningar. Även om det installeras allt mer 

effekt, skulle en större konkurrenskraft påskynda utvecklingen ännu mer samt få solel att vara 

ekonomiskt lönsamt utan statliga subventioner. 

Det är många källor som pekar på ett sjunkande pris, vilket inte låter särskilt otroligt då ju mer en 

marknad etablerar desto mer kan priserna pressas ner. En källa (ISE, 2015) går in djupare på alla 

möjliga scenarier om hur priset på solcellerna kan tänkas resultera. Här redogörs även för hur det 

ökande behovet av elektricitet, när världen allt mer går emot förnybara energialternativ, kan komma 

att påverka lönsamheten för energikällor som solen. När behovet ökar dramatiskt som förutspås i 

Figur 3 kan priset för elektricitet också öka, vilket ger ökade möjligheter solenergi att vara 

ekonomiskt lönsamma.  
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Figur 2. Prisutvecklingen för Photo-voltanic modules från 1980 till 2014. (ISE, 2015) Används med tillstånd. 
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Figur 3. Två olika scenarier för hur den internationella energikonsumptionen kan resultera. (ISE, 2015) Används med 
tillstånd. 

Figur 2 visar hur priset sjunkit från 1980 till 2014. Priset har höjts och sänkts i olika ettaper beroede 

på trender inom solelsmarknaden samt skiftande priser på råmaterial, men det går tydligt urskilja en 

positiv trend för marknaden av solceller. Prisutvecklingen kan till vis mån kopplas till mängden 

installerad effekt under samma år. Ju större marknaden blir desto lägre blir modulpriset. Figur 2 och 

Figur 3 visar dock hur det ser ut globalt och inte bara för Sverige, men det finns många anledningar 

att förutse en liknande process här i Skandinavien vilket ändå ses som en mindre lämplig plats för 

solenergi med det lägre antalet soldagar. Rapporten (Lindahl, 2012) stödjer denna vision av 

prisutveckling för solceller här i Sverige vilket visas i Figur 4. 
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Figur 4. Prisutvecklingen för olika typer av installationer av solceller. (Lindahl, 2012) Används med tillstånd. 

Med en sjunkande prisutveckling kan antaganden göras på när även de mindre kostnadseffektiva 

anläggningarna blir lönsamma för att kunna bidra till en positiv inställning hos investeraren. 

3.1.3 Växelriktare 

Växelriktare är en vital komponent i en solelsinstallation. Eftersom solcellerna producerar likström 

behöver den omvandlas till växelström. Den har även betydelse för höjningen av spänningsnivån som 

den producerade elektriciteten har, då den ligger under standardnivån på 230 volt fasspänning (400 

volt huvudspänning).  

Likt alla andra elektriska komponenter kostar den här en del i anläggningen beroende på dess 

storlek. Den totala verkningsgraden sjunker lite då växelriktarens verkningsgrad ligger mellan 96-98 

% (Swedensol, 2015). 

3.1.4 Elnät 

Elnätet är en viktig del för nätansluten solelsproduktion. Med hjälp av elnätet kan energin från 

solcellerna alltid utnyttjas. Även när inte solelen används där elen produceras kan den användas för 

att driva andra laster i elnätet. Problemet med detta är att solelen är en energikälla med varierande 

och oförutsägbar tillgång, vilken bara generar elektricitet när solstrålarna träffar solcellen. Eftersom 

elektriciteten måste användas i samma tillfälle som den produceras, innebär en oregelbunden 

generering av elektricitet balanssvårigheter på elnätet. Detta märks bara av vid stor solelsproduktion 

(Munkhammar, 2015). 

Solenergi kallas oregelbunden eftersom den varierar efter tid och väderlek. Balansproblem uppstår 

då av att energin kan produceras vid fel tidpunkt. För att motverka detta behövs reglerkraft, vilket är 

lagrad energi som kan utnyttjas efter behov. Produceras mycket energi från solen behövs 

reglerkraften inte användas, men är det en molnig dag och produktionen från solen är liten krävs 

reglerkraften. Här i Sverige finns en stor mängd reglerkraft från den stora andelen vattenkraft i 

Sveriges energitillförsel (Statistiska centralbyrån). 
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Sveriges reglerkraft kommer med dagens förutsättningar inte kunna balansera en eltillförsel 

bestående av enbart förnybara energikällor. Det är idag en bra bit innan detta blir ett aktuellt 

problem säger (Söder, 2013) i sin rapport om vägen till förnybar el. Han påpekar att med Sveriges 

nuvarande system skulle det kunna försörja en energisektor bestående av 60 TWh el (Ungefär 40 % 

av totala förbrukningen) från oregelbundna energikällor som sol och vind.  

3.1.5 Tillämpning av solceller 

Att utnyttja solceller för att fånga upp solens energi är smidigt då de inte innehåller några rörliga 

delar, till skillnad från exempelvis vindkraftverk. De är samtidigt relativt lätta och kan utan större 

komplikationer fästas på befintliga byggnader där de inte tar upp någon plats som utnyttjas för andra 

ändamål. Solceller kräver inga andra iakttagelser som platsens energikonsumering, utan är bara 

direkt relaterad till mängden solenergi som strålar in på ytan. Solceller vilka har omkring 15 % 

verkningsgrad beroende på vilken typ (Sidén, 2009). 

3.2 Energi från solen 

3.2.1 Solarkonstanten 

Energin som kommer från solen påverkas av en mängd olika faktorer, men i grund och botten börjar 

allt med solarkonstanten. Utanför jordens atmosfär är konstanten i genomsnitt 1367 W/m2. Solens 

strålning kan ofta tolkas som konstant men på grund av att jordens omloppsbana runt solen är 

elliptisk, har jorden ett varierande avstånd från solen, vilket påverkar mängden energi som träffar 

jorden. För att beräkna variationen i solinstrålningen används Formel 1 och Formel 2 från (University 

of Oregon, 2002). Det som krävs för att räkna ut varje dags värde på solinstrålningen är variabeln n, 

som indikerar vilken dag det är på året. Exempelvis blir 20:e januari n=20, medan för 20:e mars blir 

n=79. Med dessa formler varierar solinstrålningen med plus minus 3 %. 

