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ABSTRACT 

The study aims to investigate the feasibility of small-scale electricity production with solar 

electricity systems, also known as PV (photovoltaic) systems, in Australia. Due to the global 

warming, sustainable energy has in recent years become an increasingly important issue, both 

internationally and in Australia. With one of the largest dependencies on fossil energy sources 

in the world, the country's abundant solar radiation is a possible solution to this issue. 

Both the technical and the economic feasibility of small-scale PV systems were investigated. 

On the technological side, the electricity generation, distribution and consumption systems 

were studied. On the economical side, the parameters that drive the profitability of a PV 

investment were investigated. The economic viability was thereafter modeled for 3 PV system 

sizes, 6 cities and 3 scenarios. On the basis of this, investment recommendations were formed 

for 2 risk profiles and 2 different investment horizons. 

The results show that the optimal system size differs depending on city, risk aversion and 

investment horizon. For short term investments (10 years), the smaller systems are generally 

advocated, regardless of level of risk aversion. In the longer term (25 years), the larger system 

sizes are – somewhat surprisingly – recommended for risk-averse investors, whilst the smaller 

systems are suggested for investors with more favorable attitudes towards risk. 

The study shows that both the technical and economic feasibility of small-scale PV electricity 

production in Australia overall is good. It also highlights some interesting future research 

areas where the developed model may be applicable. 

 



3 

 

SAMMANFATTNING 

Studien syftar till att undersöka förutsättningarna för småskalig solelproduktion i Australien 

genom PV-system (eng. photovoltaic), vanligtvis kallade solceller. Till följd av den globala 

uppvärmningen har frågan om en hållbar energiförsörjning på senare år blivit allt viktigare, 

både internationellt sett och i Australien. Med ett av världens största beroenden av fossila 

energikällor kan landets rikliga solinstrålning vara en lösning på frågan. 

Både de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för småskalig solelproduktion 

undersöktes. På tekniksidan analyserades elproduktions-, eldistributions- och 

elanvändningssystemen. På ekonomisidan undersöktes de parametrar som driver lönsamheten 

i en PV-investering. Lönsamheten modellerades sedan för 3 PV-systemstorlekar, 6 städer och 

3 scenarier. Med utgångspunkt i detta formades investeringsrekommendationer för 2 

riskprofiler vid 2 olika investeringshorisonter. 

Resultaten visar att rekommendation av systemstorlek skiljer sig beroende på stad, 

riskaversion och investeringshorisont. Vid investeringar på kort sikt (10 år) förespråkas 

generellt investeringar i de minsta systemen, oberoende av riskaversion. På längre sikt (25 år) 

rekommenderas något överraskande större system för riskaverta investerare, och mindre 

system för mer riskbenägna. 

Studien visar på att både de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för småskalig 

solelproduktion i Australien överlag är goda. Den belyser även några intressanta framtida 

forskningsområden där den utvecklade modellen kan vara applicerbar.  
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1. FÖRKORTNINGAR OCH NOMENKLATUR 

1.1. FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Förklaring 

ABARES Department of Agriculture, Fisheries and Forestry 

ABS Australian Bureau of Statistics 

AC Alternating Current 

ACT Australian Capital Territory 

AEMC Australian Energy Market Commission 

AEMO Australian Energy Market Operator 

AUD Australian Dollar 

c Cent 

DC Direct Current 

DCCEE Department of Climate Change and Energy Efficiency 

IEA International Energy Agency 

IPART Independent Pricing and Regulatory Tribunal 

IRR Internal Rate of Return 

MTFF Mean Time to First Failure 

NPV Net Present Value 

NREL National Renewable Energy Laboratory 

NSW New South Wales 

NT Northern Territory 

ORER Office of the Renewable Energy Regulator 

p.e Procentenhet 

PV Photovoltaic 

QLD Queensland 

RET Renewable Energy Target 

SA South Australia 

STC 
Standard Test Conditions 

Small-scale Technology Certificates 

TAS Tasmanien 

USD United States Dollar 

VIC Victoria 

WA Western Australia 

WACC Weighted Average Cost of Capital 
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1.2. NOMENKLATUR 

Beteckning Enhet Betydelse 

 % Verkningsgrad 

C0 AUD/kWp Kostnad för växelriktare per maxeffekt 

CFn AUD Kassaflöden år n 

Cn AUD Kostnad för växelriktare år n 

Etot MWh Förväntad producerad el under livslängden 

k - Viktningsfaktor 

kgeo - Geografisk faktor 

n år År 

NSTC - Antal Small-scale Technology Certificats 

P - Förändringsfaktor 

Pmax kW Systemets maxeffekt 

Qn kWh Energiförbrukning år n 
 

W Genererad effekt år n 

Wp  W Maxeffekt 

ysys år Systemets livslängd i år 
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2. INLEDNING 

2.1. INTRODUKTION 

I takt med att jordens befolkning ökar, världens ekonomier växer och den tekniska 

utvecklingen går framåt blir också vårt ekologiska fotavtryck allt djupare. Trots de senaste 

årens ökade medvetenhet om vår klimatpåverkan slår utsläppsnivåerna nya rekord för vart år 

som går. Australien är ett av de länder som släpper ut störst mängd koldioxid per capita i 

världen, med länder som USA och Kanada bakom sig i statistiken. Den genomsnittlige 

invånaren i Australien ger upphov till cirka 4 gånger mer CO2-utsläpp än 

genomsnittssvensken (IEA, 2011). En viktig förklaring till detta är landets stora beroende av 

kol och gas inom produktionen av elektricitet. 2011 producerades drygt 92 % av Australiens 

elektricitet från fossila bränslen, och endast 8 % från förnybara energikällor. Detta kan 

jämföras med Sveriges 44,2 % klimatneutral elektricitet, vilket till stor del beror på landets 

goda tillgång på vattenkraft (ABARES, 2011), (Energimyndigheten, 2011). 

Enligt Sternrapporten är Australien ett av de länderna i världen som riskerar att påverkas mest 

negativt av klimatförändringar, och landet har således ett stort intresse i att arbeta för att 

minska utsläppen av växthusgaser (Stern, 2006). I augusti 2009 implementerade den 

australiensiska regeringen ett nytt klimatmål kallat Renewable Energy Target, (RET), och i 

detta ingår bland annat ett mål om att 20 % av landets elektricitet ska produceras från 

förnyelsebara energikällor år 2020. Som ett steg i att uppfylla detta har en rad olika 

subventioner införts för privata investeringar i förnyelsebara energikällor, såsom vindkraft 

och solceller (DCCEE, 2011a). 

Priset på elektricitet i Australien har stigit kraftigt de senaste åren och ligger idag på omkring 

25 c/kWh (Switchwise, 2012), vilket är ungefär dubbelt så högt som i Sverige (Vattenfall, 

2012a). I november 2011 röstade också parlamentet igenom ett införande av en 

koldioxidskatt, vilken kommer börja gälla den 1 juli 2012 och kommer driva upp elpriset 

ytterligare (Clean Energy Future, 2012). 

Historiskt sett har solceller betraktats som något för entusiaster, med ett för högt pris och för 

låg verkningsgrad för att vara en ekonomiskt lönsam investering. På senare år har dock 

utvecklingen på området gått snabbt framåt, vilket resulterat i sänkta tillverkningskostnader 

och bättre effektivitet. Detta, tillsammans med de statliga subventionerna och de ökande 

elpriserna, har lett till att solceller blivit mer och mer ekonomiskt slagkraftiga. 

För att privata investeringar i småskalig solelproduktion på ett signifikant sätt ska bidra till 

landets klimatmål krävs ett stort genomslag av tekniken. Detta är föga troligt att inträffa utan 

en säkerställd ekonomisk lönsamhet. Det finns en rad nutida exempel på hur miljövänliga 

tekniker inte kunnat bereda framgång enbart genom individers vilja att göra gott för miljön, 

utan endast vunnit marknadsandelar då de ekonomiska incitamenten blivit tydliga. Till följd 

av införandet av subventioner och större tillgänglighet på marknaden har investeringar av det 

här slaget blivit mer fördelaktiga. De regionala skillnaderna är dock stora. Därför är det 

intressant att undersöka hur dessa olikheter påverkar lönsamheten i solcellsinvesteringen. 
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2.2. SYFTE, MÅL OCH PROBLEMFORMULERING 

2.2.1. SYFTE 

Studien syftar till att analysera förutsättningarna för privata investeringar i småskalig 

solelproduktion för Australiens fem största städer samt huvudstad. 

2.2.2. MÅL 

Studiens mål är att: 

1. Analysera de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för nätansluten, småskalig 

solelproduktion i Australien.  
 

2. Skapa en lönsamhetsmodell utifrån tre dimensioner; stad, systemstorlek och scenario.  
 

3. Forma investeringsrekommendationer för hushåll i modellerade städer baserade på 

lönsamhet och önskad risknivå. 

2.2.3. PROBLEMFORMULERING 

Ett privathushålls investering i solceller ställer krav på tekniska förutsättningar såväl som på 

ekonomisk avkastning. De frågeställningar som denna studie ämnar besvara är således: 

 Vilka tekniska grundförutsättningar krävs för en investering i PV-system och hur 

skiljer sig förutsättningarna åt mellan de olika städerna i undersökningen? 
 

 Vilka olika faktorer driver lönsamheten för en investering i PV-system och hur skiljer 

sig dessa faktorer åt mellan de olika städerna i undersökningen? 
 

 Bör hushållen i de olika modellerade städerna investera i PV-system? 
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3. METOD 

Syftet med rapporten är att analysera förutsättningarna för privat, småskalig solelproduktion i 

6 städer i Australien. De städer som valts är Sydney, Perth, Melbourne, Adelaide, Brisbane 

och Canberra, det vill säga landets 5 största städer samt huvudstad. Dessa städer är inte bara 

belägna i olika delstater utan är också spridda över ett stort geografiskt område, och resultaten 

kan antas variera på grund av skillnader i klimat och ekonomiska förutsättningar. Fokus i 

analysen är att bedöma lönsamheten för privata investeringar i PV-system, och detta görs 

genom att använda internräntemetoden. Att göra beräkningar av detta slag är en komplex 

process med många ingående parametrar, såväl statiska som dynamiska, och till följd av detta 

behövs en grundlig studie av alla påverkande faktorer genomföras för att säkerställa att 

resultaten är relevanta och välgrundade. 

Först kommer en studie av de tekniska förutsättningarna genomföras. Detta görs dels för att 

garantera att det är praktiskt genomförbart med privata nätanslutna PV-system på de 

undersökta platserna, samt för att säkerställa att hänsyn tas till alla påverkande faktorer. 

Exempelvis måste variabler med inverkan på den genererade effekten undersökas, såsom 

verkningsgrader, lutningsvinklar och källor till effektförluster. Dessutom fordrar 

lönsamhetsberäkningarna att alla beståndsdelar i systemet beaktas, eftersom beräkningar på 

ofullständiga system resulterar i missvisande investeringskostnader. De tekniska 

förutsättningarna kommer att analyseras genom konsultering av en mängd olika källor, såsom 

facklitteratur, vetenskapliga artiklar, intresseorganisationer, forskningsinstitutioner, elbolag 

samt tillverkare och leverantörer av solceller och PV-system. 

Den andra delen i litteraturstudien inriktar sig på de ekonomiska aspekterna av PV-

investeringar. Detta är på samma sätt ett omfattande arbete, då många ekonomiska faktorer 

påverkar lönsamheten. Priset på elektricitet kan antas vara en av de mer centrala, då detta 

direkt kommer påverka värdet av en producerad kilowattimme. Eftersom beräkningar kommer 

göras på framtida kassaflöden måste också ett framtida elpris uppskattas. Detta kommer göras 

genom att granska historiska trender, analysera nutida elpriser samt genom att studera 

vetenskapliga rapporer och artiklar som prognostiserar elpriset på ett för de valda städerna 

relevant sätt. Vidare måste investeringskostnaden för systemen undersökas grundligt, vilket 

kommer göras genom insamling av en stor mängd offerter från olika leverantörer. Dessa 

kommer sedermera ligga till grund för den investeringskostnad som används i 

lönsamhetsberäkningarna. 

Vidare måste elkonsumtionen i ett privathushåll för de olika platserna uppskattas. Modellen 

tar hänsyn till timvis matchning mellan produktion och användning och för att beakta 

försäljning av överskottsproduktion måste också timvisa konsumtionsdata erhållas. 

Tillvägagångssättet för detta kommer bero på tillgängligheten för dessa data, med 

förhoppning om att aktuell statistik finns att tillgå från energimyndigheter eller elbolag.  

Andra viktiga ekonomiska faktorer som måste undersökas är löpande underhållskostnader och 

eventuella kostnader för byte av defekta komponenter. Detta görs genom att studera 

leverantörsgarantier, rapporter och fallstudier av verkliga tillämpningar av solcellstekniken. 
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Dessutom måste ersättningsmodellerna för såld överskottselektricitet analyseras, vilka 

sannolikt skiljer sig åt mellan de olika delstaterna. Information om detta kommer i första hand 

sökas hos respektive myndigheter och lokala elleverantörer. Precis som i fallet med elpriset 

måste även den framtida utformningen av dessa ersättningsmodeller prognostiseras. 

Litteraturstudien kommer ligga till grund för den modell som därefter skapas i syfte att göra 

lönsamhetsberäkningar på PV-systemen. Som tidigare nämnt påverkas både den producerade 

elektriciteten och intäkterna till följd av denna av ett betydande antal faktorer. För att hantera 

denna komplexitet kommer det kraftfulla beräkningsverktyget Matlab att användas i 

modellbildningen. Dessutom kommer programmet PVWatts nyttjas för beräkningar på 

solcellernas elproduktion. Båda dessa programvaror behandlas mer ingående under 

modellavsnittet. 

På grund av det stora antalet ingående parametrar kommer det troligtvis vara nödvändigt att 

göra vissa avgränsningar och förenklingar i syfte att göra modellen mer överskådlig och 

tillämpbar. Dessa generaliseringar kommer uteslutande grundas på litteraturstudien för att 

säkerställa att de är motiverade och bidrar till ett rättvisande resultat. Samtidigt kommer de 

parametrar som i litteraturstudien visar sig vara mer svårestimerade varieras i 3 olika 

scenarier, för att kompensera för den osäkerhet som detta ger upphov till. 

Tre olika systemstorlekar kommer att analyseras. Detta kommer resultera i olika andelar 

exporterad respektive egenanvänd elektricitet, vilket tillför ytterligare en intressant dimension 

i resultaten. På så sätt ges också möjlighet att ta hänsyn till eventuella skillnader i 

subventioner mellan systemstorlekar. Dessutom möjliggörs en diskussion om den mest 

lönsamma systemstorleken för privathushåll. 

De 6 städerna, 3 scenarierna och 3 systemstorlekarna kommer ge upphov till 54 olika resultat. 

Detta kommer utgöra ett gediget underlag för en bred och djupgående diskussion om de 

ekonomiska förutsättningarna för privat solelproduktion i Australien. Modellen kommer 

använda sig av internräntemetoden. Lönsamheten för de olika alternativen kommer jämföras 

med likvärdiga investeringar med avseende på 2 olika modellerade riskprofiler vid 2 olika 

investeringshorisonter. 

Vidare kommer känsligheten i resultatet analyseras. En stor del av osäkerheterna kommer 

visserligen beaktas genom modellens 3 olika scenarier. Ytterligare analys av ingående 

parametrar kommer bidra till ett mer välgrundat resultat. Slutligen presenteras en slutsats om 

lönsamheten i investeringar i småskalig privat solelproduktion, baserat på analysens resultat.  
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4. LITTERATURSTUDIE 

4.1. TEKNIK 

4.1.1. ELPRODUKTIONSSYSTEMET (EPS) 

Produktion av elektricitet med hjälp av solenergi är inte någon ny företeelse. Ända sedan 

forskare på Bell Telephone 1954 upptäckte den så kallade fotovoltaiska effekten har solceller 

används i olika tillämpningar. Länge var dock användningsområdet begränsat och tekniken 

utnyttjades mestadels i satelliter, i små elektriska apparater och på avlägsna platser, såsom 

exempelvis fyrar och forskningsstationer (NREL, 2011a). I takt med de senaste årens ökande 

energipriser och larm om den globala uppvärmningen har dock användningen av solceller 

växt avsevärt. Solcellsindustrin växte med cirka 40 % årligen under det senaste decenniet, 

från en angelägenhet för entusiaster till en industri med en omsättning på över 100 miljarder 

SEK. I Australien ökade den installerade effekten med 480 % mellan 2009 och 2010 (APVA, 

2011), (Malm, 2007).  

En stor marknad för solceller idag är den privata bostadssektorn, där allt fler installerar 

solceller på sina fastigheter för att producera elektricitet motsvarande hela eller delar av den 

egna förbrukningen. De allra flesta väljer att koppla in sig på det allmänna elnätet för att 

möjliggöra för försäljning av överskottsel. Hela 99 % av den solcelleffekt som installerades i 

Australien under 2010 kopplades in på elnätet, vilket innebär att 85 % av den sammanlagda 

solcellseffekten i landet nu är nätinkopplad (APVA, 2011). För den här typen av 

nätinkopplade system krävs ett antal komponenter; solcellen, växelriktaren och elmätaren. 

4.1.1.1. SOLCELLEN 

En solcell (eng. photovoltaic (PV) cell) är en anordning som konverterar solljus till elektricitet 

genom den så kallade fotovoltaiska effekten (Tiwari och Dubey, 2010). På grund av den 

ökade användningen av solceller har också teknikutvecklingen inom området snabbt gått 

framåt, och forskarna gör hela tiden framsteg både när det gäller verkningsgrad och kostnad. 

Målet är att uppnå ett så lågt pris som möjligt per effektkapacitet, och på grund av detta har 

olika teknikgrenar växt fram de senaste åren. I ena änden av spektrumet av teknologier görs 

försök att maximera verkningsgraden, det vill säga omvandla så stor del som möjligt av 

solenergin till elektricitet, medan man i andra änden satsar på billigare tekniker för att 

minimera kostnaden (Tiwari och Dubey, 2010). 

4.1.1.2. KRISTALLINA SOLCELLER 

Den absolut vanligast förekommande solcellen är den så kallade kristallina kiselcellen, vars 

marknadsandel uppgår till cirka 85 % (EPIA, 2011), (APVA, 2011). Dessa solceller delas upp 

i två underkategorier; mono- och polykristallina kiselceller, vilka båda fungerar på liknande 

sätt och vars egenskaper är likartade i fråga om effektivitet, kostnad och livslängd. Skillnaden 

utgörs till största delen av tillverkningsmetoderna, där monokristallin kisel är aningen svårare 

och dyrare att framställa. Dessa solceller är dock något mer effektiva, vilket resulterar i att de 

båda typerna i princip är likvärdiga i fråga om kostnad per effektenhet. (PV Insights, 2011)  
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Kisel är en halvledare med 4 valenselektroner, och solcellen består av två skikt kisel; P-skiktet 

och N-skiktet. P-skiktet är dopat med ett ämne med tre valenselektroner, vanligtvis bor, 

samtidigt som N-skiktet är dopat med ett ämne som har 5 valenselektroner, exempelvis fosfor. 

Tekniken bygger på att det således fattas elektroner i P-skiktet och att ett överskott på 

elektroner finns i N-skiktet. Eftersom elektronkoncentrationen är olika på ömse sidor av 

kontaktskiktet diffunderar elektroner från N-skiktet till P-skiktet, vilket leder till att N-skiktet 

blir positivt laddat samtidigt som P-skiktet blir negativt laddat (Tiwari och Dubey, 2010). Ett 

elektriskt fält bildas således mellan skikten som i totalt mörker inte innehåller några fria 

elektroner. När en foton träffar halvledaratomen ger denna ifrån sig sin energi till en elektron, 

och om fotonen är tillräckligt energirik, det vill säga har rätt våglängd, kommer denna 

elektron exciteras. När elektronen hamnar i det elektriska fältet mellan skikten, sveps den till 

det positivt laddade N-skiktet där den blir en del i en elektrisk likriktad ström som sedan kan 

användas för att ladda ett batteri eller ledas vidare till en växelriktare (Luque och Hegedus, 

2003). 

En enskild solcell, PV-cell, (Figur 4.1) ger dock en mycket låg spänning, cirka 0,5-0,7 V, och 

därför seriekopplas celler för att erhålla praktiskt användbara spänningar. Det är vanligt att 

seriekoppla uppemot 60 stycken celler och sätta samman dessa i en så kallad solcellsmodul, 

eller PV-modul (Figur 4.2). Solceller är också mycket ömtåliga och känsliga för fukt och 

kapslas därför in i ett laminat, vanligen en typ av glas, för att förhindra att cellerna går sönder. 

Kiselcellernas dimension är normalt i storleksordningen 15x15 cm
2
, och modulernas storlek 

kan således vara uppemot 1,35 m
2
. Cellens spänning är i princip helt oberoende av storleken, 

men strömstyrkan påverkas av både area och ljusintensitet och varje modul ger en ström i 

storleksordningen 3-8 A vid maximal solinstrålning. Vid installation kopplas moduler i serie 

för att uppnå önskad toppeffekt, samt för att nå den arbetsspänning som tillämpningen kräver, 

exempelvis för att matcha växelriktarens inspänningsområde. 

Även om en solcell, eller PV-cell, i själva verket är en beståndsdel i en solcellsmodul, eller 

PV-modul, brukar solcellsmodulen benämnas som solcell, varför detta är den terminologi som 

i fortsättningen kommer användas. Eftersom enskilda celler inte kommer diskuteras i 

fortsättningen finns heller ingen risk för inkonsekvens gällande begreppen. 

 

 

 

  

Figur 4.2 – Seriekopplade solceller i en solcellsmodul, 

(Nexus Energy Solutions, 2012) 

Figur 4.1 – Enskild solcell (PV-cell) 

(Nexus Energy Solutions, 2012) 
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4.1.1.3. VERKNINGSGRAD 

Effektiviteten för alla elproducerande system är begränsad av ofrånkomliga energiförluster 

inom systemet och solceller är inget undantag. Den instrålade solenergin innehåller tämligen 

stora mängder energi, cirka 1100 W/m
2
 mitt på en solig dag, men endast en del av denna kan 

omvandlas till elektricitet i PV-system på grund av en rad olika faktorer (Gueymard, 2004). 

Den största energiförlusten sker vid omvandlingen av solenergi till likström, vilken sker 

genom den fotovoltaiska effekten i solcellen. En solcells verkningsgrad, η, definieras som den 

procent av den instrålade solenergin som omvandlas till elektrisk energi (Luque och Hegedus, 

2003). För de kommersiella kristallina kiselceller som finns på marknaden idag ligger 

verkningsgraden på mellan 5 och 20 % (Energy Australia et. al, 2006), vilket betyder att man 

med denna teknik maximalt kan utvinna mellan 55 - 220 W/m
2
. Denna verkningsgrad är dock 

definierad under speciella laboratorieförhållanden, benämnda Standard Test Conditions 

(STC), vilka innebär en vinkelrät solinstrålning på 1000 W/m
2
, en temperatur på 25 °C och 

AM1.5, vilket är ett mått på hur långt ljuset färdas i jordens atmosfär. (IMT Solar, 2009) 

Följaktligen är verkningsgraden i första hand praktisk i jämförelser mellan olika solceller, och 

mindre användbar vid faktiska beräkningar på hur mycket elektricitet ett PV-system kommer 

producera. 

Tillverkare och leverantörer av solceller använder sig oftast av en maximal uteffekt för 

solcellerna, vilken inte ska förväxlas med verkningsgraden. För att illustrera skillnaden mellan 

dessa två värden finns de tekniska egenskaperna för den monokristallina kiselsolcellsmodulen 

DJ-240D156A återgivna i Tabell 4.1. Maxeffekten är angiven till 240 W och storleken på 

modulen är cirka 1,63 m
2
. Detta ger en effekt per ytenhet på cirka 147 W/m

2
, det vill säga en 

verkningsgrad på 14,7 %.  

 

  

Elektrisk data  

Modell DJ-240D156A 

Maxeffekt (± 3 %) 240 W 

Märkspänning 30,3 V 

Märkström 7,92 A 

STC: Instrålning: 1000 W/m
2
, Temperatur: 25°C, AM1,5 

Mekaniska specifikationer 

Solceller Monokristallina kiselceller 156x156 mm 

Antal celler 60 st. (10x6) 

Dimension 1650x990x40 mm 

Vikt 20,0 kg 

Tabell 4.1 - Tekniska specifikationer för solcellsmodulen DJ-240D156A (Nexus Energy Solutions, 2012) 
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4.1.1.4. GEOGRAFI OCH KLIMAT 

Effektiviteten för ett PV-system är direkt proportionell mot den vinkelräta solinstrålningen, 

vilket gör att den genererade elektriska effekten påverkas av en mängd olika faktorer. Den 

geografiska placeringen påverkar effektiviteten i form av antal soltimmar, vinkel mot solen 

och omgivningstemperatur. Ett PV-system producerar, föga förvånande, mer energi nära 

ekvatorn än långt norrut. För att förbättra effektiviteten kan man välja att installera ett så 

kallat solar tracking-system, som innebär att solcellerna monteras på rörliga axlar för att 

kunna följa solen under dagen och året för att uppnå en optimal vinkel där så mycket av 

solistrålningen som möjligt absorberas. Figur 4.3 visar den fasta solcellen samt principerna 

för både enaxliga och tvåaxliga solar tracking-system. Det mest gynnsamma är att installera 

ett tvåaxligt system som både optimerar den horisontella vinkeln för att kompensera för tid på 

året, samt följer solens förändring i läge under dagen. Eftersom sådana system innebär en 

ökad kostnad är det dock inte alltid säkert att detta är det mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt 

perspektiv (Lave och Kleissl, 2011). 

 

 

Då denna typ av solar tracking-system väldigt sällan används för privata PV-system har fokus 

för undersökningen valts till fasta system. National Renewable Energy Laboratory fastslår att 

en fast lutningsvinkel motsvarande latituden är optimal för att maximera energiproduktionen 

under hela året, där en lutning på 0° är en horisontell solcell. En ökad vinkel förbättrar 

produktionen på vinterhalvåret, medan en minskad vinkel främjar sommarproduktionen 

(NREL, 2011b). 

Många vetenskapliga artiklar behandlar en optimering av denna vinkel, bland andra Lave och 

Kleissl (2011) som fann att den optimala vinkeln i vissa fall kunde avvika uppemot 10° från 

den allmänt vedertagna tumregeln med en vinkel motsvarande latituden. Man menar dock att 

en vinkel motsvarande breddgraden kan vara att föredra och vid relativt låga latituder nära 

optimal, eftersom deras modell är komplex och kräver tillgång till en stor mängd data.  Li och 

Lam (2007) studerade den optimala vinkeln för solceller i Hongkong, och fann att den fasta 

lutning där solcellerna producerade mest energi över året var 20°, vilket motsvarar latituden. 

Detta är också den vinkel som de flesta leverantörer av solceller använder sig av, och därför 

har denna lutning valts för beräkningarna i denna studie. 

Figur 4.3 – Tre typer av solar tracking-system (NREL, 2012c) 
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Oavsett om solcellen monteras på rörliga axlar eller ej går det inte att undkomma mulet väder, 

varför det är viktigt att ha tillgång till historiska väderdata för att kunna uppskatta den 

förväntade solinstrålningen på den aktuella platsen.  

Även om den direkta solstrålningen är den absolut viktigaste faktorn, påverkar också 

temperaturen effektiviteten hos solceller. Teo, Lee och Hawlader (2012) presenterade resultat 

från en studie gjord på temperaturens påverkan på solcellers prestanda, som visade att den 

studerade solcellens verkningsgrad i vissa extremfall ökade från 8-9 % utan kylning till 13-14 

% då aktiv kylning användes. National Renewable Energy Laboratory använder sig av en 

effektkorregering på -0,5 % per °C för kristallina kiselsolceller i sina beräkningar, vilket tyder 

på att ett kylsystem kan vara värt att överväga. I dagsläget hör dock sådana system inte till 

vanligheterna när det handlar om småskalig elproduktion, på grund av de höga kostnaderna 

förknippade med dem. I denna studie väljs därför att bortse från detta alternativ (NREL, 

2011b).  

Andra faktorer som kan påverka effektiviteten för solceller är exempelvis skugga från 

omkringliggande föremål, snö och smuts. I vissa högtrafikerade och förorenade områden med 

lite nederbörd kan försmutsning medföra en betydande försämring av solcellernas effektivitet. 

National Renewable Energy Laboratory refererar till observationer på solceller i Kalifornien 

som visade en försämrad effektivitet på upp till 25 % på grund av försmutsning av solcellerna, 

och följaktligen är ett regelbundet underhåll av cellerna viktigt i sådana områden (NREL, 

2011c).   

4.1.1.5. HÅLLBARHET OCH LIVSLÄNGD 

Livslängden på solceller är av stor vikt då en investeringskalkylering ska genomföras, och 

denna diskuteras i många olika vetenskapliga artiklar. Skoczek, Sample och Dunlop 

genomförde bland annat en studie av prestandan hos 204 stycken kristallina kiselceller av 56 

olika typer från 20 stycken oberoende tillverkare som varit i bruk sedan i början av 80-talet. 

Solcellernas prestanda testades innan uppförandet och dessa data jämfördes med mätningarna 

som gjordes 2008. Många av dagens leverantörer av solceller ger en effektgaranti för dess 

produkter, vanligen garanteras 90 % av den initiala maxeffekten efter 10 år och 80 % efter 25 

år. Resultaten i studien visade att endast 17,6 % av de undersökta solcellerna inte levde upp 

till dessa krav, och att 65,7 % levererade över 90 % av den initiala maxeffekten även efter 20 

års drift (Skoczek, Sample och Dunlop, 2009). 

Liknande resultat presenterades i en studie gjord 2006 av Jonas Hedström och Linus 

Palmblad, på uppdrag av Elforsk. När solcellsanläggningen på Bullerö i Stockholms skärgård 

skulle monteras ned gjordes prestandamätningar på de 25 år gamla kristallina solcellerna. 

Modulerna mättes under förhållanden som var mycket nära de krav som ställs vid mätning av 

solcellers prestanda och mätresultaten kompenserades med standardiserade metoder till STC-

förhållanden. Man fann att 19 av de 20 modulerna låg mindre än 2 % under den jämförande 

mätningen från 1985, vilket låg inom felgränsen för den använda mätmetoden.  

Den 20:e modulen uppvisade en halvering av effektiviteten, vilken kunde förklaras av en 

synligt defekt cell. Man kunde inte heller hitta någon så kallad gulning av 
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inkapslingsmaterialet, vilket är en prestandaförsämrande missfärgning som annars främst 

förekommer i varmare klimat. Baserade på resultaten var slutsatsen att en 25-årig garanti för 

solcellsmoduler baserade på kristallint kisel är fullt rimlig, och kanske till och med i 

underkant för det svenska klimatet, speciellt med tanke på att dagens solceller har bättre 

kvalitet på inkapslingsmaterialet. (Hedström och Palmblad, 2006) 

Solceller levereras vanligen med en garanti på 25 år. Trots detta kommer solcellerna i de allra 

flesta fall kunna fortsätta att leverera energi längre än så. Detta får i så fall får betraktas som 

en bonus eftersom en investering av det här slaget bör ha betalat av sig innan dess. Samtliga 

leverantörer som ingår i denna studie lämnar den ovan nämnda effektgarantin, och denna 

används som en lägstanivå i den modell som senare presenteras.  

4.1.1.6. ANDRA TYPER AV SOLCELLER 

Som tidigare nämnts riktar vissa forskare in sig på att försöka minimera kostnaden, snarare än 

att maximera verkningsgraden, medan andra fokuserar på att maximera uttagen effekt per 

ytenhet (Tiwari och Dubey, 2010). Även om kristallina kiselceller står för den absoluta 

majoriteten av de solceller som säljs och används idag vinner andra teknologier årligen 

marknadsandelar. Den största av dessa alternativa teknologier är så kallade tunnfilmssolceller, 

som i dag står för mellan 10 och 15 % av marknaden.  

Tekniken går ut på att ett material som kan absorbera solljuset på en kortare sträcka används, 

vilket gör solcellerna uppemot 100 gånger tunnare än de traditionella kristallina kiselcellerna. 

En av fördelarna med tunnfilmstekniken är den relativt låga materialåtgången vilket innebär 

att tillverkningen kan ske till ett betydligt lägre pris. Solcellerna blir också mer 

anpassningsbara med denna teknik, vilket kan vara fördelaktigt vid byggnadsintegrerade 

lösningar. Nackdelen är den alltjämt relativt låga verkningsgraden, mellan 5 och 10 %, vilket 

gör att större ytor krävs för att uppnå samma effekt som motsvarande kristallina kiselceller 

(Elforsk, 2011). En mer utförlig beskrivning av tunnfilmsteknologin görs bland annat av 

Luque och Hegedus (2003) och potentialen för denna i småskalig, privat elproduktion 

diskuteras av bland andra Parida, Iniyan och Goic (2011). 

I ena ändpunkten av spektrumet återfinns tekniken med koncentrerade solceller, som genom 

användning av linser koncentrerar solljuset mot solcellen. Detta medför att en mindre cellarea 

krävs för en given effekt, och man försöker således minska den totala kostnaden genom att 

ersätta det dyra halvledarmaterialet med billigare optiska material. Dessa solceller har den 

högsta verkningsgraden på marknaden idag, men står fortfarande inför vissa svårigheter. Den 

största av dessa är nödvändigheten att ha någon form av solar tracking-system, för att uppnå 

tillräcklig koncentration av solljuset. En fördjupning i tekniken, dess fördelar och nackdelar 

görs av El Chaar, Lamont och El Zein (2011). 

Det senaste tillskottet till solcellstekniken är så kallade organiska solceller, som använder sig 

av organiska elektrolyter istället för traditionella halvledarmaterial. Denna teknologi minskar 

tillverkningskostnaden avsevärt, men verkningsgraden är mycket låg, endast omkring 5 %. 



22 

 

Tabell 4.2 visar en sammanställning över de fyra ovan behandlade solcellsteknologierna och 

deras egenskaper. Man bör dock ha i åtanke att andra kostnader förknippade med de olika 

teknikerna tillkommer, exempelvis kostnaden för ett solar tracking-system. Därför kan 

tabellen på denna punkt i viss mån vara missviande. 