Formel 1. Beräkning av solarkonstanten (University of Oregon, 2002) 

                                                                     

           
 

     

Formel 2. b för Formel 1, n är dagen för året (University of Oregon, 2002) 

  
    

   
       

Utifrån solarkonstanten kan sedan all energiberäkning utföras, vilket innebär att ta till hänsyn alla 

parametrar som minskar mängden energi som tas upp i solcellen. Dessa parametrar tas upp i senare 

stycken. 

3.2.2 Solens position 

Solens position innebär vart solen befinner sig på himlavalvet, alltså solens koordinater i x-, y-, och z-

led. I Figur 5 illustreras infallsvinklarna höjd (den vertikala) och azimut (den horisontella) för 

solstrålarna. Där höjdvinkeln betecknas med β och azimutvinkeln med φ. Vilken vinkel solen får mot 

referenspunkten P, är olika beroende på vilka koordinater referenspunkten har. Detta är nödvändigt 

att veta för att bestämma vilken infallsvinkel solinstrålningen kommer ha vid ett givet tillfälle, 

eftersom om en solcells yta inte ligger vinkelrätt mot solinstrålningen träffas ytan av en mindre 

procentdel. Exempelvis är vinkeln som högst mellan horisontalplanet och solens infallsvinkel. I 



11 
 

Malmö är den som högst ungefär 54 grader, medan den i Umeå blir ungefär 30 grader. Eftersom 

solen står som högst rakt över ekvatorn blir högsta vinkeln lägre med ökande avstånd från ekvatorn. 

Detta är bland de viktigaste delarna som behövs för att få en korrekt uträkning av solens instrålning. 

Om vinkeln mellan solcellen och solstrålarna är 60°, träffas endas en effektiv yta till hälften av 

storleken. Jämfört med vinkelrät instrålning (cos(60°) = 0,5, cos(0°) = 1). I det här exemplet tas endast 

hänsyn till ytor riktade rakt söderut, men för att få en mer korrekt beräkning av instrålningen måste 

även azimutvinkeln tas hänsyn till, vilket fungerar efter samma princip. 

 

Figur 5. Solens höjd- och azimutvinklar i förhållande till väderstecken (Ramsey & Kuehn, 2006). Används med tillstånd. 

3.2.3 Deklinationsvinkeln 

Deklinationsvinkeln (engelska: declination angle) är den vinkeln som uppstår mellan solens 

infallsvinkel när den är som högst på dagen och jordens ekvator. Mellan årstiderna går den i 

intervallet plus 23,45° på sommaren, och minus 23,45° på vintern, på norra halvklotet Detta inträffar 

vid sommar- och vintersolståndet. Däremellan är deklinationsvinkeln 0 grader på höst och vår. 

Deklinationsvinkeln uppkommer av jordens axellutning vilken är ungefär 23,5° i samband med den 

elliptiska banan runt solen.   

Formel 3. Beräkning av Deklinationsvinkeln, n är dagen på året (Ramsey & Kuehn, 2006) 

          
   

   
              

3.2.4 Soltid 

Soltid (engelska: local solar time, förkortat LST), vilket är liknande LCT, Local civil time. LCT är den 

tiden som används här på jorden, d.v.s 24 timmar om dygnet. Soltiden dock är tiden med solen som 

referens istället, där skiljer sig dygnets tid över året. Soldygnet är inte alltid exakt 24 timmar. Solen 

står alltid som högst när soltiden är 12,00. 
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Tidsekvationen för att räkna ut solens position är nödvändig för att ändra hur datumens timmar är 

uppställda. Vanligtvis står tiden i digital form (exempel 15:10), men för att beräkningarna ska fungera 

behöver de vara utskrivna som decimaltimmar. 15:10 skulle alltså innebära 15,17 timmar. Där 10 

minuter motsvarar 0,17 av en timme. För att ta fram soltiden behövs även en korrigering för 

skillnaden mellan tidsmeridianen för den tidszon mätpunkten befinner sig i och dess longitud. Här 

ingår även en korrigering för sommartid. 

Formel 4. Beräkning av LST, LCT (h), Lstd=standard meridian för lokal tidzon (grader), Lloc=Longitud för platsen (grader), 
E=Equation of time (h), DT= daylight savings time(noll vid vintertid) (Ramsey & Kuehn, 2006) 

        (
 

  
)                        

3.2.5 Tidsekvationen 

Tidsekvationen (engelska: equation of time) utgör en del av skillnaden mellan LST och LCT. Den 

korrigerar för variationer i jordens axellutning och rotation runt solen. Den varierar med upp till 30 

sekunder över året där den följer en sinusrörelse och når max- och minpunkter var tredje månad. 

Formel 5. B för Formel 6, n är dagen på året (Ramsey & Kuehn, 2006) 

  
         

   
        

Formel 6. Beräkning av Tidsakvationen (Ramsey & Kuehn, 2006) 

                                       

3.2.6 Timvinkel 

Då jorden roterar med en hastighet på 15 grader per timme kan en timvinkel (engelska: hour angle) 

tas fram från decimaltimsvärdet LST. Genom detta fås att timvinkel är 0° när solen står i zenit samt 

att vinkeln blir negativ innan detta och positiv efter. 

Formel 7. Beräkning av Timvinkeln 

                    

3.2.7 Vinklar 

Sett från en punkt på jorden följer solen en cirkulär bana över himlavalvet. Solens position på 

himlavalvet relativt denna punkt kan beskrivas med två vinklar, azimut- och höjdvinkeln. 