 

Typ 
Kristallina 
kiselceller 

Tunnfilms-solceller Koncentrerande 
solceller 

Organiska 
solceller 

Marknadsandel (%) 
85 – 90 10 – 15 ≈ 1 ≈ 1 

Verkningsgrad (%) 10 – 20 5 – 10 25 – 35 ≈ 5 

Pris per storlek 
[USD/m

2
] 

200-400 250 - 400 550 – 650 100 – 220 

Pris per effekt 
[USD/Wp]* 

≈ 1,5 – 2,5 ≈ 2 ≈ 3 – 4,5 ≈ 1 

*Maximal effekt 

 

Forskare och företag försöker kontinuerligt maximera utvunnen effekt med hänsyn till 

parametrar som verkningsgrad, tillverkningskostnad, yta och livslängd, och i dagsläget verkar 

kristallina kiselsolceller lösa ekvationen på det mest tillfredsställande sättet. Eftersom detta är 

den teknik som dominerar marknaden för privat solelproduktion är det också denna som 

studien valts att fokusera på. Figur 4.4 visar sambandet mellan pris och effekt för några av de 

vanligaste kristallina kiselcellerna på den amerikanska marknaden idag. Som figuren visar 

varierar priset per maxeffekt tämligen mycket mellan olika tillverkare och modeller, men att 

genomsnittspriset per toppeffekt idag ligger i storleksordningen 2 USD/Wp. 

  

Figur 4.4 – Pris och toppeffekt för några vanliga kristallina kiselceller i USA (Wholesale Solar 2012) 

Tabell 4.2 - Sammanställning av olika teknologiers egenskaper  

(SolarServer, 2012), (Solar Buzz, 2012) ), (PV Insights, 2012b), (International Energy Agency, 2010) 
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4.1.1.7. VÄXELRIKTAREN 

En annan vital komponent i ett privat system för produktion av elektricitet med hjälp av 

solceller är växelriktaren. För att kunna använda den producerade elektriciteten och för att 

koppla in systemet på det allmänna elnätet, behöver den likström (DC) som solcellerna 

producerar konverteras till växelström med rätt frekvens och spänning (AC), vilket görs i 

växelriktaren (Tiwari och Dubey, 2010). 

Tidigare utnyttjades oftast solceller på otillgängliga platser och var således inte inkopplade på 

elnätet. Istället användes den producerade likströmmen direkt för att ladda batterier som sedan 

kunde nyttjas under kvällar och nätter, vilket medförde att en växelriktare inte behövdes. Till 

följd av de senaste årens förändrade efterfrågemönster, i och med att de flesta önskar att 

koppla in PV-systemet på det allmänna elnätet, har utvecklingen av växelriktare snabbt gått 

framåt samtidigt som utbudet ökat. Växelriktarna är dock fortfarande relativt dyra och utgör 

en betydande andel av den initiala investeringen vid en installation av solceller. 

4.1.1.8. VÄXELRIKTARENS VERKNINGSGRAD OCH HÅLLBARHET 

Även om teknikutvecklingen gått framåt också inom detta område är en konvertering från 

likström till växelström fortfarande belagd med förluster. Relationen mellan uteffekt (AC) och 

ineffekt (DC) är växelriktarens verkningsgrad, och denna har stor betydelse för 

energiproduktionen då den direkt påverkar hela systemets totala effektivitet. De växelriktare 

som idag finns på marknaden har oftast en verkningsgrad på cirka 96 % (SMA, 2011).  

Till skillnad från den långa livslängden på själva solcellerna har dagens växelriktare en så 

kallad Mean time to First Failure (MTFF) på cirka 5-10 år. Detta beror på att växelriktare har 

fler rörliga delar än vad solceller har, vilket ökar risken för att något går sönder. De delar i 

växelriktaren vanligtvis går sönder tidigt är de elektromekaniska, såsom dioder, reläer och 

fläktar, men även kondensatorer, induktorer och transformatorer kan förstöras av exempelvis 

belastningstoppar och användning utanför spänningsområdet. Det finns dock en hel del 

åtgärder att ta till för att öka livslängden. Att regelbundet kontrollera att växelriktaren arbetar 

inom det tilltänkta området i fråga om effekt och spänning samt att exempelvis rengöra 

kylflänsar minskar risken för att komponenter går sönder. Om sådana åtgärder görs kan man 

åtminstone räkna med en livslängd för växelriktaren på 10 år, vilket dock ändå innebär att 

minst en ny investering måste göras under PV-systemens livstid (Electrical Construction & 

Maintenance, 2009). 

Många tillverkare av växelriktare hävdar att det i dagsläget inte är praktiskt möjligt att på ett 

kostnadseffektivt sätt tillverka enheter med längre livslängd än 15 år. Dessutom menar man 

att en låg initialkostnad är den viktigaste frågan för konsumenterna, och att man därför inte 

satsar särskilt mycket resurser på att förlänga livslängden (NREL, 2006). 

Alla växelriktare som levereras med solcellsystemen i denna studie har en garanti på minst 5 

år och detta är således den teoretiskt kortaste livslängden. 
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4.1.1.9. ELMÄTAREN 

För att möjliggöra för försäljning av den elektricitet som man själv inte använder måste också 

en speciell elmätare installeras. Denna levereras vanligen av den eldistributör kunden har och 

kostnaden för denna är något som tillkommer utöver de paketpriser som solcellsleverantörer 

ofta marknadsför, och som också måste tas hänsyn till vid investeringskalkyleringen. Två 

olika typer av elmätare finns att välja på; bruttomätare och nettomätare, vars olika egenskaper 

diskuteras längre fram. I Figur 4.5 visas en schematisk sammanställning av de olika 

komponenter som krävs för privat produktion av förnyelsebar elektricitet från solenergi; 

solcellen, växelriktaren och elmätaren. Termen PV-system beskriver hela systemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. ELDISTRIBUTIONSSYSTEMET (EDS) 

Möjligheten att exportera den producerade elektricitet som hushållet själv inte använder är en 

viktig faktor när det gäller den ekonomiska lönsamheten i solcellsinvesteringar. Eftersom 

solceller producerar elektricitet under dagen då solinstrålningen är som störst, kommer 

produktionen ibland överstiga det egna behovet. I dagsläget saknas även ett effektivt 

alternativ till att lagra den egenproducerade elektriciteten, vilket gör en nätinkoppling näst 

intill ofrånkomlig.  

I Sverige pågår fortfarande diskussioner om hur försäljning av småskaligt egenproducerad 

elektricitet ska gå till, och vilka regler som ska gälla. Elhandelsbolagen är i dag inte skyldiga 

att ta emot egenproducerad el, och även om möjligheten erbjuds är reglerna ogynnsamma för 

privathushåll (Energimyndigheten, 2011). I november 2010 lämnade 

Energimarknadsinspektionen in en rapport till regeringen som bland annat föreslår att 

elbolagen ska bli tvungna att ta emot den producerade elen samt att nätbolagen ska använda 

nettodebitering, vilket innebär att nätavgiften baseras på skillnaden mellan köpt och levererad 

el. Rapporten fastslår dock också att en nettodebitering för själva elproduktionen inte är 

möjlig eftersom detta strider mot gällande skatteregler, och detta är idag det stora hindret för 

att en investering av det här slaget ska vara lönsam i Sverige (Energimarknadsinspektionen, 

2010).  

Figur 4.5 – Schematisk modell över ett PV-system (AGL Solar Energy 2012) 
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I Australien är läget dock ett annat. Parlamentet beslutade 2009 att alla elbolag skulle vara 

tvungna att ta emot elektricitet från privatpersoner med egenproducerad, grön el. Detta som 

ett steg i att uppnå landets mål om att 20 % av landets elektricitet ska komma från förnybara 

energikällor år 2020 (DCCEE, 2011a). Dessutom är reglerna gällande försäljningen av el 

anpassade för att gynna privata elproducenter, och såväl netto- som bruttodebitering är 

tillåten, vilka båda kommer diskuteras längre fram. Överlag har australiensiska myndigheter 

gjort mycket för att gynna småskalig, förnybar elproduktion och säkerställt att alla tekniska 

förutsättningar för att sälja överskottsel existerar. 

En fråga som brukar diskuteras i samband med elektricitet från solceller är kvaliteten på den 

överskottsel som matas ut från växelriktaren till nätet. Ett mått på denna kvalitet är så kallad 

strömdistorsion, eller Total harmonic distortion (THD). Denna mäts i procent, där 0 % är en 

perfekt sinuskurva, det vill säga en helt ren ström utan störningar (Svensk Byggtjänst, 2012). 

Energimyndighetens testlaboratorium genomförde mätningar på 8 stycken nätanslutna 

solcellsanläggningar under åren 2009 och 2010, bland annat kvaliteten på den producerade 

elektriciteten. En godtagbar nivå på strömdistorsion för små solcellsanläggningar brukar sättas 

till 30 % och samtliga anläggningar i undersökningen hamnade under detta värde 

(Energimyndigheten, 2010). 

Även på makronivå finns fördelar med en utveckling mot en ökad användning av solceller för 

privat produktion av elektricitet. Distribution av elektricitet innebär stora effektförluster, vilka 

är proportionella mot sträckan elen ska färdas. I Australien uppgår dessa förluster till ungefär 

7 % av den totala produktionen av elektricitet, vilket är jämförbart med Sverige som 2011 

hade en total elproduktion på 141,7 TWh och nätförluster på cirka 9 TWh, det vill säga 6,3 % 

(SVK, 2011a), (ABS, 2003). De relativt höga siffrorna beror till stor del på att båda länderna 

har långt mellan produktion och användning rent geografiskt och således stora sträckor elnät. 

Svenska Kraftnät delade den 1:a november 2011 in Sverige i 4 elområden, just för att bland 

annat försöka minska dessa nätförluster 

(SVK, 2011b). I Figur 4.6 framgår tydligt de 

stora sträckorna och det geografiskt utspridda 

elnätet i östra Australien, vilka ger upphov 

till dessa förluster. 

En ökad användning av småskalig 

elproduktion skulle kunna sänka dessa siffror 

för Australien, något som också Passey et al. 

(2011) kommer fram till i sin studie av 

effekterna av en ökad andel nätinkopplad 

privat elproduktion. En minskning av 

distributionsförlusterna skulle sänka det 

totala behovet av producerad elektricitet, 

vilket skulle vara ytterliga ett steg i arbetet 

för att minska landets utsläpp av 

växthusgaser.  

Figur 4.6 – Det nationella elnätet i östra Australien (Green Rock Energy, 2009) 
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4.1.3. ELANVÄNDNINGSSYSTEMET (EAS) 

Även om en inkoppling på det allmänna elnätet ger en möjlighet att sälja överskottsel 

uppkommer den maximala nyttan och lönsamheten när den producerade elektriciteten 

används i det egna hushållet. Detta beror på att kostnaden för köpt el i de allra flesta fall 

överskrider det pris som elbolagen betalar kunder för exporterad överskottsel.  

I dagsläget har emellertid många australiensiska delstater infört så kallade feed-in-tariffer, det 

vill säga en statligt finansierad ersättning som kunden erhåller för varje kilowattimme 

elektricitet denne exporterar till nätet (Solar Choice, 2011). Detta innebär i vissa fall att det är 

mer lönsamt att sälja så mycket av den egenproducerade elen som möjligt, men precis som 

med de flesta ekonomiska stimulanser är programmen introducerade för att accelerera 

utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion och de har därför en begränsad löptid. Dessa 

statliga ersättningsprogram kommer att diskuteras mer djupgående längre fram. Tills vidare 

räcker det med att konstatera att en frånvaro av ett sådant program innebär att högsta 

lönsamhet oftast uppnås då maximal andel av den egenproducerade elen används i det egna 

hushållet (Kuwahata och Monroy, 2011). 

4.1.3.1. KVALITATIV MATCH MELLAN PRODUKTION OCH ANVÄNDNING 

En del kritiker till solcellstekniken anser att denna inte har potential att ersätta de fossila 

energikällorna på grund av dess beroende av solinstrålningen. Man menar att de fossila 

energikällorna tillsammans med kärnkraften kommer fortsätta vara vitala beståndsdelar i 

samhället på grund av dess förmåga att producera energi då den behövs. Elproduktion genom 

solceller är dock ett utmärkt komplement till de så kallade bas- och reglerkrafterna, vilka i 

Sveriges fall består av kärnkraft och vattenkraft, och i Australiens fall i princip uteslutande 

består av kolkraft (Vattenfall, 2012b), (ABARES, 2011). Tekniken är således en viktig 

beståndsdel i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, i synnerhet i Australien, där fossila 

bränslen utgör den största delen av elproduktionen. När solcellerna producerar energi 

reduceras behovet av dessa fossila bränslen och därför också utsläppen av växthusgaser. 

Australien har dock sämre förutsättningar, med mycket låg andel förnyelsebar så kallad 

reglerkraft som exempelvis vattenkraft. Landet är som tidigare nämnt till stor del beroende av 

kol och för att minska detta beroende är solceller är bra alternativ. Även om man i dagsläget 

inte kommer kunna ersätta all kolkraft med förnyelsebara energikällor, finns potential för att 

genom en ökad användning av solenergi minska sin klimatpåverkan stort. 

Eftersom elektricitet måste produceras i det ögonblick den används är den kvalitativa matchen 

vital. Ju bättre den denna är, det vill säga hur väl användningen av elektricitet korrelerar med 

produktionen, desto bättre komplement är tekniken till baskraften. Detta är än viktigare på ett 

mikroperspektiv, eftersom privatpersoner som tidigare konstaterats oftast tjänar mer på den 

producerade elektricitet som används i det egna hushållet än den som exporteras till det 

allmänna nätet. Independent Pricing and Regulatory Tribunal (IPART) fastslår också bland 

annat i en rapport att den största ekonomsiska nyttan för privatpersoner med solceller i New 

South Wales uppkommer vid en så låg exportandel som möjligt (IPART, 2011a). 
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För att kunna uppskatta den ekonomiska potentialen i en investering i ett privat PV-system 

måste således denna korrelation undersökas. Flera vetenskapliga rapporter och publikationer 

behandlar efterfrågan på elektricitet och komplexiteten i att uppskatta denna. Bartels och 

Fiebig (1996) presenterade en modell för att uppskatta elanvändningen för hushåll i New 

South Wales genom att studera mätdata från ett flertal olika bostäder, med hänsyn till 

parametrar som typ av uppvärmning, luftkonditionering och swimmingpooler. Enligt deras 

resultat inträffar toppar i elkonsumtionen morgon och tidig kväll, beroende på matlagning, 

tvätt, tv-tittande och dylikt, vilket följaktligen talar mot en hög korrelation mellan 

elanvändning och produktion från solceller. Dessa data är dock inte helt färska, och mycket 

kan ha hänt i form av förändrade beteenden sedan den publicerades, vilket betyder att en mer 

noggrann undersökning av elanvändningen i hushåll bör göras (Bartels och Fiebig, 1996).  

På ett makroperspektiv är korrelationen mellan elproduktionen från solceller och efterfrågan 

på elektricitet relativt hög. Figur 4.7 visar den totala elanvändningen i New South Wales för 

två dagar i januari 2011, en helgdag respektive veckodag. Figuren visar att efterfrågan är som 

högst från tidig förmiddag till sen eftermiddag, vilket beror på att industrier och kommersiella 

kunder till största delen bedriver sina verksamheter under dagtid. Att elanvändningen är lägre 

under helgdagar är således naturligt på grund av att många industrier har stängt, men den 

balanseras ändå upp något av den ökade privatanvändningen under veckosluten. Samhällets 

konsumtion överensstämmer väl med hur produktionskurvan ser ut för solceller, då dessa 

producerar mest då solinstrålningen är starkast. Denna korrelation är något som ytterligare 

talar för en ökad användning av solceller då många elbolag har infört ett högre elpris under 

dessa timmar för att stävja elanvändningen och på så sätt jämna ut denna under dygnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller elproduktionen från solceller är det vanligt att uppskatta denna på årsbasis och 

inte titta på den timvisa produktionen. Denna förenklade modell är fullt tillräcklig om man gör 

antagandet att solcellerna aldrig producerar mer än vad den totala användningen är och att 

värdet av den producerade elen då blir detsamma som inköpspriset. Detta förenklade 

angreppssätt skulle göra det möjligt att kvitta den årliga elförbrukningen mot den årliga 

produktionen och på så sätt beräkna det ekonomiska värdet.   

Figur 4.7 – Total elanvändning en veckodag respektive helgdag i region NSW1 (AEMO, 2011) 
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Många mer djupgående analyser av ekonomin i solceller använder sig dock av en timvis 

matchning av de båda värdena. Ett exempel är Ren, Gao och Ruans rapport som behandlar 

optimering av storleken på PV-systemet för att maximera lönsamheten. Eftersom analysen tar 

hänsyn till feed-in-tariffer och ett timspecifikt elpris kräver modellen en timvis matchning av 

produktionen och förbrukningen (Ren, Gao och Ruan, 2009). 

En ytterligare indikation på att detta förfarande är att föredra är en rapport skriven av Severin 

Borenstein, vid University of California Energy Institute. Han menar att traditionella analyser 

av lönsamheten i solceller förbiser många av fördelarna med solenergi. En av dessa fördelar är 

korrelationen mellan produktionen och topparna i efterfrågan av elektricitet, vilka på många 

platser innebär ett högre elpris under dessa timmar, så även i Australien (AGL, 2012). 

Borenstein menar att den betydelse den timvisa matchningen har för lönsamheten i solceller 

beror på i vilken utsträckning elpriset stiger med en ökad efterfrågan. Resultaten i rapporten 

visar att om hänsyn tas till den korrelation elproduktionen från solceller har med 

toppefterfrågan kan det ekonomiska värdet i en investering öka med så mycket som 20 %, 

även i ett land som USA som har betydande överkapacitet i elproduktionen. Han fastslår 

också att denna siffra kan vara så hög som 30-50 % på platser där elpriset är ännu känsligare 

för efterfrågan (Borenstein, 2008). 