Motsvarande vinklar för det plan solstrålarna infaller på är även viktigt att veta då planet inte alltid är 

vinkelrätt mot solinstrålningen . Med alla dessa vinklar kan den resulterande infallsvinkeln tas fram. 
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Figur 6. Solens instrålning mot ett vinklat plan (Ramsey & Kuehn, 2006). Används med tillstånd. 

3.2.7.1 Höjdvinkel 

Höjdvinkeln (engelska: altitude angle) definieras som vinkeln mellan horisontalplanet och solens 

position i höjdled. Där 0° är parallellt med horisontalplanet det vill säga vid solnedgång eller 

soluppgång, och 90° är rakt uppåt. Höjdvinkeln tas fram med hjälp av trigonometriska samband vilka 

bygger på mätpunktens latitud, deklinationen och timvinkeln. 

Formel 8. Beräkning av Höjdvinkeln, l är latitud för platsen (Ramsey & Kuehn, 2006) 

                                     

3.2.7.2 Azimutvinkel 

Azimutvinkeln (engelska: azimuth angle) definieras som vinkeln mellan rakt söderut eller 12,00 soltid 

och solens position i väst-, östled. Där västerut har positiva vinklar och österut negativa, vilka båda 

slutar i 180° vilket är rakt norrut. Då formeln endast ger positiva värden måste detta korrigeras vilket 

görs med hjälp av att titta på timvinkeln då azimutvinkeln ska ha samma tecken som denna. 

Formel 9. Beräkning Azimutvinkeln (Ramsey & Kuehn, 2006) 

     
 

    
                                  

3.2.7.3 Infallsvinkel 

När azimut- och höjdvinklarna tagits fram kan infallsvinkeln (engelska: incidence angle) tas fram. 

Detta är den resulterande vinkeln som mellan solstrålarna och normalen för mätytan. 

Formel 10. Beräkning av Azimutvinkeln mellan solen och planet (Ramsey & Kuehn, 2006) 

  |     |       
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Formel 11. Beräkning av Infallsvinkeln, ∑ är Höjdvinkeln för planet (Ramsey & Kuehn, 2006) 

                                   

3.2.8 Atmosfärens absorption 

Atmosfären absorberar en del av instrålningen. Detta kommer av det finns en mängd olika molekyler 

och partiklar i atmosfären som till exempel vatten och damm vilka reflekterar, absorberar och bryter 

den inkommande strålningen. Detta räknas ut med hjälp av strålningen utanför atmosfären det vill 

säga solarkonstanten, solens höjdvinkel samt en koefficient som tas fram med empiriska mätningar 

vilka kan ses i Tabell 1. Här kallas den senare för atmosfärisk extinktionskoefficient vilken är 

dimensionslös. Denna förändras konstant men med återkommande mönster över året. De värden 

som använts i dessa beräkningar är uppdelade månadvis och är tagna från (Ramsey & Kuehn, 2006). 

Tabell 1. Förändringen av absorptionskoefficienten över årets månader. (Ramsey & Kuehn, 2006) Reproducerad med 
tillstånd 

Månad Absorptionskoefficient (Ab) 

Januari 0,142 

Februari 0,144 

Mars 0,156 

April 0,180 

Maj 0,196 

Juni 0,205 

Juli 0,207 

Augusti 0,201 

September 0,177 

Oktober 0,160 

November 0,149 

December 0,142 
 

Formel 12. Beräkning av absorptionskoefficientens påverkan. (Ramsey & Kuehn, 2006) 

      
 

  
    

 
    

 

  
  

3.2.9 Molnighet 

Förutom den strålning som stoppas i atmosfären, har även molnighetsgraden en stor inverkan på hur 

mycket solstrålning som når en viss yta. Den ekvation som används tar bort 0-75% av 

normalinstrålningen beroende på molnighetsgraden. Här används instrålningen efter atmosfären 

samt en faktor som tas fram med hjälp av molnighetsgraden vilken även här är per månad. 

För att ta fram molnighetsgraden användes data från SMHI. Här togs ett medelvärde för 

molnighetsgraden för varje månad de senaste 10 åren, för Tranemo. Med dessa värden kan 

normalinstrålningen (engelska: normal solar flux) tas fram.  
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Tabell 2. Tabell över molnighetsgraden över åren 2004 till 2014 för Tranemo kommun. Data från (SMHI, 2015). 
Reproducerad med tillstånd 

Månad 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Medel 

Januari 1 0,9 0,85 0,9 0,85 0,85 1 0,8 0,9 0,8 0,9 0,89 

Februari 1 0,9 0,7 0,8 1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,85 

Mars 0,8 0,7 0,6 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,73 

April 0,75 0,65 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 0,6 0,62 

Maj 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,72 

Juni 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,71 

Juli 0,7 0,6 0,8 0,9 0,7 0,75 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,74 

Augusti 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,75 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,75 

September 0,65 0,7 0,85 0,85 0,8 0,75 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,74 

Oktober 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,6 0,8 0,79 

November 1 0,8 1 0,9 0,7 1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,85 

December 0,9 0,9 0,9 0,9 0,85 0,9 1 1 0,9 0,9 0,9 0,91 

 

Med dessa värden kan den normalinstrålningen (engelska: normal solar flux) tas fram. 

Formel 13. Beräkning av Normalinstrålning (Shodor, 2004) 

                         
 

  
  

3.2.10 Direkt solinstrålning 

När normalinstrålningen tagits fram kan sedan den direkta solinstrålningen (engelska: direct solar 

radiation) som träffar en vinklad yta tas fram. Detta görs med normalinstrålningen och infallsvinkeln. 