För att visualisera hur produktionen och hushållsanvändningen av elektricitet kan förhålla sig 

till varandra återges ett illustrativt exempel i Figur 4.8. Den streckade linjen representerar 

produktionen under dygnet, medan den heldragna representerar användningen för en typisk 

sommardag i New South Wales. Vid varje tidpunkt då produktionen är större än 

användningen exporteras elektricitet ut till elnätet mot en given tariff. Denna export 

representeras av den fyllda ytan mellan de två graferna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.8 - Exempel på förhållandet mellan konsumtionen och produktionen för ett hushåll (IPART, 2011a) 
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Tillgången till historisk timvis elförbrukningsdata för Australien är begränsad. Detta beror till 

största delen på att moderna brutto- och nettomätare är en relativt ny företeelse på den 

australiensiska elmarknaden. Tidigare har det inte funnits någon anledning för elleverantörer 

att mäta sina kunders elförbrukning på timnivå. Eftersom kunder de senaste åren har börjat 

installera egna elproducerande system, och med dessa också de nödvändiga elmätarna, har 

dock elbolagen idag bättre tillgång till data. 

I en rapport från Frontier Economics (2012) presenteras den genomsnittliga halvtimmesvisa 

elförbrukningen för samtliga 10 000 hushåll i Sydney som 2010-11 var anslutna till Ausgrid 

för export av privatproducerad PV-elektricitet. Dessa data visar på lasttoppar under morgon 

och eftermiddag, och något lägre nivåer under natt och dagtid. 

Ausgrid har sammanställda data för genomsnittshushållets årligt genomsnittliga 

halvtimmesanvändning, vilken presenteras i Figur 4.9. 

 

 

Profilen för privathushållens elkonsumtion kan också antas vara relativt likartad för de olika 

städerna i undersökningen. Australien är ett modernt land och levnadsstandarden i samtliga 

städer är hög. Detta talar för att elanvändningsbehovet, och med detta lastkurvan, ser ut på 

liknande sätt för de olika städerna. Lastpikar syns under morgontimmarna och 

eftermiddagen/kvällen. Av naturliga skäl är elanvändningen som lägst nattetid och mitt på 

dagen.  

Figur 4.9 – Genomsnittlig elförbrukning för ett genomsnittligt privathushåll med solcellssystem i 

Sydney, baserat på halvtimmesvis data (Ausgrid, 2011) 
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4.2. EKONOMI 

Lönsamheten i solcellsinvesteringar är huvudsakligen driven av den ursprungliga 

investeringskostnaden, de framtida årliga kostnadsbesparingarna för egenproducerad 

elektricitet, samt de framtida årliga intäkterna från exporterad elektricitet. Om värdet av 

framtida intäkter och besparingar överskrider värdet av grundinvesteringen är det ur 

ekonomisk synpunkt rationellt att genomföra investeringen. 

 

4.2.1. INVESTERINGSKOSTNAD 

4.2.1.1.  SMALL-SCALE TECHNOLOGY CERTIFICATES 

Small-scale Renewable Energy Scheme är det statliga program som har etablerats med syfte 

att skapa finansiella incitament för småskalig produktion av PV-elektricitet i Australien. De 

privatpersoner som installerar ett nytt och av myndigheten godkänt PV-system blir genom 

programmet tilldelade försäljningsbara så kallade Small-scale Technology Certificates (STCs). 

En STC är en utsläppsrätt ekvivalent med 1 MWh klimatneutral elektricitet som ett givet PV-

system sammanlagt förväntas generera under sin livslängd, dock maximalt under en period av 

15 år. STC:s handlas sedan av företag som behöver kompensera för sina utsläpp av 

växthusgaser (ORER, 2012). Den totala avgivna elektriska energin från systemet beror både 

på systemets maxeffekt under ideala förhållanden och på en faktor av denna maxeffekt. 

Denna faktor varierar beroende på geografi, till följd av olika antal soltimmar och olika 

infallsvinklar för solinstrålningen. I Figur 4.10 visas de 4 områdena för de geografiska 

faktorerna, och i Tabell 4.3 visas värdena för dessa faktorer. Australiensiska myndigheter har 

tagit fram ett enkelt samband mellan geografisk placering, systemtes maxeffekt och det antal 

STC:s man är berättigad utav (Ekvation 3.1). 

 

  (Ekvation. 4.1) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Zon: Geografisk faktor: 

1 1,622 

2 1,536 

3 1,382 

4 1,185 

Tabell 4.3 – Värden på geografisk 

faktor (ORER, 2009) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = Systemets maxeffekt (kW) 

𝑘𝑔𝑒𝑜 = Geografisk faktor 

𝑦𝑠𝑦𝑠 = Systemets livslängd i år 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = Förväntad elproduktion under livslängden (MWh) 

𝑁𝑆𝑇𝐶 = Antal Small-scale Technology-certifikat 

 

𝑁𝑆𝑇𝐶 = 𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 × 𝑘𝑔𝑒𝑜 × 𝑦𝑠𝑦𝑠 

 

Figur 4.10 – Zoner för olika geografiska faktorer 

(Solar Pro, 2012) 
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För att ytterligare gynna den småskaliga PV-produktionen, har man från myndighetshåll 

beslutat att under en övergångsperiod på 4 år tilldela en multipel av STC:s för den delen av 

systemet som understiger 1,5 kW (DCCEE, 2011b). Dessa multiplar och dess förbehåll 

gällande installationsdatum återfinns nedan i Tabell 4.4. 

 

 
 

Installationsdatum: STC-multiplikator: 

9 juni 2009 – 30 juni 2011 5 

1 juli 2011 – 30 juni 2012 3 

1 juli 2012 – 30 juni 2013 2 

från och med 1 juli 2013 1 (ingen) 

 

För att sammanfatta och förtydliga vad som ovan diskuterats, följer nedan ett räkneexempel 

för ett PV-system i Sydney som ligger i zon 3 för den geografiska faktorn. STC-

multiplikatorn för närvarande är 3 och beräkningar görs på både ett 1,5 kW-system samt ett 

4,5 kW-system. 

 

Exempel (STC:s): 

1. Sydney (zon 3), 1,5 kW-system, 15 år, STC-multiplikator 3 
1,5 kW x 3 x 1,382 x 15 år = 93,3 = 93 STC:s 

2. Sydney (zon 3), 4,5 kW-system, 15 år, STC-multiplikator 3 för de första 1,5 kW 
(1,5 kW x 3 + 3,0 kW x 1) x 1,382 x 15 år = 155,5 = 155 STC:s 

 

STC:s tilldelas det hushåll vid vilket PV-systemet installeras. Hushållet har sedan möjlighet 

att antingen behålla sina STC:s för egen spekulation, eller sälja dem direkt till sin PV-

leverantör och kvitta dessa mot en del av investeringskostnaden. Samtliga PV-leverantörer i 

undersökningen väljer att inkludera denna kvittningsmöjlighet som en rabatt i sina 

marknadsförda erbjudanden, baserat på ett av dem själva på förhand fastställt STC-pris. Priset 

är vanligtvis satt till 30 AUD, men varierar mellan de olika leverantörerna och ligger i 

undersökningen i intervallet 23 – 35 AUD. 

 

Kritiker hävdar att den ökade tillgången till STCs, till största delen driven av 

solcellsinstallationer, underlättar för företag att fortsätta sina utsläpp av växthusgaser. Vissa 

aktörer förespråkar att man som investerare i ett PV-system just därför bör överväga 

alternativet att inte sälja vidare utsläppsrätterna över huvud taget (EnviroGroup, 2011). 

 

  

Tabell 4.4 – Multipel för STC:s beräknade på den del av systemet 

som understiger 1,5 kW (Wp) (DCCEE, 2011b) 
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STC:s handlas på en tillgång- och efterfrågestyrd öppen marknad där priserna varierar. Figur 

4.11 visar prisutvecklingen för STC:s i Australien under en period från mars 2011 till februari 

2012. När detta skrivs är marknadsvärdet för en (1) STC 30,10 AUD, vilket motsvarar cirka 

210 SEK. Detta innebär att den som investerar i ett privat PV-system på 1,5 kW i Sydney idag 

blir tilldelad STC:s motsvarande ett värde på cirka 2800 AUD, det vill säga cirka 20 000 

kronor (Green Energy Markets, 2012). 

 
 

 

4.2.1.2. SYSTEMKOSTNAD 

Sedan Australien ratificerade Kyotoprotokollet och lade om sin energipolitik, har ett stort 

antal företag nischade mot installationer av PV-system etablerats på den australiensiska 

marknaden. Tabell 4.5 visar det genomsnittliga priset per kWp för 1,5 kWp-system, 3 kWp-

system respektive 5 kWp-system för 6 olika städer i Australien och baseras på offerter från 48 

solcellsinstallatörer. I samtliga offerter ingår solceller, växelriktare samt kostnaden för 

installation.  

 

 

 

  

Stad (antal offerter) 1,5 kWP [AUD/kWp] 3 kWP [AUD/kWp] 5 kWP [AUD/kWp] 

Adelaide (8) 1883 2370 2472 

Brisbane (7) 2059 2273 2383 

Canberra (7) 1563 2123 2243 

Melbourne (9) 1869 2316 2612 

Perth (8) 1410 2055 2219 

Sydney (9) 1942 2349 2560 

Figur 4.11 – Prisutveckling på STC:s i Australien från mars 2011 till februari 2012 (Green Energy Markets, 2012) 

Tabell 4.5 – Genomsnittliga priser per kWp för PV-system av olika storlek för 6 australiensiska städer 
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Alla leverantörer lämnar den tidigare diskuterade 25-åriga effektgarantin för solcellerna samt 

mellan 5 – 10 års garanti för växelriktaren, beroende på vilken leverantör man väljer. 

Samtliga leverantörer drar av STC-rabatten i sitt offererade pris. Som tydligt kan utläsas i 

Figur 4.12 ökar marginalkostnaden per kWp mot ökad systemstorlek, vilket förklaras av STC-

multipeln som enbart gäller för systemens första 1,5 kWp. 

 

 

Den största kostnaden som tillkommer är kostnaden för den dubbelriktade mätaren, som 

möjliggör försäljning av överskottsproduktionen. Denna köps separat av nätägaren och 

kostnaden brukar variera mellan 300-500 AUD (Lasauce, 2012). Ytterligare extrakostnader 

som kan tillkomma är tillägg för specialriggning för hus med tegeltak, höghustillägg, tillägg 

för svåråtkomligt tak, panelramar för fastigheter med platta tak samt resetillägg för avlägsna 

fastigheter, oftast för bostäder längre än 40 km från stadskärnan. 

4.2.2. FEED-IN-TARIFFER 

Den löpande vinsten från ett installerat PV-system är driven av två faktorer; den 

egenproducerade elektriciteten som kan användas för det egna bruket samt den produktion 

som exporteras till nätet mot betalning. Fördelningen mellan dessa och dess respektive 

lönsamhet beror på utformningen av delstaternas ersättningsprogram i form av feed-in-

tariffer, samt på elbolagens frivilligt valda ersättningar. Feed-in-tariffer är ett av de mest 

kraftfulla styrmedlen för att stimulera den privata hushållssektorn att göra investeringar i 

småskalig solelproduktion (Zahedi, 2010). I Australien fattas beslut om ersättningsprogram på 

delstatsnivå, och det finns för närvarande två olika typer av betalningsmodeller: nettomätning 

och bruttomätning. 

Nettomätning, eller net metering, innebär att en mikroproducent av förnyelsebar elektricitet 

enbart får betalt för den överskottseffekt som genereras i ett givet ögonblick. I första hand 

används alltså den egenproducerade elektriciteten för att täcka upp för det egna hushållets 

behov, och endast överskottet matas ut på det allmänna elnätet. Elmätaren registrerar i varje 

ögonblick huruvida hushållet exporterar eller importerar el, vilket ligger till grund för de 

löpande inbetalningarna. Den sammanlagda löpande vinsten vid nettomätning är driven av 

besparingar som kommer sig av att el som annars skulle köpts från nätet substitueras mot 

egenproducerad, samt värdet av den elektricitet som exporteras.  

Figur 4.12 – Genomsnittligt pris per kWP för 3 systemstorlekar, fördelat på stad. 



34 

 

Tidigare undersökningar visar att nettoexporten från ett PV-system i Australien varierar 

mellan 10 % och 50 % av den totala produktionen. Hur stor andel som exporteras är dels 

driven av hushållets elförbrukning under de timmar då solinstrålningen är som störst och dels 

av PV-systemets storlek (Zahedi, 2010). Bruttomätning, eller gross metering, innebär att 

mikroproducenten exporterar hela sin produktion direkt till nätet och får betalt per producerad 

kWh enligt gällande tariffer. Det sker ingen kvittning mot förbrukningen, utan mätaren 

registrerar in- och utgående el helt oberoende av varandra. Hela den egna elanvändningen 

importeras precis som tidigare. Tabell 4.6 visar hur inkomstkällorna för de två olika typerna 

av mätare samt för de två möjliga två scenarierna; då effektbehovet i hushållet är större 

respektive mindre än PV-systemets produktion. 

 

 
 

 

 

Studier visar att lönsamheten i privata solcellsinvesteringar historiskt har varit störst i de 

australiensiska delstater där en brutto-feed-in-tariff tillämpats (Zahedi, 2010). Det är också 

just dessa ersättningsprogram som varit de mest kostsamma för delstatsregeringarna. New 

South Wales introducerade 2009 en brutto-feed-in-tariff på 0,60 AUD per kWh, vilket vid 

denna tidpunkt var den mest generösa i Australien. Mellan 2009 och 2010 halverades dock 

priserna solcellinstallationer, vilket gjorde att efterfrågan på PV-system blev mycket högre än 

vad delstatsregeringen hade förväntat sig (IPART, 2011c). Mellan 2008 och 2010 steg antalet 

nätinkopplade privata, elproducerande hushåll i New South Wales från 2 900 till 50 000 

stycken. På grund av skenande kostnader förknippade med det stora antalet nyanslutna 

mikroproducenter, beslutade delstatsregeringen i oktober 2010 att man med omedelbar verkan 

skulle sänka den generösa brutto-feed-in-tariffen från 0,60 till 0,20 AUD per kWh för 

framtida nyinkopplade hushåll (SMH, 2010). Kort därefter, den 28:e april 2011, stängdes 

programmet för nyanslutningar helt (NSW Trade & Investment, 2011). 

 

I princip alla australieniska delstater har eller har haft någon typ av incitamentprogram i form 

av feed-in-tariffer, i likhet med New South Wales. Tabell 4.7 visar en sammanställning av det 

nuvarande läget, där vissa delstater precis som NSW har avslutat sina program. Tabellen visar 

även det frivilliga påslag som många elbolag väljer att erbjuda elproducerande kunder. Med 

ett elpris på strax över 20c per kWh framgår det tydligt i nedanstående tabell att Queensland 

är den delstat som för närvarande erbjuder den mest generösa ersättningen för egenproducerad 

solcellselektricitet, där mikroproducenter kan erhålla hela 52 cent per levererad kilowattimme.  

 

 Konsumtion > Produktion Konsumtion < Produktion 

Bruttomätning Tariff Tariff 
Nettomätning Substitut Substitut + Tariff 

Område Max. effekt Feed-in-tariff Programlängd Modell Påslag från elbolag 

VIC 5 kW 25c/kWh 2016 Net 6-8c/kWh 

SA 45 kWh/dag 16c/kWh 2016 Net 6-8c/kWh 

ACT - - - Net 1:1 

QLD 5 kW 44c/kWh 2028 Net 6-8c/kWh 

NSW - - - Net 8-28c/kWh 

WA - - - Net 7c/kWh 

Tabell 4.6 – Inkomstkällor för brutto- respektive nettomätning för de två möjliga scenarierna 

Tabell 4.7 – Feed-in-tariffer och elbolagens frivilliga påslag för Australiens olika delstater (IPART, 2012) 
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Mondol, Yohanis och Norton (2009) konstaterade att en stor skillnad mellan elens inköpspris 

och försäljningspris ställer ökade krav på ett korrekt dimensionerat PV-system. Lönsamheten 

maximeras genom att välja en sådan storlek på PV-systemet att överskottproduktionen 

minimeras. I undersökningen jämfördes feed-in-tarifferna mellan olika länder och man kom 

fram till att ökningen i lönsamhet, i förhållande till ökningen av PV-systemets storlek, var 

minst i länderna med lägst feed-in-tariff (Mondol, Yohanis och Norton, 2009).  

Menanteau, Finon och Lamy (2003) lyfte fram att en av svårigheterna med feed-in-tariffer är 

den finansiella risken för samhället. Det är komplicerat att förutspå totalkostnaden för feed-in-

tariff-program med en fixerad tariff per producerad kWh som dessutom löper över lång tid. 

Samtidigt som det är oklart hur samhällsekonomin ser ut om 15-20 år, är det svårt att förutspå 

de exakta löpande kostnadsnivåerna. Förändringar i klimat och väderförhållanden över tid kan 

inte förutsägas med säkerhet. Författarna konstaterar att även om det är teoretiskt möjligt att 

förändra tarifferna i efterhand, i händelse av ett förändrat ekonomiskt läge, är det svårt att 

genomföra av politiska skäl. Feed-in-tariffer har dessutom historiskt varit det statliga 

styrmedel som inneburit den största ökningen av den totala installerade kapaciteten, vilket 

medför ökade kostnader för staten (Menanteau, Finon och Lamy, 2003).  

Independent Pricing and Regulatory Tribunal gjorde 2011 en undersökning på vilken feed-in-

tariff som ur makroekonomisk synpunkt vore den optimala för egenproducerad PV-elektricitet 

i New South Wales. Många intressenter har efterfrågat en 1:1-tariff, vilket skulle innebära att 

mikroproducenter tilläts exportera elektricitet till samma tariff som den köps in. En 1:1-tariff 

innebär dock ökade kostnader för någon part, antingen elbolag eller myndighet, då kostnaden 

för produktionen bara är en mindre del av det sammanlagda elpriset.  

Grundförutsättningarna för undersökningen var att det optimala feed-in-tariff-programmet 

varken skulle driva upp elpriserna genom att lägga ökade kostnader på energibolagen, och 

inte heller kräva finansiering från New South Wales delstatsregering. Man kom fram till att en 

tariff i intervallet 8-10c/kWh skulle vara optimal och motsvara elektricitetens värde för 

elbolaget vid import. Tariffen skulle då betalas av elbolaget.  

Denna föreslagna tariff är något högre än vad många av Australiens elbolag betalar idag för 

mikroproducerad PV-elektricitet, utöver den feed-in-tariff som betalas av vissa av Australiens 

stater (IPART, 2011b). Som det framgår i Tabell 4.7 varierar elbolagens tariff mellan 6-

8c/kWh, vilket motsvarar cirka 30 % av slutkundens nuvarande inköpspris på el. IPARTs 

förslag innebär en nivå på 35 - 45 % av nuvarande elpriset (Switchwise, 2012). 
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4.2.3. ELPRISET 

Elpriset är en central komponent när lönsamheten för solcellsinvestingar ska beräknas. 

Framtida prishöjningar på elektricitet driver en ökad lönsamhet, både från den elektricitet som 

inte behöver köpas in och den el som skickas ut i nätet mot en feed-in-tariff, vilken som 

tidigare nämnt historiskt varit cirka 30 % av marknadspriset. 

4.2.3.1. HISTORIK 

Enligt data från Australian Bureau of Statistics har priset på el stigit varje år sedan 

mätningarna inleddes 1980. Sedan år 2000 har Australiens elpriser ökat 130 %. Figur 4.13 

visar elprisindex för några av Australiens största städer, med index 100 satt till mars 2000. 

Som figuren visar är de städer där elpriset har ökat mest är Sydney, Adelaide och Brisbane 

(ABS, 2012). 

 

 

I Tabell 4.8 presenteras den totala procentuella samt den årliga genomsnittliga 

elprisutvecklingen mellan åren 2000-2011 för städerna i undersökningen. 

 

Stad 
Total prisökning dec 
2000 – dec 2011 

Årlig prisökning dec 
2000 - dec 2011 

Canberra 84,7 % 5,74 % 

Sydney 136,3 % 8,13 % 

Melbourne 96,6 % 6,34 % 

Brisbane 105,1 % 6,75 % 

Adelaide 112,3 % 7,08 % 

Perth 56,9 % 4,18 % 

 

  

Figur 4.13 – Elprisindex för Australiens största städer. Januari till mars 2000 är satt till index 100 (Australian Bureau 

of Statistics, 2012) 

Tabell 4.8 – Procentuell elprisutveckling mellan åren 2000-2011 (Australian Bureau of Statistics, 2012) 
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Figur 4.14 visar i sin tur elprisindex för hela Australien och som framgår av figuren har 

Australiens elpriser, sett över en 30-årsperiod, femfaldigats. Dock är det tydligt att uppgången 

varit som störst efter 2007, vilket var året då Australien ratificerade Kyotoprotokollet och med 

detta lade om sin energipolitik.  

 

 

 

 

Som ett led i Australiens klimatomställning, röstade landets parlament i november 2011 

igenom ny lagstiftning som innebar ett införande av en koldioxidskatt. Programmet träder i 

kraft under 2012 och innebär beskattning av de 500 största utsläpparna av koldioxid i 

Australien. Det kommer löpa över en period av tre år, för att sedan övergå i ett system för 

handel med utsläppsrätter. Samtliga intäkter från programmet ska användas för att underlätta 

för klimatomställningen, bland annat genom att kompensera hushållen ekonomiskt på grund 

av de stigande energipriserna (BBC, 2011). 

4.2.3.2. NUVARANDE SITUATION 

Figur 4.15 visar det genomsnittliga elpriset för den 5 billigaste eldistributörerna för några av 

Australiens största städer. Priserna är hämtade från Switchwise (2012) och är baserade på en 

årlig elförbrukning motsvarande genomsnittshushållet för respektive delstat. Dessa 

genomsnittsförbrukningar är i sin tur siffror tagna från Energy Management Institute (2010) 

och återfinns i Tabell 4.9. 

Det kan konstateras att det råder relativt stora regionala prisskillnader inom Australien. De 

genomsnittliga elpriserna i Adelaide, SA, är över 50 % högre än vad de är i Canberra, ACT. 

Framgår gör också att elpriserna ligger långt över de svenska, vilka med dagens växelkurs 

ligger på 13-15c per kWh (Elskling, 2012). 

Figur 4.14 – Elprisindex för Australien. Januari till mars 2000 är satt till index 100 (Australian 

Bureau of Statistics, 2012) 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.3. FRAMTIDA ELPRISER 

Flera vetenskapliga rapporter har behandlat vad som kommer hända med elpriset i Australien 

i framtiden. Mycket tyder på att utvecklingen kommer fortsätta och att landet kommer 

uppleva stigande elpriser även framöver. Elmarknaden står för 35 % av Australiens samlade 

koldioxidutsläpp och är den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser i Australiens 

ekonomi (Garnaut, 2008). Studier visar på att krav på minskade utsläpp av växthusgaser 

kommer resultera i ökade elpriser. I en rapport från Australian Energy Market Commission 

(2011) som behandlar framtida elpriser för slutkunden, räknar man med en nominell 

prishöjning på elektricitet på 37,2 % mellan juni 2011 och juni 2014. Rapporten förutspår 

också de framtida elpriserna för de olika områdena i Australien, och Tabell 4.10 visar en 

sammanställning av rapportens resultat. Prisökningen kommer enligt kommissionen framför 

allt vara driven av ökade kostnader för produktion och överföring, det vill säga distribution 

och transmission (AEMC, 2011). 

 

 

 

  

Stad Genomsnittsförbrukning 

Canberra, ACT 7226 kWh/år 

Sydney, NSW 7226 kWh/år 

Melbourne, VIC 5624 kWh/år 

Brisbane, QLD 7210 kWh/år 

Adelaide, SA 6212 kWh/år 

Perth, WA 5922 kWh/år 

Område Uppskattat framtida elpris (jun 2014) 

ACT 22,93c/kWh 

NSW 32,27c/kWh 

VIC 30,32c/kWh 

QLD 29,28c/kWh 

SA 32,67c/kWh 

WA 31,26c/kWh 

Tabell 4.10 – Uppskattade elpriser i juni 2014 för olika australiensiska områden (AEMC, 2011) 

Figur 4.15 – Genomsnittliga elpriser för några av Australiens största städer (Switchwise, 2012) 

Tabell 4.9 – Genomsnittlig årsförbrukning av elektricitet för ett hushåll i olika 

australiensiska städer (Energy Management Institute, 2010) 
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Betz och Owen (2010) simulerade hur Australiens energimarknad skulle påverkas av olika 

föreslagna program för att reducera landets koldioxidutsläpp. Resultaten visade att den faktor 

som skulle göra störst inverkan på energimarknaden totalt sett var Australiens satsningar på 

förnybara bränslen. En ökad efterfrågan på sådana bränslen skulle kräva både kostsamma 

investeringar i ökad nätkapacitet såväl som en övergång från ett centraliserat nätverk till ett 

decentraliserat dito. Detta bidrar i sin tur till ökade transmissions- och distributionskostnader 

för slutkonsumenten. 

I en rapport från 2008 konstaterade Australiens finansdepartement att elproducenterna 

kommer behöva stå för den största delen av utsläppsminskningarna för att nå klimatmålen, 

med utsläppsreduktioner på över 80 %. Utöver investeringar i solceller, kommer minskningen 

vara driven av investeringar i vindkraft och geotermisk energi, samt satsningar på 

koldioxidavskiljning (CCS). Elpriset kommer primärt stiga till följd av kostnader förknippade 

med utsläppsrätter för kraftverk drivna av fossila bränslen. 

Produktionskostnaden för el beräknas på kort sikt, fram till 2015, stiga med mellan 50 % och 

130 %, beroende på vilka policyer staten väljer att anta för att reducera koldioxidutsläppen. På 

längre sikt, då ny teknologi med mindre utsläpp kommit på plats, kommer elpriserna fortsätta 

stiga men i en lägre takt än tidigare. Ökningen är då driven av fortsatta kostnadsökningar för 

elen som kommer från fossila energikällor, men ökningstakten kommer att vara lägre på 

grund av att den klimatneutrala elproduktionen vunnit ökande marknadsandelar. 

Produktionskostnaden beräknas stiga 80 – 150 % fram till 2020 och 120 – 190 % fram till 

2050 (Australian Treasury, 2008).  

4.2.3.4. BENCHMARKING 

Reneses och Centeno (2008) undersökte hur Spaniens och Portugals elpriser skulle påverkas 

av införande av koldioxidskatter på den iberiska halvön till följd av landets åtaganden genom 

Kyotoprotokollet. Man kom fram till att det nästan rådde ett linjärt samband mellan 

beskattningen av CO2-utsläpp, och den resulterade höjningen av elpriset (Reneses och 

Centeno, 2008).  

En skatt på 5 EUR/ton CO2-utsläpp skulle innebära en höjning av elpriset med 3-3,5 

EUR/MWh, vilket i australiensisk valuta blir 3,7-4,3c/kWh. En koldioxidskatt i Spanien och 

Portugal på 23 AUD/ton, vilket är den planerade nivån i Australien, skulle således innebära 

höjningar av elpriset på 17-20c/kWh. Eftersom den iberiska energimixen skiljer sig från 

Australiens, och har en lägre andel av elproduktionen från fossila energikällor, är det möjligt 

att prisökningen kommer bli ännu större i Australien än vad som skulle bli fallet i det iberiska 

scenariot. År 2009 kom 63,6% av Portugals och Spaniens totala elförsörjning från fossila 

energislag medan siffran för Australien var 92,7 % (IEA, 2009).  
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4.2.4. FÖRÄNDRING AV ELFÖRBRUKNINGEN 

Hushållens elförbrukning har varit relativt konstant under en lång tid, om man bortser från 

årliga variationer till följd av klimat- och vädervariationer som har stor inverkan på 

användningen av luftkonditionering och på uppvärmning. Man förväntar sig att 

genomsnittshushållet år 2020 förbrukar 6 % mindre elektricitet per år jämfört med 1990 års 

nivåer. Minskningen är framför allt driven av statliga program för att öka hushållens isolering, 

och därmed minimera värmeläckaget, och mer energieffektiva vitvaror. Minskningen skulle 

bli ännu större om man inte under samma period skulle uppleva större husstorlekar, 

kraftfullare tv-apparater samt mer förlorad energi genom stand-by-elektricitet (DCCEE, 

2008).  

4.2.5. BYTE AV VÄXELRIKTARE 

Den största kostnaden som dyker upp under ett PV-systems livslängd är den för byte av 

växelriktare. Borenstein (2008) kom fram till att växelriktaren vanligtvis håller 8 år, vilket 

innebär att den behöver ersättas cirka 2 gånger under en 25-årig systemlivslängd. Data från 

PV Insights (2012a) visar att genomsnittspriset för småskaliga växelriktare för närvarande 

ligger på 0,526 USD/Watt, där de dyraste kostar 0,900 USD/Watt och de billigaste 0,390 

USD/Watt). 

I en studie Navigant Consulting gjort på uppdrag av National Renewable Energy Laboratory 

konstaterades det att priset för växelriktare historiskt har minskat 5 – 10 % per år nominellt. 

Undersökningen visade också att kunderna efterfrågade ett lägre pris framför längre livslängd, 

vilket växelriktarproducenterna har rättat sig efter. Man bör därför aldrig räkna med att 

växelriktaren håller längre än 15 år (NREL, 2006). Löptiden för garantin i undersökningen 

varierar mellan 5 och 10 år. I många fall är det även möjligt att köpa till en förlängd garanti 

till 20 år, en möjlighet som dock inte kommer undersökas närmare i denna studie. 

4.2.6. LÖPANDE UNDERHÅLLSKOSTNADER 

PV-system kräver generellt sett mycket lite underhåll. Med den valda avgränsningen till 

fixerade moduler minimeras risken för underhållskostnader som lättare kan uppstå med 

mekaniskt mer avancerade moduler. Huvudsakliga områden för underhåll av fixerade 

solpaneler är löpande tvätt och avspolning av smutsiga paneler för förbättrad effektivitet, samt 

snöskottning under vinterhalvåret i kallare områden. På längre sikt behöver man som ägare av 

ett PV-system även se till att solen inte skyms av nytillkomna träd. 

Moore et al. (2006) undersökte underhållskostnaderna för ett storskaligt PV-kraftverk i 

Arizona, USA. Man kom fram till att den årliga kostnaden för underhåll i snitt var 0,12 % av 

grundinvesteringen. Detta var dock ett storskaligt kommersiellt kraftverk på 3,5 MW med 

avlönade reparatörer och underhållspersonal. Eftersom det för småskaliga PV-system ofta 

handlar om mindre reparationer och justeringar, kan man göra antagandet att kostnaden för 

småskaliga system kan vara ännu något lägre. 
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4.2.7. PRISELASTICITET 

En varas priselasticitet indikerar hur många procent den efterfrågade kvantiteten förändras vid 

en prisökning på en procent. Fan och Hyndman (2011) undersökte priselasticitet för 

elektricitet i delstaten South Australia. Undersökningen visade att konsumenter är mer 

benägna att förändra sitt konsumtionsmönster dagtid under sommarhalvåret, än vad de är 

under vinterhalvåret. Genomsnittskunden är dubbelt så priskänslig en sommareftermiddag 

som en vintereftermiddag. Eftersom det även är under sommarhalvåret som solcellerna 

genererar som mest el, kan detta tala för ett förändrat konsumtionsmönster vid en 

premiumtariff på den överskottsel som exporteras till elnätet, vilket bland annat är fallet i 

Brisbane. Kunderna blir mer benägna att förbruka mindre för att kunna maximera sin 

överskottsproduktion, vilket då påverkar lönsamheten för investeringen positivt. Figur 4.16 

visar den priselasticitet som Fan och Hyndman (2011) beräknade i rapporten, där man tydligt 

ser att skillnaden mellan sommar- och vinterhalvåret är som störst under eftermiddagen. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8. AVKASTNINGSKRAV 

Investeringens lönsamhet beror på dess avkastningskrav. Avkastningskravet beror i sin tur på 

den avkastning som kan erhållas från andra möjliga investeringar med liknande risk. Flera 

faktorer i litteraturstudien talar för att investeringar i solceller håller en relativt låg risknivå. 

Framtida stigande elpriser (AEMC, 2011), en begränsad framtida förbrukningsminskning 

(DCCEE, 2008) och ett begränsat framtida produktionsbortfall från solcellerna till följd av 

åldrande (Skoczek, Sample och Dunlop, 2009) är alla faktorer som över tiden driver på mot 

positiv lönsamhet. Samtidigt råder osäkerheter kring framtida feed-in-tariffer, vilket talar för 

en högre risk och med detta krav på en högre internränta. 

4.2.8.1. INFLATION 

Australiens riksbank, Reserve Bank of Australia, har ett inflationsmål på 2-3 %. Sedan målet 

introducerades 1993 har landets inflation årligen varit i denna storleksordning (RBA, 2012). 

Den genomsnittliga årliga ökningen av konsumentprisindex har varit 2,68 % mellan 2006 och 

2012 (ABS, 2012). Då hela simuleringen kommer göras nominellt, utifrån 2012 års 

Figur 4.16 – Priselasticitet för elektricitet under sommar- och vinterhalvåret  

(Fan och Hyndman, 2011) 
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prisnivåer, behöver hänsyn inte tas till inflationen vid modelleringen. Resultaten behöver dock 

överskrida inflationen, då en internränta som understiger inflationen innebär en realförlust. 

4.2.8.2. STATSOBLIGATIONER 

Även om det inte finns någon investering som är absolut fri från risk, brukar räntan på statliga 

obligationer talas om i termer av riskfri ränta. I Tabell 4.11 visas den nuvarande avkastningen, 

för 1-, 5-, 10- och 15-åriga australiensiska statsobligationer (Bloomberg, 2012). Dessa 

obligationer brukar fungera som ett riktvärde för investeringar med mycket låg risk. Om den 

beräknade internräntan för investeringar i privata PV-system underskrider den riskfria 

avkastningen för statsobligationer är investeringen således ej lönsam. 

 

Löptid Slutdatum Årlig avkastning 

1-årig 2013-05-15 3,20 % 

5-årig 2017-02-15 3,10 % 

10-årig 2022-07-15 3,65 % 

15-årig 2027-04-21 3,98 % 

 

Eftersom det inte finns några statliga räntepapper med en löptid längre än 15 år i Australien 

och solcellernas livslängd är längre än detta, kan det vara av intresse att undersöka andra 

länders längre statsobligationer. Den årliga avkastningen för 30-åriga statsobligationer i USA, 

Tyskland och Storbritannien listas därför i Tabell 4.12 nedan, och dessa representerar 

ytterligare en referens för i stort sett riskfria investeringar. 