Formel 14. Beräkning av Direktinstrålning (Ramsey & Kuehn, 2006) 

               
 

  
  

3.2.11 Diffus solinstrålning 

Den diffusa instrålningen (engelska: diffuse solar radiation) tas fram med hjälp av 

normalinstrålningen, mätytans höjdvinkel och en en koefficient för diffus instrålning. Värden för 

koefficienten förändras per månad och är tagna från (Ramsey & Kuehn, 2006). 
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Tabell 3. Skillnaden av Diffuskoefficienten över årets månader. (Ramsey & Kuehn, 2006) Reproducerad med tillstånd 

Månad Diffuskoefficient (C) 

Januari 0,058 

Februari 0,060 

Mars 0,071 

April 0,097 

Maj 0,121 

Juni 0,134 

Juli 0,136 

Augusti 0,122 

September 0,092 

Oktober 0,073 

November 0,063 

December 0,057 

 

Med dessa värden kan först den diffusa instrålningen som träffar ett horisontellt plan (engelska: 

horizontal diffuse solar flux) tas fram. Sedan kan den instrålning som träffar ett vinklat plan beräknas. 

Formel 15. Beräkning av Diffus instrålning på en horisontell yta. 

              
 

  
  

Formel 16. Beräkning av Diffus instrålning (Ramsey & Kuehn, 2006). 

  
   

 
        

 
    

 

  
  

3.2.12 Reflekterad solinstrålning 

När normalinstrålningen tagits fram kan sedan den direkta solinstrålningen (engelska: direct solar 

radiation) som träffar en vinklad yta tas fram. Detta görs med normalinstrålningen och infallsvinkeln. 

Den instrålning som reflekteras mot marken och sedan träffar den vinklade mätytan kan räknas fram 

med hjälp av mätytans höjdvinkel, normalinstrålningen, solens höjdvinkel och markens 

reflektionskoefficient eller albedo (engelska: solar reflectance of the ground). Värdet på 

reflektionskoefficienten varierar beroende på ytan i närheten av den vinklade mätytan. Typiska 

värden är 0,1 för jord, 0,2 för brunt gräs, 0,5 för smutsig snö och 0,87 för nyfallen snö (Ramsey & 

Kuehn, 2006). Värdena använda i arbetes beräkningar är bara uppskattade värden av vilka månader 

som är snöbetäckta. 

Formel 17. Beräkning av Normalinstrålningen på en horisontell yta (Ramsey & Kuehn, 2006) 

                     
 

  
  

Formel 18. Beräkning av Reflekterad instrålning (Ramsey & Kuehn, 2006) 
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3.2.13 Total instrålning 

Efter direkt, diffus, och reflekterad instrålning tagits fram summeras de för att beräkna den totala 

instrålningen. 

Formel 19 Beräkning av Total instrålning (Ramsey & Kuehn, 2006) 

              
 

  
  

3.2.14 Excel 

I excel-arket utförs alla beräkningar för att ta fram direkt, diffus och reflekterad instrålning. Denna 

beskrivning kommer att vara “bakifrån-och-fram” det vill säga att den kommer börja i fliken längst 

bak i excel-arket vilken heter Solarkonstant. 

 Solarkonstant: Här räknas solarkonstanten ut för varje dag på året. Här används Formel 1  

och Formel 2 från stycket Solarkonstanten. 

 Atmosfär: Här räknas instrålningen efter atmosfären ut, för varje timme på året. Här kan 

även ses summavärden för dag, månad och år. Här används Formel 12 och Tabell 1 från 

stycket Atmosfärens absorption samt värden från flikarna Höjdvinkel och Solarkonstant. 

 Moln: Här räknas instrålningen efter bortdrag av molnpåverkan, ut. Här kan även ses 

summavärden för dag, månad och år. Här används Formel 13 och Tabell 2 från stycket 

Molnighet samt värden från fliken Atmosfär. 

 Tidsekvation: Här räknas tidsekvationen ut för varje dag på året. Här används Formel 5 och 

Formel 6 från stycket Tidsekvationen. 

 Soltid: Här räknas soltiden ut för varje timme på året. Här används Formel 4 från stycket 

Soltid samt värden från fliken Tidsekvation. 

 Timvinkel: Här räknas timvinkeln ut för varje timme på året. Här används Formel 7 från 

stycket Timvinkel samt värden från fliken Soltid. 

 Deklination: Här räknas deklinationen ut för varje dag på året. Här används Formel 3 från 

stycket Deklinationsvinkeln. 

 Höjdvinkel beta: Här räknas sinusvärdet för höjdvinkeln ut för varje timme på året. Här 

används Formel 8 från stycket Höjdvinkel samt värden från flikarna Timvinkel och 

Deklination. 

 Höjdvinkel: Här räknas höjdvinkeln ut från värdet i fliken Höjdvinkel beta. 

 Azimut: Här räknas azimutvinkeln ut för varje timme på året. Här används Formel 9 från 

stycket Azimutvinkel samt värden från flikarna Höjdvinkel beta, Deklination och Timvinkel. 

 Infallsvinkel: Här räknas infallsvinkeln ut för varje timme på året. Här används Formel 10 och 

Formel 11 från stycket Infallsvinkel samt värden från flikarna Höjdvinkel och Azimut. 

 Direkt Instrålning: Här räknas den direkta instrålningen ut för varje timme på året. Här kan 

även ses summavärden för dag, månad och år. Här används Formel 14 från stycket Direkt 

solinstrålning samt värden från flikarna Moln och Infallsvinkel. 

 Diffus Instrålning: Här räknas den diffusa instrålningen ut för varje timme på året. Här kan 

även ses summavärden för dag, månad och år. Här används Formel 15 och Formel 16, och 

Tabell 3 från stycket Diffus solinstrålning samt värden från fliken Moln. 
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 Reflekterad Instrålning: Här räknas den reflekterade instrålningen ut för varje timme på året. 

Här kan även ses summavärden för dag, månad och år. Här används Formel 17 och Formel 18 

från stycket Reflekterad solinstrålning samt värden från flikarna Moln och Höjdvinkel. 