 

 Slutdatum Årlig avkastning 

USA 2042-02-15 3,12 % 

Tyskland 2044-07-04 2,40 % 

Storbritannien 2042-07-12 3,33 % 

 

  

Tabell 4.11 – Årlig avkastning för australiensiska statsobligationer med olika löptid (Bloomberg, 2012) 

Tabell 4.12 – Årlig avkastning för 30-åriga statsobligationer i 3 länder (Bloomberg, 2012) 
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5. MODELL 

5.1. AVGRÄNSNINGAR 

5.1.1. GEOGRAFI 

För modelleringen görs en avgränsning till Australiens fem största städer; Sydney, 

Melbourne, Brisbane, Perth och Adelaide samt huvudstaden Canberra. Detta val grundar sig 

på några olika faktorer. Till att börja med befolkas alla dessa 6 städer av över 1 000 000 

invånare, och detta antas bidra till en större mängd leverantörer av solceller, och således en 

större säkerhet i antaganden om kostnaden för grundinvesteringen. 

Dessutom ligger samtliga valda städer i olika delstater, vilket kommer bidra till att större 

delen av Australien omfattas av undersökningen. Detta faktum kommer också att bidra till en 

heterogenitet mellan städerna i fråga om statliga subventioner och feed-in-tariffer, vilket i sin 

tur utgör ett underlag för att analysera hur utformningen av dessa påverkar lönsamheten. 

Ett tredje argument för varför just dessa sex städer väljs och att de två delstatshuvudstäderna 

Hobart i Tasmanien och Darwin i Northern Territory exkluderas från undersökningen är att 

den speciella marknadssituationen i dessa städer. Dels är städerna betydligt mindre än andra 

valda städer och dels finns endast en elleverantör i vardera stad. 

5.1.2. VAL AV BOSTADSHUS 

En avgränsning har gjorts till att undersöka privata bostadshus. För att undvika 

svåruppskattade extrakostnader förknippade med komplicerade installationsförfaranden väljs 

en villa med de egenskaper som sammanfattas i Tabell 5.1 nedan. 

 

 

 

 

5.1.3. VAL AV PV-SYSTEM 

För PV-systemet görs ett antal val med direkt inverkan på modelleringen. Först och främst 

görs en avgränsning till att enbart undersöka nätinkopplade system, det vill säga system där 

överskottsenergin exporteras till ett elnät, istället för att lagras lokalt i batterier för senare 

användning. Bakgrunden till detta val är dels de stora energiförlusterna som uppstår i 

samband med kemisk lagring, och dels att mellanlagring inte är nödvändig då enbart bostäder 

i storstadsområden undersöks. 

Som mätteknik väljs nettomätning. Detta har kommit att bli den dominerande mättekniken på 

Australiens elmarknad och tillämpas för nyinstallerade PV-system i samtliga delstater i 

undersökningen. Detta innebär att den totala solelproduktionen under en given timme i första 

hand kommer konsumeras av husägaren, och innebära en besparing i form av el som inte 

Egenskap Val Orsak 

Antal plan: 1  Lättåtkomligt 

Taktyp: Plåt  Undviker speciell tegelriggning 

Platt tak: Nej  Undviker panelramar för platta tak 

Plats: Nära stadens centrum  Minimerar restiden för installatören 

Tabell 5.1 – Sammanfattning av avgränsningar i form av egenskaper för fastigheten 
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behöver köpas in. Den eventuella överskottsel som finns kvar efter den egna användningen 

går till försäljning mot en given tariff per kWh. 

För solpanelerna väljs en fast konstruktion, det vill säga varken 1- eller 2-axlig mekanisk 

konstruktion med förmåga att följa solen. Även om utvunnen effekt med ett fast system blir 

något lägre, motiveras valet av både den lägre initiala investeringskostnaden och de sänkta 

underhållskostnaderna under livstiden. För själva solcellerna görs en avgränsning till att 

undersöka kristallina kiselceller som dels är den mest populära teknologin idag, dels är mest 

kostnadseffektiv sett till utvunnen effekt och dels har låga underhållskostnader. Ingen skillnad 

görs på mono- och polykristallina kiselceller i undersökningen. Teknologierna är snarlika och 

eventuella skillnader mellan mono-och polykristallina solcellspaneler kompenseras av att 

samtliga beräkningar genomförs på ett färdigt systems maxeffekt. Två system med samma 

maxeffekt – men med något olika verkningsgrader – kommer enbart skilja varandra åt till 

arean. Systemets area utgör inte en parameter för själva modelleringen.  

Som systemstorlek väljs 1,5 kWp, 3,0 kWp samt 5,0 kWp för modelleringen. De två första 

valen (1,5 kWp och 3,0 kWp) motiveras av att dessa är de mest populära alternativen på den 

australiensiska solcellsmarknaden. Då de procentuellt sett har störst statliga subventioner, 

uppfattas de som mest prisvärda. Det sista valet (5,0 kWp) motiveras av att det är kommer 

vara intressant att analysera hur lönsamheten påverkas av en större andel exporterad el. 

5.2. ANTAGANDEN 

5.2.1. ELANVÄNDNINGEN I OLIKA DELSTATER 

Hushållens elbehov varierar beroende på vilken del av Australien som undersöks. För 

modelleringen innebär detta att hushållens effektförbrukning måste variera mellan de olika 

städerna i undersökningen. Ett antagande görs att lastkurvans form är identisk mellan de olika 

delstaterna, men att hela denna kurva kan viktas olika utifrån genomsnittshushållets totala 

årsförbrukning av elektricitet i respektive delstat. För en delstat med den dubbla totala årliga 

elförbrukningen jämfört med referensstaten, är antagandet att genomsnittshushållet under 

varje enskild timme under året förbrukar dubbelt så mycket elektricitet som i referensstaten.  

Förenklingen motiveras dels av att det är svårt att hitta detaljerad lastdata på timnivå för 

hushåll i varje stad i undersökningen och dels av att modelleringen blir mer effektiv om 

samma datamängd kan användas för alla städer.  

5.2.2. ENBART TIMVISA EFFEKTFÖRÄNDRINGAR 

Hushållens nyttjade och producerade effekt är momentan och kan således variera för varje 

sekund under hela året. För modelleringen görs förenklingen att effekten enbart förändras 

timvis. Detta har flera fördelar; dels är det troligt att datan är mer lättillgänglig och dels blir 

modellen mer effektiv då en mindre datamängd behöver hanteras. Även den genererade 

effekten från PV-systemet beräknas timvis på motsvarande sätt. Detta resulterar i att 

matchningen mellan produktion och konsumtion sker på timbasis, istället för momentant som 

i verkligheten. Förenklat antas att med ett effektutnyttjande på 1,5 kW och en producerad 

effekt på 2,0 kW mellan 13:00 och 14:00, antas den sammanlagda egenanvända 
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energimängden uppgå till 1,5 kWh under timmen och nettoexporten till 0,5 kWh. 

Multiplicerade med inköps- respektive försäljningspriset på el, uttryckt i AUD/kWh, ges 

värdet av elproduktionen för den givna timmen. 

5.2.3. INVESTERINGENS LIVSLÄNGD 

Samtliga solcellstilverkare lämnar 25 års garanti på sina kristallina kiselpaneler. Trots att detta 

är lång tid och en producent kan hinna försvinna under 25 år, väljs detta som livslängd för 

investeringen. Solcellerna kommer sannolikt vara funktionsdugliga även efter 25 år, men vid 

denna tidpunkt antas resursen vara helt förbrukad utan något restvärde. 

5.2.4. KONSTANT ELPRIS UNDER ETT HELT ÅR  

För modellen görs antagandet att elpriset förblir konstant under hela året, och att en 

förändring av elpriset enbart kommer inträffa vid varje årsskifte. Eftersom investeringens 

löptid väljs till 25 år, får uteblivna minimala prisökningar på dagsnivå mindre inverkan på 

slutresultatet jämfört med om löptiden vore satt till exempelvis enbart 2 år. Förenklingen gör 

modellen mer lättöverskådlig. 

5.2.5. HÄNSYN TILL ÅRLIG FÖRBRUKNINGSMINSKNING 

I litteraturstudiens avsnitt 4.2.7 diskuteras priselasticitet, det vill säga hur efterfrågan på 

elektricitet förändras med avseende på en förändring i pris. Istället för att tillämpa denna 

information i modellen för beräkning av den framtida energiförbrukningen, antas istället en 

prisoberoende årlig minskning av energiförbrukningen enligt avsnitt 4.2.4. Det finns flera 

bakgrunder till varför denna förenkling görs. För det första baseras Fan och Hyndmans 

undersökning på historiska data. En unikt stor prisökning, som den som tros vara närstående, 

riskerar att innebära en orealistisk förbrukningsminskning i modellen, jämfört med vad Fan 

och Hyndman modellerade för. För det andra antas i modellen ett konstant elpris under hela 

året. Fan och Hyndmans forskning baserades på prisfluktuationer under året, inte primärt på 

prisförändringar mellan år. 

5.3. SCENARIOMODELLERING 

Det är svårt att med säkerhet uppskatta värden för framtida elpriser, feed-in-tariffer, 

underhållskostnader och andra parametrar som kommer driva den framtida lönsamheten. Ofta 

spänner sig projektionerna för parametrarna över intervall. För scenariomodelleringen väljs 

därför att tillämpa en så kallad extremvärdesanalys, där både de mest fördelaktiga och minst 

fördelaktiga underliggande parametrarna för solcellsinvesteringarnas lönsamhet modelleras. 

Det verkliga utfallet antas hamna någonstans i spannet mellan dessa två scenarier. Utöver 

bästa och sämsta möjliga utfall görs ett försök att definiera ett mest troligt scenario. 

5.3.1. SCENARIO #1: ”VÄRSTA FALL” 

För detta scenario antas samtliga modelleringsparametrar vara sådana att lönsamheten för 

solcellsinvesteringen blir minimal. På intäktssidan antas låga framtida elpriser, minimala 
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feed-in-tariffer och stora effektivitetsreduktioner mot ökad panelålder. På kostnadssidan antas 

höga kostnader för reparationer och mätarinstallation. 

5.3.2. SCENARIO #3: ”BÄSTA FALL” 

För detta scenario antas samtliga modelleringsparametrar vara sådana att lönsamheten för 

solcellsinvesteringen blir den teoretiskt högsta möjliga. Intäkter maximeras, till följd av bland 

annat höga framtida elpriser och minimala effektivitetsreduktioner, samtidigt som kostnader 

minimeras till följd av låga reparationskostnader samt låg kostnad för mätarinkoppling. 

5.3.3. SCENARIO #2: ”TROLIGT FALL” 

För detta scenario görs ett försök att anta de mest troliga parametervärdena i spannet mellan 

det minst fördelaktiga scenariot och det mest fördelaktiga. Exempelvis antas, i enlighet med 

litteraturstudien, det mest troliga utfallet för framtida feed-in-tariffer ligga något närmare det 

mest fördelaktiga scenariot. Vidare antas PV-systemets avgivna effekt vara exponentiellt 

avtagande mot ökad panelålder, jämfört med det minst fördelaktiga scenariot där 

effektiviteten punktvis följer de av tillverkarna garanterade miniminivåerna. 

Scenariot kommer även resultera i en annorlunda kassaflödesprofil till följd av att de 

punktvisa bytena av växelriktare förväntas skilja sig åt till antalet och inträffa vid andra årtal. 

5.4. MODELLERINGSPROGRAM 

5.4.1. PVWATTS 

För att erhålla den mängd producerad elektricitet som senare kommer användas i 

beräkningsmodellen används programvaran PVWatts. Detta web-baserade beräkningsprogram 

tillhandahålls av The Renewable Resource Data Center (RReDC) vid The National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) i Denver, USA, och finns tillgängligt på 

organisationens internetsida. PVWatts är speciellt framtaget för att möjliggöra beräkningar på 

elproduktionen från PV-system med kristallina kiselceller.  

PVWatts fungerar genom att en geografisk plats först väljs ut, antingen genom koordinater 

eller genom förhandsdefinierade städer. Därefter anges PV-systemets parametrar 

systemstorlek, det vill säga sammanlagd maxeffekt (Wp), följt av lutningsvinkel samt vilken 

typ av solar tracking-system som kommer användas. Som tidigare nämnts görs beräkningarna 

på ett fast system med en lutningsvinkel lika med latituden, vilket också är de förvalda 

värdena i programmet. PVWatts erbjuder även möjligheten att ta hänsyn till en rad olika 

effektförsämrande faktorer, såsom föråldring och växelriktarverkningsgrad. Som framkommit 

i litteraturstudien är denna verkningsgrad vanligen i storleksordningen 96 %, och detta värde 

väljs också för beräkningarna.  

Föråldring av solcellerna tas dock inte hänsyn till i PVWatts, eftersom detta kommer göras 

senare i modellen av anledningar som behandlas längre fram. Figur 5.1 visar programmet med 

inmatade parametrar för Sydney och ett 1,5 kWp-system. Lutningsvinkeln (Array Tilt) 

motsvarar latituden, systemstorleken (DC Rating) uppgår till 1,5 kWp och 
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växelriktarverkningsgraden motsvarar DC-to-AC Derate Factor. Detta ger en så kallad AC 

Rating, det vill säga hur stor växelriktad elektrisk effekt systemet maximalt kan leverera, på 

1,44 kW. 

 

 

PVWatts använder sig av timvis väderdata från ett genomsnittligt meterologiskt år för att 

beräkna den genererade elektriciteten. PVWatts använder sig av olika väderdata för olika 

områden, och i Australien används genomgående väderdata från International Weather for 

Energy Calculations (IWEC), vilka bygger på historisk väderdata från 18 år från U.S National 

Climatic Data Center (U.S Department of Energy, 2012). Programmet genererar vid 

körningen slutligen en datafil med timvis elproduktion under ett kalenderår, det vill säga 8760 

stycken värden, som sedan kommer användas i beräkningsmodellen. Programmet körs för alla 

6 städer med systemstorlek 1,5 kWp och skillnaderna i systemstorlek tas i beaktande senare i 

beräkningsmodellen. I PVWatts bortses från skuggning och eventuella ledningsförluster. 

5.4.2. MATLAB 

Beräkningsmodellen involverar en stor mängd data och parametrar, och därför används 

datorprogramvaran Matlab, vilken är ett kraftfullt verktyg för tekniska och matematiska 

beräkningar. Matlab ger användaren möjlighet att skapa programkod i ett så kallat 

interpreterande skriptspråk, det vill säga ett program som tolkas under körningen.  

Som tidigare nämnt används den stora mängden timvisa värden som erhålls från PVWatts i 

beräkningarna, och hantering av dessa möjliggörs på ett bra sätt av Matlab. Beräkningarna 

involverar många dynamiska parametrar, det vill säga sådana som förändras över tid, och 

därför måste detta kunna tas hänsyn till. På timnivå ställs exempelvis producerad elektricitet 

mot den av hushållet använda elektriciteten, vilka också förändras över dag och månad på 

året. Andra parametrar förändras istället på årsbasis, såsom elpris och feed-in-tariffer. Matlab 

ger möjlighet att hantera detta genom att skapa ett program med iterativa, nästlade slingor. 

Figur 5.1 – PVWatts med parametrar inmatade för Sydney och systemstorleken 1,5 kWP, 
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Programmet som skapas kommer således ta alla relevanta parametrar i beaktande och 

slutligen generera en internränta. Programmet förändrar automatiskt de ingående 

parametrarna vid itereringen för de olika scenarierna, städerna och systemstorlekarna. Matlab 

ger också möjlighet till att extrahera önskade delresultat, exempelvis positiva och negativa 

kassaflöden, årlig förbrukning, produktion samt andel exporterad respektive egenanvänd 

elektricitet. Denna detaljerade data kommer senare att ligga till grund för analys och 

diskussion och kommer möjliggöra ett djupt och ingående resonemang om resultaten och dess 

tillförlitlighet och rimlighet. Beräkningsprogrammet programkod återfinns i Appendix E.  

5.5. BERÄKNINGSMODELL 

Modellen består av två olika delar: en teknisk och en ekonomisk. Den tekniska dimensionen 

beskriver processen från solinstrålning till exporterad och egenanvänd elektricitet. Den 

ekonomiska dimensionen beskriver värderingen av den exporterade och egenanvända 

elektriciteten och hur dessa intäkter tillsammans med investeringens kostnader ingår i 

lönsamhetsberäkningen. Genom flödesschemat i avsnitt 5.5.3 ges en förståelse för hur 

beräkningsmodellens parametrar inverkar på varandra och leder fram till slutresultatet. 

Lönsamheten kommer att beräknas för 3 olika systemstorlekar (1,5 kWp, 3 kWp samt 5 kWp), 

6 olika städer (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide och Canberra) för 3 olika 

scenarier med olika antaganden om de faktorer som driver lönsamheten. Vid modellering för 

2 olika återbetalningstider kommer modelleringen resultera i 108 olika resultat för fortsatt 

analys. Som installationsdatum väljs den 31 december 2011. 

5.5.1. EKONOMISK DIMENSION 

Lönsamheten i solcellsinvesteringarna kommer att beräknas med hjälp av internräntemetoden. 

Internräntan (IRR) definieras som den diskonteringsränta som gör att summan av nuvärdet av 

alla kassaflöden under investeringens livslängd, positiva såväl som negativa, blir 0.  

Internräntan indikerar investeringens effektivitet. Ju högre internränta desto mer lönsam är 

den aktuella investeringen. Genom att lösa internräntan numeriskt kan investeringarna enkelt 

jämföras med varandra och med andra investeringsalternativ på liknande risknivåer och 

löptider. 

Positiva kassaflöden genereras timvis från försäljning och substituering av egenproducerad 

elektricitet. För 2 av 3 scenarier antas elpriset öka varje år under investeringens livslängd. Då 

elektricitetens substitueringsvärde och försäljningsvärde antingen är direkt eller indirekt 

kopplade till elpriset, driver ett ökat elpris på en årlig ökning av dessa inkomstströmmar. 