 Totalt: Här räknas summan ut av den direkta-, diffusa- och reflekterade instrålningen. Här 

kan även ses summavärden för dag, månad och år. Här används Formel 19 från stycket Total 

instrålning samt värden från flikarna Direkt Instrålning, Diffus Instrålning och Reflekterad 

Instrålning. 

 Indata och Utdata: Detta är den enda fliken där några värden ska ändras. Det är även här 

resultatet av beräkningarna presenteras. 
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4 Empiri 
 

4.1 Fältstudie 

I fältstudien baserades underlaget på ytor från företag och kommunala byggnader. För att hitta de 

mest lämpliga platserna uppsöktes de största företagen i kommunen samt genom att undersöka 

kartor för att lokalisera större ytor med rätt förhållanden, det vill säga antingen söderriktade ytor 

eller takytor med låga takvinklar. Kontaktpersonerna från Tranemo kommun var även till hjälp då de 

föreslog stora byggnader inom både de kommunala delarna och företagen i kommunen. Lista över de 

företag och kommunala byggnader som finns med i arbetet se Bilaga 1 - Företag i fältstudien och 

Bilaga 2 - Kommunala byggnader i fältstudien. Ett flertal företag och byggnader har efter 

undersökning stämplats som olämpliga för solelsproduktion. Olika anledningar till detta är otillräcklig 

data, ingen data samt ingen kontakt. En ytterligare anledning var att vissa platser visade sig ha dåligt 

anpassade takvinklar ur solinstrålningssyfte.  

4.1.1 Kvalitet på data 

För att få en hög kvalitet på datan har ritningar över lokalerna varit i fokus och egna mätningar bara 

varit en sekundär lösning för att komplettera om ritningar inte gått att tillhandagå. Som kan ses i 

Bilaga 1 - Företag i fältstudien och Bilaga 2 - Kommunala byggnader i fältstudien är majoriteten från 

byggnadsritningar över lokalerna för företagen, och de kommunala byggnaderna är data endast taget 

från ritningar.  

4.2 Småkommuner 

Tranemo kommun anses vara en mindre kommun. Då en av frågeställningarna rör mindre kommuner 

i Sverige, behövdes en undersökning göras gällande vilka andra kommuner i Sverige som kan räknas 

som småkommuner. Denna baserades på data från statistiska centralbyrån. Urvalet från denna data 

är gjord på tre kategorier vilka var landareal, folkmängd och befolkningstäthet. 

4.2.1 Folkmängd 

Gränsen för vad som räknas som en liten kommun har i fallet folkmängd antagits till 15000. Detta 

betyder att 135 av Sveriges kommuner räknas som små till invånarantalet. Tranemo kommun har 

11600 invånare vilket gör den till den 189:e folkrikaste av Sveriges 290 kommuner. 

4.2.2 Landarea 

Av Sveriges 290 kommuner, är Tranemo den 132:e största med sina 741 km2. Här drogs gränsen för 

vad som räknas som litet till 500 km2 vilket betyder att 117 kommuner räknas som små dock hör 

Tranemo inte till dem. 

4.2.3 Befolkningstäthet 

Gränsen för befolkningstäthetens urval valdes vid 30 inv/km2 då det är den täthet som fås ur de 

andra urvalsgränserna. Med denna gräns fås att 151 av Sveriges kommuner räknas som små. Då 

Tranemo har relativt få invånare på en stor yta, kan befolkningstätheten bidra till uppfattning om 

kommuner med samma förutsättningar. Här kommer Tranemo på plats 201 med 15,7 inv/km2. 

(Statistiska centralbyrån)  



20 
 

5 Resultat 

5.1 Användbar yta 

Figur 7 visar mängden takyta som dokumenterats för alla företag/byggnader. Totalt sett uppnår ytan 

115 887 kvadratmeter. Dessa ytor är det totala, alltså även de tak med de minst önskade vinkel 

förhållanden och lägsta lämplighetstal, är medtagna.  

 

Figur 7. Den totala uppmätta arean från fältstudien. Uppdelad på geografiska mätplatser. 
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Istället för att visa den totala ytan som i Figur 7 sattes en gräns på lämplighetstalet för att visa 

mängden yta som är lämplig att användas. Detta diagram är en mer representativ för mängden yta 

som finns tillgänglig i kommunen, eftersom ytor med sämre instrålning inte skulle prioriteras för 

solenergi. Sammanlagt blir arean för taken med ett lämplighetstal över 78 %, 46 160 kvadratmeter. 

Lämplighetstalet är förhållandet mellan den aktuella instrålningen på ytan och den optimala. Det vill 

säga att en yta med 85% lämplighet får 85% av den solinstrålning den skulle fått om den haft 

optimala vinklar. Denna gräns valdes först till en lämplighetsgrad på 80 % och ungefär 1000 kWh/m2 

årligt producerad elektricitet men eftersom flera värden låg mellan 78 och 80 % sänktes gränsen till 

78%, vilket också innebar en instrålning på mer än 950 kWh/m2 årligen. 

 

Figur 8. Area med över 78% lämplighet. Uppdelad på geografiska mätplatser. 
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5.2 Lämplighet 

Varje punkt i Figur 9 representerar ett tak med ett visst förhållande av solinstrålning och storlek på 

taket. X-axeln visar lämplighetstalet, medan y-axeln beskriver hur mycket yta taket har för potentiella 

solceller. Punkter som ligger i den första kvadranten är alltså de tak som både är stora och, har bra 

lutning och riktning på taket medan den för den tredje är det motsatsen.    

 

Figur 9. Lämplighetsdiagram för alla mätpunkter i underlaget. 
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I detta diagram är alla punkter från Figur 9 som tillhör samma geografiska plats sammansatta till en 

punkt och dess lämplighet är också sammansatt för hela platsen. En viktig skillnad att iaktta är att det 

finns tak från Figur 9 som inte tagits med. Detta eftersom de flesta tak har två sidor, en riktad åt 

söder och en mer åt norr. Flertalet av de nordligt riktade taken sållades bort för att platsen skulle få 

ett rättvist lämplighetstal då de sidorna av taken troligtvis inte skulle använts i vilket fall. Gränsen för 

de som sållats bort är om skillnaden mellan det mer söder- och det mer nordriktade taken är större 

än 100 kWh. Om skillnaden var mindre än detta togs båda med annars sållades norrsidan bort. I 

övrigt är parametrarna precis de samma som i Figur 9. 

 

Figur 10. Lämplighetsdiagram för alla platser i underlaget. 

Den punkt som har bäst lämplighet i Figur 10 är STT (Svenjunga Tranemo tidning), men den har en 

väldigt liten area jämfört med många andra ställen. En plats med ett bra förhållande på både 

lämpligheten och arean är Nittrops ishall.  

5.3 Egen beräkningsmodell jämfört med JRC 

För att utvärdera noggrannheten i den matematiska modellen i arbetet som beräknar totala 

instrålningen över året görs en jämförelse med en annan modell. I det här fallet har beräkningar för 

solinstrålning från Pgvis (en resurs från JRC) använts då den kalkylatorn har liknande indata.  

Jämförelsen är uppbyggd på tre olika scenarier, en där azimutvinkeln förändras och höjdvinkeln hålls 

konstant. I de två resterande är förändras höjdvinkeln och azimutvinklen är konstant. Detta ska visa 
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hur stor skillnaden är och om det framkommer ett mönster i skillnaden. (European Commission, 

2012) 

Tabell 4. Scenario 1, förhållandet mellan egna beräkningar och JRC när azimutvinkeln förändras och höjdvinkeln är 
konstant 45 grader 

Höjdvinkel (0) 45 45 45 45 45 45 45 

Azimut (0) -90 -60 -30 0 30 60 90 

Vår modell (kWh/år) 1135 1419 1620 1647 1620 1419 1135 

JRC (kWh/år) 900 1030 1120 1150 1120 1040 906 

Skillnad 235 389 500 497 500 379 229 

JRC/Vår modell 0,792 0,725 0,691 0,698 0,691 0,732 0,798 

 

Tabell 5. Scenario 2, förhållandet mellan egna beräkningar och JRC när höjdvinkeln förändras och azimut är konstant 0 
grader 

Höjdvinkel (0) 0 15 30 45 60 75 90 

Azimut (0) 0 0 0 0 0 0 0 

Vår modell (kWh/år) 1267 1495 1639 1692 1647 1513 1293 

JRC (kWh/år) 964 1070 1140 1150 1110 1000 852 

Skillnad 303 425 499 542 537 513 441 

JRC/Vår modell 0,760 0,715 0,695 0,679 0,673 0,660 0,658 
 

Tabell 6. Scenario 3, förhållandet mellan egna beräkningar och JRC när höjdvinkeln förändras och azimut är konstant 60 
grader 

Höjdvinkel (0) 0 15 30 45 60 75 90 

Azimut (0) 60 60 60 60 60 60 60 

Vår modell (kWh/år) 1267 1368 1420 1419 1360 1241 1077 

JRC (kWh/år) 964 1020 1050 1040 986 791 759 

Skillnad 303 348 370 379 374 450 318 

JRC/Vår modell 0,760 0,745 0,739 0,732 0,725 0,717 0,704 
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6 Analys - Diskussion 

6.1 Analys av Resultat 

6.1.1 Användbar yta 

Den yta som uppmätts i arbetet uppgår till 115 887 m2. Skulle solceller med 15% verkningsgrad 

installeras på all denna yta hade det producerats ungefär 15,39 GWh elektrisk energi årligen. Dock är 

inte all denna yta lämplig för solceller. Det kommer sig av att många av de uppmätta takytorna 

kommer från industri- och lagertak och de har mycket låg lutning. Dessutom är de ytor som är riktade 

från solen medräknade i denna summa. Ett urval gjordes på lämplighet och de ytor som hade över 

78% lämplighet togs med. Då uppgick ytan till 46 160 m2 vilket resulterar i en årlig produktion på 6,74 

GWh. Detta innebär att 43,8 % av produktionen sker på 29,6% av den totala ytan. Denna yta är den 

så kallade användbara ytan och med solceller installerade på hela ytan skulle det täcka årsbehovet av 

energi till varmvatten och hushållsel för 674 hushåll eller det dubbla (1348), för behovet av 

hushållsel. (E.ON, 2014) 

6.1.2 Lämplighet 

Lämplighetstalet i rapporten är ett tal som visar hur stor procentuell del av den optimala vinkeln 

taket ger. Kortfattat ger lämplighetstalet en faktor av den maximala instrålningen som går att få ut 

för platsen. Ur Figur 9 och Figur 10 finns inga lämplighetstal under ungefär 50 %, detta på grund av 

att i fältundersökningen fanns redan vissa krav på taken för att de skulle dokumenteras. Det finns 

takytor med nordlig riktning och höga taklutning, men finns inte i det undersökta underlaget på 

grund av deras låga lämplighetstal. 