I Tabell 5.2 illustreras uppbyggnaden av de timvisa positiva kassaflödena: 

 

 kWh (kW x 1 h)                  x     tariff/elpris             =       värde (AUD) 

Timvis elproduktion: utvunnen effekt (1)   

   varav förbrukning förbrukning (2) elpris besparing/timme 

   varav försäljning (1) - (2) feed-in-tariff försäljning/timme 

 Tabell 5.2 - Schematisk modell över komponenterna av timvisa positiva kassaflöden 
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Summan av värdet från den timvisa besparingen och timvisa försäljningen utgör de totala 

timvisa positiva kassaflödena. Dessa kassaflöden summeras årsvis, och diskonteras enligt 

ekvation 5.1. 

Negativa kassaflöden inträffar enbart på årsbasis. Under investeringens livslängd kommer 

dessa utgöras av kostnader för grundinvesteringen, det vill säga kostnaden för solcellerna, 

växelriktaren och den dubbelriktade mätaren, samt årliga kostnader till följd av byte av 

växelriktare och löpande underhåll. Kostnaden för grundinvesteringen varierar beroende på 

stad, scenario och systemstorlek, medan växelriktarkostnaden varierar beroende på scenario, 

systemstorlek och tid. Dessa negativa kassaflöden diskonteras på samma sätt enligt ekvation 

5.1 nedan. 

 

  (Ekvation 5.1) 

 

 

 

 

Samtliga solpaneler i undersökningen levereras med en garanti på 25 år. Detta blir också en 

rimlig maximal återbetalningstid för investeringarna, även om kassaflöden kommer fortsätta 

genereras även efter 25 år. 

5.5.2. TEKNISK DIMENSION 

Beräkningsmodellens tekniska dimension består av två huvudkomponenter: hushållets 

elanvändning samt hushållets elproduktion. Elanvändningen kommer variera timvis under 

dygnet, och antas även totalt sett minska årsvis i enlighet med litteraturstudien. 

Elanvändningen skiljer sig åt beroende på geografi och viktas olika för de olika modellerade 

städerna i undersökningen. 

Elproduktionen ges genom PVWatts och beror på flera olika parametrar. Dels är 

systemstorleken, det vill säga maxeffekten, direkt korrelerad till elproduktionen. Dessutom 

kommer solinstrålningen och antalet soltimmar variera mellan de olika modellerade städerna i 

undersökningen, till följd av olika geografier och lokala klimatförhållanden. Även detta har en 

direkt inverkan på den genererade effekten.  

Förutom parametrarna storlek och solinstrålning beror utdata från PVWatts även på PV-

systemets montering, såsom lutning och teknik, samt på växelriktarens effektivitet. Genom 

PVWatts genereras produktionsdata för ett referensår för en referensstorlek för var och en av 

de modellerade städerna. Referensdata viktas med en åldringsfaktor som tar hänsyn till 

slitage, och en systemstorleksfaktor som skalar om produktionsdata till andra systemstorlekar 

i modelleringen. 

𝑁𝑃𝑉 = 
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑛

å𝑟

𝑛=0

= 0 

𝑁𝑃𝑉 = Investeringens nuvärde 

𝐶𝐹𝑛 = Summan av samtliga kassaflöden år n 

𝐼𝑅𝑅 = Investeringens internränta 

𝑛 = År 



50 

 

5.5.3. FLÖDESSCHEMA 

För att på ett överskådligt sätt illustrera hur beräkningsmodellen är utformad återfinns ett 

flödesschema över denna i Figur 5.2. Parametrar och dess relation till varandra är tydligt 

utmärkta och högst upp i schemat återfinns beräkningsmodellens mål; internräntan (IRR). De 

parametrar som är beroende av scenario är också tydligt markerade, och alla parametrar 

diskuteras ingående härnäst.  

Figur 5.2 – Flödesschema över beräkningsmodellen 
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5.6. PARAMETRAR 

5.6.1. INKÖPSPRIS 

Sammanlagt 48 offerter samlades in från olika PV-installatörer över hela Australien. Det 

inköpspris som används i modelleringen baseras på ett aritmetiskt medelvärde av offerterna 

från varje enskild stad i undersökningen, fördelat på de olika efterfrågade systemstorlekarna; 

1,5 kWp, 3 kWp samt 5 kWp. 

Systemen har inte haft exakt den maxeffekt som efterfrågades då offertförfrågan gjordes. 

Offererade system i 1,5 kWp-klassen har haft verkliga maxeffekter under ideala förhållanden i 

intervallet 1,40–1,65 kWp. För att kunna räkna på ett genomsnittligt 1,5 kWp-system, viktades 

priset för varje offert så att det kunde uttryckas i 1,5 kWp-system-ekvivalenter, med bibehållet 

pris per kWp. Samma sak gjordes för offerterna på 3 och 5 kW. Dessa verkliga maxeffekter 

låg innan viktningen i intervallen 2,88–3,29 kWp respektive 4,80–5,32 kWp. Tabell 5.3 visar 

en sammanställning av totalkostnaden för genomsnittliga PV-system i olika australiensiska 

städer. I kostnaden ingår solceller, växelriktare samt installation, medan kostnaden för den 

dubbelriktade elmätaren tillkommer. 

 

Stad 
1,5 kWp-system 
[AUD] 

3 kWp-system 
[AUD] 

5 kWp-system 
[AUD] 

Adelaide 2825 7110 12360 

Brisbane 3089 6819 11915 

Canberra 2345 6369 11215 

Melbourne 2804 6948 13060 

Perth 2115 6165 11095 

Sydney 2913 7047 12800 

 

Den dubbelriktade mätaren köps ofta in genom nätägaren. Priset för denna varierar, men PV-

installatörerna uppger i sina offerter att kostnaden ligger mellan AUD 300-500. Detta 

överensstämmer med vad som framgått i mediebevakningen (Sydney Morning Herald, 

2010b). För modelleringens tre scenarier väljs de parametrar som visas i Tabell 5.4 nedan. 

 

 Scenario #1: 
Värsta fall 

Scenario #2: 
Troligt fall 

Scenario #3: 
Bästa fall 

Mätarkostnad: [AUD] 500  400 300 

 

  

 

 

Tabell 5.3 – Genomsnittlig totalkostnad (AUD) för PV-system i olika australiensiska städer. 

Tabell 5.4 - Mätarkostnad (AUD) för de olika scenarierna 
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5.6.2. UTVUNNEN EFFEKT – ELPRODUKTIONEN 

Som tidigare nämnts kommer den timvisa genererade effekten modelleras med hjälp av 

PVWatts. Programmet genererar dock enbart diskret data för ett basår, varför dessa data 

behöver kompletteras med en effektivitetsfaktor som representerar den försämrade 

effektiviteten över tiden för de olika scenarierna. I litteraturstudien presenterades forskning 

som visar på att mycket gamla solceller nästan inte tappar någon effekt alls. För det mest 

fördelaktiga scenariot väljs därför att solcellerna kommer ha full effekt under hela den 25-

åriga livslängden.  

PV-leverantörerna lämnar en effektivitetsgaranti på 90 % till år 10, och på 80 % fram till år 

25. För det minst fördelaktiga scenariot väljs att den genererade effekten kommer följa den 

miniminivå som är garanterad av leverantörerna. För det troliga scenariot väljs att 

produktionsförmågan kommer uppgå till 90 % år 25. Detta motsvaras av halva försämringen 

år 25 jämfört med det minst fördelaktiga scenariot. Det är rimligt att anta en procentuell årlig 

försämring. En produktionsförmåga på 90 % år 25, motsvaras av procentuell reduktion om 

0,42 % per år. För de olika scenarierna väljs därför parametrarna som återfinns i Tabell 5.5 

nedan. Ekvationerna nedan illustrerar hur beräkningen av den genererade effekten ett givet år 

ser ut för de olika scenarierna. 

 ̇   ä    = {
0  0 ×  ̇0 0    10

0  0 ×  ̇0 10      
 

 ̇         = (1  0 00  )
 ×  ̇0 

 ̇   ä   =  ̇0 

 ̇ = Genered effekt år n 

 ̇0 = Genererad effekt år 0 

 

 

 Scenario #1: 
Värsta fall 

Scenario #2: 
Troligt fall 

Scenario #3: 
Bästa fall 

Solcellernas effekt: År 0-10: 90 % effekt 
År 11-25: 80 % effekt 

-0,42 % minskning/år 
(= år 25: 90 % effekt) 

år 0-25: 100 % effekt 

 

5.6.3. NYTTJAD EFFEKT – ELANVÄNDNINGEN 

Hushållens genomsnittsanvändning skiljer sig åt både beroende på timme på dygnet, månad 

under året och även per år. Modelleringen baseras på timvis elförbrukningsdata för delstaten 

New South Wales, vilken sedan viktas för de olika städerna. Exempelvis har 

genomsnittshushållet i Victoria en årsförbrukning som uppgår till 77,8% av ett hushåll i New 

South Wales förbrukning. Således görs antagandet att ett genomsnittligt hushåll i Melbourne 

(VIC) under varje enskild timme under året använder 77,8% av den effekt som hushållet 

använder i Sydney (NSW). 

Tabell 5.5 - Solcellernas effekt i olika scenarier 

(Ekvation 5.2) 

(Ekvation 5.3) 

(Ekvation 5.4) 
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Viktningsfaktorn räknas ut för samtliga städer med hjälp av den genomsnittliga 

energiförbrukningen (Energy Management Institute, 2010). De viktningsfaktorer som används 

för simuleringarna presenteras i Tabell 5.6 nedan.  

         

Stad Genomsnittlig 
hushållsförbrukning [kWh] 

Viktning (Sydney = 1) 

Sydney 7226 k = 1 

Canberra 7226 k = 1 

Melbourne 5624 k = 0,778 

Brisbane 7210 k = 0,998 

Adelaide 5212 k = 0,721 

Perth 5922 k = 0,820 

 

Undersökningar presenterade i litteraturstudien visar på att elanvändningen beräknas minska 

ungefär 6 % mellan 1990 och 2020. Detta svarar mot en årlig reduktion av elbehovet på 0,21 

% per år. För modelleringen antas denna förbrukningsreduktion varje år under investeringens 

livslängd. Den minskade förbrukningen påverkar modelleringen genom att mängden 

exporterad elektricitet blir något större. För modelleringen väljs nedanstående ekvation för 

modellerade städers elförbrukning år n. 

                  (Ekvation 5.5) 

 

 

 

5.6.4. ELPRIS 

Elpriset skiljer sig åt mellan de modellerade scenarierna. Parametern avgör både lönsamheten 

per egenanvänd kWh och antas även vara relaterad till framtida feed-in-tariffer. Värdet av all 

den elektricitet som PV-systemet producerar beror alltså direkt eller indirekt på elpriset och 

ett ökat elpris innebär ökad lönsamhet för en PV-investering. 

För samtliga tre scenarier antas att elpriserna kommer stiga linjärt från nuvarande nivåer (den 

6 mars 2012) till de av AEMC projekterade nivåerna 30 juni 2014. De nuvarande prisnivåerna 

antas representera elpriserna för hela 2012, medan AEMC:s projektion representerar elpriset 

för hela 2014. Elpriset under 2013 representeras av medelvärdet mellan 2012 års elpriser och 

2014 års projektion. 

Från och med 2015 antas att elpriserna kommer utvecklas olika för de tre olika scenarierna. 

För scenario #1 görs antagandet att elpriserna kommer förbli på 2014 års nivåer under hela 

investeringens livslängd. För scenario #2 antas att elpriserna från och med 2015 kommer stiga 

hälften så mycket procentuellt sett som de gjort för varje enskild stad mellan december 2000 

och december 2011 enligt data från Australian Bureau of Statistics.  

𝑄𝑛 = 𝑘 × 0   7 
𝑛 × 𝑄0 𝑆𝑦𝑑 

𝑄𝑛 = Energiförbrukning år n 

𝑘 = Viktningsfaktor beroende på stad 

𝑄0 𝑆𝑦𝑑 = Energiförbrukning i Sydney år 0 

 

Tabell 5.6 - Genomsnittlig elförbrukning samt viktningsfaktor för olika städer i Australien 
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Detta antagande kan, med tanke på de ambitiösa klimatmål landet har under 

modelleringsperioden och den ökande efterfrågan på elektricitet, anses vara konservativ. 

Detta är ett medvetet val gjort med syfte att minska beroendet av historisk data samt för att 

säkerställa att resultaten snarare blir konservativa än missvisande positiva ur ett 

lönsamhetsperspektiv. För scenario #3 görs antagandet att elpriserna från och med 2015 

kommer stiga lika mycket procentuellt per år som den historiska ökningen mellan 2000 och 

2011. Tabell 5.7 nedan visar en sammanställning av projektionerna av elpriset för de olika 

städerna och scenarierna. 

 

 
Elpriser för samtliga 
scenarier [c/kWh] 

Årlig elprisutveckling fr.o.m. 2015  

 
2012 2013 2014 

Scenario #1 
Värsta fall 

Scenario #2 
Troligt fall 

Scenario #3 
Bästa fall 

Canberra 19,98 21,46 22,93 0,00 % 2,87 % 5,74 % 

Sydney 22,62 27,45 32,27 0,00 % 4,07 % 8,13 % 

Melbourne 21,97 26,15 30,32 0,00 % 3,17 % 6,34 % 

Brisbane 22,06 25,67 29,28 0,00 % 3,38 % 6,75 % 

Adelaide 30,44 31,56 32,67 0,00 % 3,54 % 7,08 % 

Perth 24,35 27,81 31,26 0,00 % 2,09 % 4,18 % 

 

5.6.5. FEED-IN-TARIFFER 

Det finns flera exempel på feed-in-tariff-program som pågår idag, men där det inte längre är 

möjligt att nyteckna sig som kund. De personer som tecknade sig för New South Wales 

generösa 60c per kWh gross feed-in-tariff är fortfarande mottagare av dessa betalningar. 

Dessa utbetalningar är dock inte relevanta eftersom modellen enbart tar hänsyn till de feed-in-

tariffer som är öppna för nya kunder i dagsläget, med statliga garantier för framtida 

inbetalningar. Efter feed-in-tariff-programmens slut görs antagandet att de statliga tarifferna 

går ner till 0c/kWh. Dessa antaganden görs för alla tre scenarier, då det inte ses som realistiskt 

ens i ett optimalt scenario att staten kommer betala en generell tariff för ett PV-system som 

installeras under en period då staten inte erbjöd ett tariff-program. Tabell 5.8 visar en 

sammanställning över de statligt garanterade feed-in-tariffer som används för modelleringen.  

 

Stad Statliga feed-in-tariffer [c/kWh] 

Canberra 0c 

Sydney 0c 

Melbourne 25c (t.o.m. 2016), 0c (fr.o.m. 2017) 

Brisbane 44c (t.o.m. 2028), 0c (fr.o.m. 2029) 

Adelaide 16c (t.o.m. 2016), 0c (fr.o.m. 2017) 

Perth 0c 

 

 

Tabell 5.7 - Framtida projektion av elpriset för de olika städerna och scenarierna 

Tabell 5.8 - Statligt garanterade feed-in-tariffer för respektive stad 
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Utöver eventuella statliga tariffer, erbjuder även elbolagen tariffer som kompensation för den 

överskottsel som kunden exporterar till nätet. Elbolagens tariffer varierar mellan de 

modellerade scenarierna på grund av att det är svårt att uppskatta vilka framtida tariffer 

elbolagen kommer välja eller tvingas till att betala för privatproducerad PV-elektricitet. För 

scenario #1 väljs att elbolagen inte erbjuder någon ersättning alls för småskalig PV-elektricitet 

utöver de statligt reglerade tarifferna. För scenario #2 väljs att elbolagen erbjuder en tariff 

motsvarande 30 % av elpriset. Detta val baseras på den lägsta tariff som elbolagen erbjuder 

mikroproducenter idag (6c/kWh, jämfört ett elpris på cirka 20c/kWh). För scenario #3 väljs 

att elbolagen erbjuder mikroproducenter en tariff motsvarande 50 % av elpriset. Detta val 

baseras på den högsta tariff som rekommenderas av IPART i sin rapport om lämpliga 

framtida feed-in-tariff-nivåer (10c/kWh, jämfört med ett elpris på cirka 20c/kWh). 

Antagandena presenteras i Tabell 5.9 nedan. 

 

 

5.6.6. UNDERHÅLLSKOSTNADER 

PV-system är oerhört lättskötta och undersökningar visar att de löpande 

underhållskostnaderna är minimala. Ett antagande görs om att mycket av underhållet, såsom 

tvättning och avspolning av systemet, kan skötas på egen hand. 

Underhållskostnaden har i tidigare studier (Moore et al. 2006) beräknats till motsvarande 0,12 

% av kostnaden för grundinvesteringen per år, vilken också är den siffra som används i 

modelleringen. I grundinvesteringen ingår även kostnaden för mätarinstallationen. Denna 

underhållskostnad ligger i storleksordningen 10 AUD per år och representerar i modellen 

kostnader för inköp av rengöringsprodukter och dylikt. 

5.6.7. VÄXELRIKTARE 

Växelriktaren håller betydligt sämre än solcellsmodulerna och kommer troligtvis behöva 

bytas ut under investeringens 25-åriga beräknade livslängd. Således måste hänsyn tas till 

denna kostnad i modelleringen. För de tre scenarierna väljs att byte av växelriktaren kommer 

ske år 6, 12 och 18 för scenario #1; år 8 respektive 16 för scenario #2, samt år 12 för scenario 

#3. Nuvarande medelpriser på växelriktare i USA ligger på 0,526 USD/Wp, vilket motsvarar 

500 AUD per kWp (PV Insights, 2012). Detta är därför det pris som väljs för basåret, det vill 

säga det första året i modelleringen.  