6.1.3 Egen beräkningsmodell jämfört med JRC 

I jämförelsen mellan vår modell och modellen från JRC för beräkning av solinstrålningen gav den 

egenkonstruerade modellen större värden. De värdena låg på cirka 20-34% större än JRC vilket kan 

ses i alla tre scenarier från Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6. Här kan ett tydligt mönster urskiljas i både 

den totala skillnaden och hur skillnaden förändras. Från Tabell 4 och Tabell 5 fås att skillnaden mellan 

modellerna blir större närmare de optimala azimut- och höjdvinklarna samt mindre vid sämre 

vinkelförhållanden. Detta stärks av att skillnaden i förhållandet mellan modellerna är mindre i Tabell 

6 vilken har sämre vinklar än de andra. Allt detta påvisar att den egna modellen har hyfsat hög 

precision då skillnaden mellan den och modellen från JRC är ungefär lika stor oavsett indata. Dock 

förekommer en skillnad oavsett vilket vinkel som väljs och det betyder att noggrannheten i vår 

modell är låg. Detta tyder på att vår modell hanterar vinklar på ett liknande sätt som JRC's modell 

men att andra skillnader i beräkningarna finns. Den större delen av dessa skillnader bör komma från 

skillnader i koefficienter och andra konstanta eller semi-konstanta värden. Vid en undersökning av de 

formler som JRC använder framkommer det stora skillnader i hur de räknar ut hur stor 

effektminskningen genom atmosfären, är. De använder koefficienter här som sedan återkommer i 

beräkningen av den diffusa instrålningen där skillnaderna mellan modellerna är relativt stora. 

(European Commission, 2012) 

6.1.4 Tranemo och småkommuner 

Den lämpliga ytan i Tranemo kan producera 6,74 GWh vilket är ungefär 3% av den totala 

elanvändningen i kommunen. Enligt (Kamp, 2013) skulle den totala solelspotentialen från 
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takmonterade solceller för Sverige vara omkring 3,8 TWh vilket motsvarar 2,9% av Sveriges totala 

elanvändning. Detta skulle betyda att Tranemo hamnar på medelvärdet av Sveriges solelspotential 

trots kommunens låga befolkning och befolkningstäthet. Om samma förhållande mellan 

solelspotential och area skulle finnas i hela Sverige som i Tranemo skulle det innebära en produktion 

på 3,7 TWh vilket ytterligare tyder på att Tranemo har en medelvärdig solelspotential. (Statistiska 

centralbyrån) 

Då Tranemo är en mindre kommun som har en medelvärdig solelspotential bör liknande kommuner 

ha ungefär samma förutsättningar. I denna rapport har endast takytor från industrier och 

kommunala byggnader utvärderats. I kommuner med lägre befolkning vilket är ungefär 100 st 

kommuner, bör det finnas färre industrier och därför mindre tillgänglig takyta från dem. Dock står 

privata bostäder för en stor del av den totala takytan vilket då det inte utvärderats, bildar ett stort 

mörkertal. En kommun med mindre industri har lägre elanvändning och skulle då kunna uppnå en 

större andel eltillförsel från solel om solceller installerades på privata byggnader. 

6.2 Analys av metod 

Under arbetets gång har en del för- och nackdelar i metoden upptäckts. 

6.2.1 Fältstudie och datainsamling 

I datainsamlingen och fältstudien upptäcktes att några brister i kommunikationen med företag skett. 

De visade sig att vissa företag hade missuppfattat vad det var mätningarna gick ut på och vad de 

skulle resultera i. Några hade fått uppfattningen att en projektering skulle utföras på deras 

anläggning(ar). Vidare var vi inte helt förberedda på vad som skulle behövas för varje mätning både 

gällande verktyg, resurser och vad vi behövde tillgång till på plats. Detta resulterade i att de som tog 

emot oss inte var säkra på vad vi behövde tillgång till för att utföra mätningarna genom vilket en del 

förvirring uppstod. Det senare blev dock mycket bättre efter första dagen av mätningar. En stor fråga 

gällande solceller vilken även många av företagen ställde var hur mycket konstruktionen med 

solceller väger samt vilken påverkan det har för snölast och bortröjningen därav. Svaren på dessa 

frågor behövs för att veta om taken på byggnaderna tål den utökade lasten, speciellt de tak med låg 

vinkel vilken visat sig vara större delen av industri- och lagertaken. Detta har inget klart svar funnits 

på då ingen av författarna har kunskap om mekanik och hållfasthetslära på högskolenivå och således 

fortsätter vara en brist i denna studie. 

En fördel med den metod som använts är att en stor del av datan kommer från ritningar vilket är ett 

bra sätt att få noggranna värden. Att avläsa ritningar sparar även tid. De mätningar som gjorts för 

byggnadernas väderstreck har även dubbelkontrollerats med satellitbilder oavsett om de kom från 

manuella mätningar med kompass eller från ritningar. 

6.2.2 Litteraturstudie 

Även om den kvantitativa delen i arbetet har varit den del med mest fokus, då vi först och främst ville 

uppskatta potentialen, har litteraturstudien lagt grund för att utvärdera den slutgiltiga potentialen. 

Hela beräkningsmodellen är framtagen genom litteraturstudien och tidigare kunskap, men onekligen 

hade en ännu mer genomgående undersökning av beräkningsmodellen krävts eftersom modellen har 

sina brister. Med ännu mer förståelse för solinstrålningen och de parametrar som påverkar den 

skulle troligtvis en mer noggrann avbildning av verkligheten kunna utformas.   
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6.2.3 Beräkningsmodell 

Vår beräkningsmodell har en del för- och nackdelar vilka redan nämnts i stycket Egen 

beräkningsmodell jämfört med JRC. Att bygga en egen modell istället för att använda en redan 

existerande som till exempel JRC's verktyg Pvgis har ett par fördelar. Den största är att med en egen 

modell blir felsökningen mycket lättare. Om modellen ger ett oväntat resultat är det mycket lättare 

att hitta vad som kan vara felet, om stor kännedom finns om hur den är uppbyggd. Detta är svårt om 

det inte finns tillgång till alla formler som används i en modell. En annan fördel är den lärdom som 

kan tas från att ha byggt en hel beräkningsmodell. Vi har lärt oss mycket om vad som påverkar 

solinstrålningen ända från sin källa tills den träffar marken samt hur positionen på den yta som 

träffas i relationen till solens position på himlavalvet påverkar effekten. Även om en viss förkunskap 

fanns behövdes mycket ny kunskap om ämnet för att kunna bygga en fungerande modell. 
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7 Slutsats 

Syftet med denna rapport var att besvara två frågeställningar samt bygga en modell för beräkning av 

solenergi. 

7.1 Hur ser potentialen ut för användning av solceller i Tranemo kommun? 

Inom kommunens gränser har vi undersökt företag och kommunalt ägda byggnader. Om solceller 

installerades på den lämpliga delen av taken på dessa byggnader skulle det täcka 3% av Tranemos 

årliga elbehov. Det låter lite men är relativt mycket jämfört med Sveriges nuvarande andel solel vilket 

är under en promille. Potentialen för solel i Tranemo är bra då den är lite större än medelpotentialen 

i Sverige trots att det är en glesbebyggd kommun med mindre takytor än vad många, mer 

tätbebyggda kommuner, har. 

7.2 Är solceller lämpliga i energisektorn specifikt för mindre kommuner? 

Hur bra solceller fungerar beror mestadels på två faktorer. Den första är hur nära ekvatorn platsen 

är, närmare innebär fler soltimmar, Den andra är i vilka höjd- och azimutvinklar de placeras. Detta till 

skillnad från andra förnybara energikällor vilka alla har olika förutsättningar. Vattenkraft kräver 

större vattenflöden. Kraftvärme, där både el och värme produceras, har befolkningstätheten 

betydelse på effektiviteten, större dimensioner och korta sträckor är likaså stora faktorer där. 

Vindkraft fungerar dock bra med mindre befolkningstäthet, eftersom gränsen på ljudnivån begränsar 

vart vindkraftverken kan placeras. Sedan kan vindstyrkan också påverka, där inlandsvindar oftast har 

lägre hastighet och blir därför mindre önskvärda. I slutändan finns det för- och nackdelar i alla olika 

scenarier, men solcellerna ställer inte mycket krav på storleken av kommunen vilket de andra till viss 

del gör. Det finns alltid lite användbar yta att finna för solceller, där andra möjligheter kanske inte 

finns. Det är alltså sällan någon nackdel att installera solceller på platser med bra förutsättningar. 

7.3 Skapa en beräkningsmodell för uträkning av solinstrålning över året 

Vår modell fungerar bra och har hög precision men något lägre noggrannhet. Den kan hantera olika 

vinklar och koordinater samt tar hänsyn till en mängd olika faktorer som påverkar solinstrålningen 

och den energi som fås därifrån. Den ger inte det väntade resultatet men avvikelsen har ett tydligt 

mönster och kan därför kvantifieras. Även om inte modellen blev riktigt vad vi planerat, då den inte 

ger förväntade värden och heller inte har vissa funktioner såsom ekonomiska beräkningar vilket var 

tanken från början. Vi anser ändå att skapandet av en egen modell var lyckat då den i grunder 

fungerar bra och vi lärt oss mycket. 

7.4 Avslutande diskussion och rekommendationer 

I vår studie har vi funnit att även mindre kommuner som Tranemo har goda förutsättningar för 

solenergi. Om det finns ledig yta, som de flesta takytor är det en god idé att installera solceller där 

förutsatt att takkonstruktionen är tillräckligt hållfast. Industri- och lagertak är en bra plats att börja 

leta på då de har stor area, dock har de ofta låg lutning (0-10 grader) och i Sverige behövs oftast en 

högre vinkel på upp emot 30-40 grader innan det blir lämpligt att installera solceller. Kommunala 

byggnader har vanligtvis bättre taklutning men är ofta designade på ett sätt som gör ytan olämplig. 

Då solenergi är en förnybar källa och takytor ofta är oanvända, rekommenderar vi Tranemo och 

andra kommuner att installera solceller på alla lämpliga och oanvända takytor. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Företag i fältstudien 
 

Företag Adress Data 

Tranemo   

JABO Wood products AB Källsvedjegatan 3 Ritningar 

Tranemo grus och betong  Jönköpingsvägen 2 Ritningar 

Teknos Limmaredsvägen 2B Mätningar 

Tranemo Workwear Rosenlundsvägen 2, 
Fabriksgatan 2 

Ritningar/Mätningar 

Prefab Rosenlundsvägen 2 Ritningar 

Svenjunga Tranemo 
tidning 

Hantverksgatan 6 Ritningar 

Tranemo bläck och plåt  Hantverksgatan 1 Ritningar 

Specma AB Hantverksgatan 3 Ritningar 

Willys Limmaredsvägen 3 Inga data 

Rörvik Hantverksgatan Inga data 

AP&T Industrigatan 5 Inga data 

Limmared   

Byggcenter Västra Järnvägsgatan 10 Mätningar 

Ardagh Storgatan 22 Ritningar 

Dalstorp   

Svedbergs Verkstadsvägen 6 Otillräcklig data 

CJ Automotive AB Skogarpsvägen 1 Ingen kontakt 

Mastec Components Ulricehamnvägen 25 Ingen kontakt 

Ambjörnarp   

JABO Wood products Gislavedsvägen 18 Ritningar 

ABAS Gislavedsvägen 3 Ingen kontak 

Grimsås   

Nexans Kabelgatan 1 Ritningar 

Lindrum   

PipeLife AB Klintvägen 4 Ingen kontakt 

Sjötofta   

Labont System AB Grysnäsvägen 1 Ingen kontakt 

BEBEX Grysnäsvägen 2 Ingen kontakt 
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Bilaga 2 - Kommunala byggnader i fältstudien 
 

Kommunal byggnad Adress Datamaterial 

Tranemo   

Idrottshall Limmaredsvägen 2A Ritningar 

Vårdcentral Storgatan 40 Ritningar 

Limmared   

Limmared Skola Vintervägen 3 Ritningar 

Länghem   

Länghem Skola Boråsvägen 46C Ritningar 

Länghem Idrottshall Boråsvägen 46B Ritningar 

Nittorp   

Nittorp Ishall Idrottsvägen 10 Ritningar 
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