Undersökningar visar att priserna på växelriktare över tid har fallit med 5-10% per år 

nominellt (NREL, 2006). På 25 års sikt kommer dock årliga nominella prissänkningar i denna 

storleksordning innebära orealistiskt stora prissänkningar (prisfall på 93 % vid 10 % årlig 

prissänkning under 25 års tid). En större årlig prissänkning för växelriktaren resulterar 

naturligtvis i större lönsamhet för investeringskalkyleringen. Därför väljs ett något 

konservativt antagande om årliga nominella prissänkningar på 2 %, 4 % respektive 6 % för de 

tre olika scenarierna. 

 Scenario #1: 
Värsta fall 

Scenario #2: 
Troligt fall 

Scenario #3: 
Bästa fall 

Elbolagens feed-in-tariff: 0c/kWh 30 % av elpriset 50 % av elpriset 

 Tabell 5.9 - Elbolagens feed-in-tariffer för de olika scenarierna 
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Kostnaden för en växelriktare till en specifik systemstorlek ett givet år beräknas således enligt 

ekvation 6.5 nedan. Tabell 5.10 visar förutsättningarna för bytet av växelriktaren samt en 

sammanställning av ovan nämnda antaganden. 

(Ekvation 5.6) 

 

 

  

 

 Scenario #1: 
Värsta fall 

Scenario #2: 
Troligt fall 

Scenario #3: 
Bästa fall 

Prisutveckling:  = 0     = 0     = 0    
Årtal för byte  =   1  1   =   1   = 1  

 

5.6.8. SAMMANSTÄLLNING AV PARAMETRAR 

5.6.8.1. SCENARIOBEROENDE PARAMETRAR 

I Tabell 5.11 nedan sammanfattas egenskaperna för de parametrar som skiljer sig åt mellan de 

olika scenarierna. 

 

 Scenario #1: 
Värsta fall 

Scenario #2: 
Troligt fall 

Scenario #3: 
Bästa fall 

Kostnad för 

dubbelriktad mätare: 
AUD 500 AUD 400 AUD 300 

Elprisutveckling 

Stiger enligt projektion 

t.o.m. 2014. Därefter 

statiskt på 2014 års nivå. 

Stiger enligt projektion 

t.o.m. 2014. Därefter halva 

årliga procentuella 

prisökningen som mellan 

2000-2011. 

Stiger enligt projektion 
t.o.m. 2014. Därefter 
samma årliga 
procentuella prisökning 
som mellan 2000-2011. 

Feed-in-tariff* 0c/kWh 30 % av elpriset 50 % av elpriset 

Växelriktarprisutveckling 2 % minskning/år 4 % minskning/år 6 % minskning/år 

Antal byten av 

växelriktare 

3 

(inträffar år 6, 12 och 18) 

2 

(inträffar år 8 och 16) 
1 
(inträffar år 12) 

Solcellseffektivitet 
90 % år 0-9 

80 % år 10-25 
0,42 % minskning/år 100 % effekt år 0-25 

* Adderas till de lokala, statligt garanterade tariffer som presenteras i Tabell 5.8. 

 

  

𝐶𝑛 = 𝑤 × 𝐶0  × 𝑝
𝑛 

𝐶𝑛 = Växelriktarkostand år n 

𝑤 = 1   kWP  3 kWP eller   kWP 

𝐶0 =  00 AUD/kWP 

𝑝 = Prisutvecklingen per år 

 Tabell 5.10 - Sammanställning av förutsättningar gällande byte växelriktare för de olika scenarierna 

Tabell 5.11 – Sammanställning av scenarioberoende parametrar 
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5.6.8.2. ÖVRIGA PARAMETRAR 

Övriga ingående parametrar som ej varierar mellan de 3 scenarierna listas i Tabell 5.12 nedan. 

 

Parameter Värde 

Livslängd 25 år 

Löpande underhållskostnad 0,12 % av totala grundinvesteringen per år 

Förändring av elförbrukningen Minskning med 0,21 % per år 

Kostnad för system exkl. mätare Enligt Tabell 5.3 

Statligt fastslagna feed-in-tariffer Enligt Tabell 5.8 

Basårets produktion Erhålls från PVWatts 

 

5.6.8.3. BEROENDEN AV PARAMETRAR 

På grund av det stora antalet ingående parametrar och komplexiteten i att förmedla hur dessa 

påverkas av olika faktorer i modellen listas slutligen dessa i Tabell 5.13. I tabellen anges 

huruvida den aktuella parametern förändras vid en ändring av stad, systemstorlek, tidpunkt 

eller scenario. Noteras bör att tabellen visar direkta beroenden, det vill säga endast om den 

parametern i fråga är direkt beroende av en förändring av exempelvis scenario. Exempelvis 

förändras elbolagens feed-in-tariffer, som tillkommer utöver de statligt fastslagna tarifferna, 

av en förändring av scenario. Denna förändring är både direkt och indirekt. Direkt genom att 

tariffernas andel av elpriset förändras beroende på scenario och indirekt genom att även det 

underliggande elpriset i sig är scenarioberoende. 

 

Parameter Kommentar Stads-
beroende 

Storleks-
beroende 

Tids-
beroende 

Scenario-
beroende 

Elförbrukning Hushållets elkonsumtion  -  - 
Elpris -  -   
Feed-in-tariffer (1) Statligt fastslagna tariffer  -  - 
Feed-in-tariffer (2) Elbolagens tariffer - - -  
Grundinvestering (1) Kostnad för system exkl. mätare   - - 
Grundinvestering (2) Kostnad för mätare - - -  
Livslängd Solcellernas livslängd - - - - 
Produktion För basår   - - 
Solcellseffektivitet Föråldring - -   
Underhållskostnad Skötsel av solcellerna - - - - 
Växelriktarbyten Tidpunkt för byte av växelriktare - - -  
Växelriktarkostnad Kostnad vid byte av växelriktare -    

 

 Tabell 5.12 – Sammanfattning av ej scenarioberoende parametrar 

 Tabell 5.13 – Sammanställning av direkta beroenden av parametrar 
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5.7. RISKMODELLERING 

Inom finansiering innebär risk sannolikheten att en investerings avkastning ska bli annorlunda 

än förväntad. Vid risktagande finns en möjlighet för investeraren att förlora hela eller delar av 

sitt satsade kapital, medan en riskfri investering innebär att investeraren är garanterad en viss 

avkastning. I litteraturstudiens avsnitt 4.2.8.2 diskuteras riskfria investeringar i form av 

statsobligationer och samtliga undersökta löplängder underskrider 5 % årlig avkastning. För 

att en riskfri investering i PV-system ska kunna betraktas som lönsam krävs en garanterad 

årlig avkastning som lägst uppgår till avkastningen från statsobligationer på liknande 

löplängder. I händelse av en större grad av risktagande kan investeraren efterfråga en högre 

förväntad avkastning. 

Med utgångspunkt i ovanstående definieras två riskprofiler; investeraren som söker låg risk 

respektive investeraren som söker medellåg risk. Dessa två riskprofiler samt deras 

investeringskrav presenteras i Tabell 5.14 nedan. Dessa kommer senare att ligga till grund för 

värderingar av resultaten samt formandet av investeringsrekommendationerna. 

 

Riskprofil Investeringskrav Tolkning 

Låg risk 
 

- Minimum 5 % IRR för scenario #1 Garanterad minimumavkastning 
på 5 %. 

Medellåg risk 
 

- Minimum 0 % IRR för scenario #1 
- Minimum 10 % IRR för scenario #2 

Trolig avkastning på 10 % samt 
begränsade förlustmöjligheter.  

  

 Tabell 5.14 – Två riskprofiler och dess specifikationer 
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6. RESULTAT OCH DISKUSSION 

6.1. MODELLERAD PRODUKTION 

För att läsaren på ett tydligt sätt ska kunna följa resultatdiskussionen är det viktigt med en 

förståelse för hur elproduktionen från PV-systemet ser ut. Därför illustreras denna på tre olika 

sätt för basåret, det vill säga det första året, för 1,5 kWp-systemet för alla städer. Eftersom de 

övriga systemstorlekarna enligt modellen endast producerar en faktor av det minsta systemet 

är det inte nödvändigt att presentera dessa resultat för att skapa en principiell förståelse. I 

Figur 6.1 nedan visas till att börja med den genomsnittliga produktionskurva PVWatts ger 

upphov till. Varje timvärde är ett genomsnitt av alla de 365 värdena för aktuell timme under 

året. Figuren ger en inblick i vilka timmar solcellen producerar el, hur stor denna produktion 

är samt hur produktionen skiljer sig åt mellan de olika städerna. 

 

 

Figur 6.2 nedan visar istället den genomsnittliga dagsproduktionen på månadsbasis, vilket ger 

en indikator på hur årstidsvariationer inverkar på produktionen för de olika städerna. 

 

Figur 6.1 – Genomsnittlig timvis produktion under året för basåret och systemstorleken 1,5 kWP. 

Figur 6.2 – Genomsnittlig dagsproduktion månadsvis för basåret och systemstorleken 1,5 kWP. 
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Exempelvis framgår det att Melbourne påverkas relativt mycket av dessa variationer, och PV-

system i staden har i genomsnitt en halverad produktion under sommarmånaderna maj-juli 

jämfört med vintermånaderna. 

Figur 6.3 illustrerar slutligen den totala produktionen under basåret för varje stad i 

undersökningen. Som figuren visar varierar denna något mellan städerna, och Perth har 

exempelvis cirka 20 % större årsproduktion än Melbourne. Dessa regionala skillnader 

kommer att diskuteras mer ingående senare. 

 

 

6.2. MODELLERADE ELPRISER OCH FEED-IN-TARIFFER 

De tidigare behandlade antagandena om elpriser, feed-in-tariffer och dess framtida utveckling 

i respektive stad har givit upphov till en mängd data. Såväl elpris som feed-in-tariffer har 

beräknats för ett givet år i ett givet scenario för alla städer. För att kunna följa vissa 

resonemang som följer nedan är utvecklingen av dessa över systemets livslängd illustrerade 

grafiskt, och finns att tillgå i appendix B respektive appendix C. 

6.3. RESULTAT FRÅN SCENARIOMODELLERING 

Modellens ultimata mål var att beräkna lönsamheten i form av en internränta för de olika 

scenarierna, systemstorlekarna och städerna. På grund av dessa 3 dimensioner består resultatet 

av en stor mängd internräntor, närmare bestämt 54 stycken. Dessa väljs att diskuteras på 

stadsnivå, grundat på att analysen är ämnad att leda till investeringsrekommendationer för 

varje enskild stad. Vidare bedöms det vara det sätt där störst tydlighet i diskussionen av de 

ingående parametrarnas påverkan på lönsamheten kan uppnås. Samtidigt anses det vara av 

vikt att på ett tydligt sätt möjliggöra jämförelser mellan de olika städerna för varje givet 

scenario. Till följd av detta, återfinns resultaten från beräkningsmodellen i Figur 6.4 till och 

med Figur 6.9 på nästkommande sidor. Både internräntor baserade på en 25-årig och en 10-

årig återbetalningstid presenteras. Att dessa figurer är placerade under detta avsnitt och inte i 

appendix är ett medvetet val som gjorts med anledning av dess centrala del i diskussionen och 

för att underlätta tillbakablickar då detta är nödvändigt. 

Figur 6.3 – Årlig elproduktion för basåret och systemstorleken 1,5 kWP, fördelat på stad. 
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Figur 6.4 – Resultat för scenario #1: Värsta fall | Återbetalningstid: 25 år 

Figur 6.5 - Resultat för scenario #2: Troligt fall | Återbetalningstid: 25 år 

Figur 6.6 - Resultat för scenario #3: Bästa fall | Återbetalningstid: 25 år 
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Figur 6.7 - Resultat för scenario #1: Värsta fall | Återbetalningstid: 10 år 

Figur 6.8 - Resultat för scenario #2: Troligt fall | Återbetalningstid: 10 år 

Figur 6.9 - Resultat för scenario #3: Bästa fall | Återbetalningstid: 10 år 
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Genomgående är lönsamheten för de små 1,5 kWp-systemen god. Även med den kortaste 

återbetalningstiden (10 år) för scenario #1 (värsta fallet) ges som lägst en internränta på 5,2 % 

när man betraktar resultaten för alla städer. Lönsamheten för de minsta systemen överskrider 

alltså avkastningen från alternativa investeringar i australiensiska statsobligationer, som vid 

en 10-årig löptid erbjuder en genomsnittlig årlig avkastning på 3,65 %. 

Investeringar i de större modellerade systemstorlekarna (3 kWp och 5 kWp) är överlag mindre 

gynnsamma sett till internräntan, jämfört med investeringar i systemstorleken 1,5 kWp. Detta 

resultat tros framför allt vara drivet av två faktorer: (1) den låga investeringskostnaden för 1,5 

kWp-system till följd av att de statliga subventionerna är mycket höga för den delen av 

systemet som understiger 1,5 kWp, samt, (2) att lönsamheten per kWh egenanvänd elektricitet 

oftast är högre än lönsamheten per kWh exporterad elektricitet. En mindre systemstorlek 

innebär en större andel egenanvänd elektricitet, och på så sätt ökad lönsamhet. 

I Figur 6.10 plottas medelvärdet av den timvisa elanvändningen och elproduktionen för 

Sydney under basåret. Arean som innesluts av tidsaxeln, produktionskurvan samt 

förbrukningskurvan representerar det antal kWh som används av det egna hushållet. Arean 

som innesluts av produktionskurvan och förbrukningskurvan representerar den energi som 

exporteras. Vid betraktelse av grafen blir det tydligt att antalet kWh egenanvänd elektricitet 

ökar mycket lite mot en ökad systemstorlek. Nästan all tillförd kapacitet går till export. Detta 

ställer höga krav på feed-in-tarifferna för att nå lönsamhet vid ökad systemstorlek, eftersom 

även marginalkostnaden för grundinvesteringen ökar mot ökad systemstorlek på grund av 

avtagande STC-subventioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modellerade investeringarna ger i samtliga fall en högre internränta vid en 25-årig 

återbetalningstid jämfört med en 10-årig. Detta är naturligt, då det tar tid innan de årliga 

positiva kassaflödena till följd av elproduktionen kompenserar för den stora 

grundinvesteringen som inträffar år 0. Simuleringen visar exempelvis att alla de 5 kWp-

investeringar som för scenario #2 (troliga fallet) indikerar låga lönsamhetsnivåer efter 10 år, 

har en relativt god lönsamhet om man istället tittar på 25 års sikt. Med en längre 

investeringshorisont blir alltså fler av investeringsalternativen intressanta. 

Figur 6.10 – Genomsnittlig produktion och förbrukning under basåret i Sydney 
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För alla modellerade städer bortsett från Brisbane gäller att 1,5 kWp-systemen sett till 

internräntan är mest lönsamma, följt av 3 kWp-systemen och sist 5 kWp-systemen. För 

Brisbane är situationen den omvända, vilket beror på de statliga feed-in-tariffer som är 

garanterade för staden under en stor del av investeringens livslängd och att feed-in-tarifferna 

har störst inverkan på lönsamheten för de stora systemen. Feed-in-tarifferna spelar även roll 

för lönsamheten för 5 kWp-systemen i Melbourne och Adelaide. Genomgående är det högre 

lönsamhet i dessa städer än för motsvarande system för samtliga scenarier i Sydney, Perth och 

Canberra. 

6.3.1. SYDNEY 

För Sydney är det tydligt att det minsta systemet (1,5 kWp) genomgående visar på högst 

lönsamhet sett till internräntan. Detta drivs av att hushåll med mindre system förbrukar en 

större andel av den producerade elektriciteten jämfört med vad de exporterar. Andelen 

egenanvänd elektricitet drivs upp ytterligare av att hushållen i Sydney dessutom har en högre 

elförbrukning i modellen jämfört med vissa andra städer, exempelvis 29 % högre än i 

Melbourne. 

Jämförs resultaten för scenario #2 (troligt fall) mellan Sydney och Brisbane ges även en annan 

intressant insikt om hur valda parametrar inverkar på resultatet. Medan internräntan för 

investeringen i Brisbane landar på liknande nivåer vid 25-årig återbetalningstid som vid en 

10-årig, kan man för Sydney se en kraftigt ökad internränta efter 25 år. Detta är drivet av den 

höga historiska elprisutvecklingen för Sydney, som i modelleringen innebär höga framtida 

elpriser. I och med detta kommer intäkterna till följd av försäljning och egenanvändning att 

öka med tiden. 

Vid en jämförelse mellan Sydney och Perth görs en annan intressant iakttagelse. Trots högre 

framtida elpriser och frånvaro av statliga feed-in-tariffer i de båda städerna, är lönsamheten 

lägre för Sydney än för Perth. Detta tros vara drivet av två olika parametrar: (1) den högre 

investeringskostnaden, samt (2) den lägre solinstrålningen i Sydney jämfört med i Perth. 

6.3.2. MELBOURNE 

Investeringar i Melbourne har intressanta kassaflödesprofiler, vilket beror på de feed-in-

tariffer om 25c/kWh som kommer löpa i delstaten Victoria fram till och med 2016. De statliga 

feed-in-tarifferna påverkar framför allt modelleringen sådan att lönsamheten vid en 10-årig 

återbetalningstid blir bättre i Melbourne än för de städer där statligt reglerade feed-in-tariffer 

saknas, det vill säga Sydney, Perth och Canberra. 

Melbournes elproduktion är lägst av alla modellerade städer till följd av den låga 

solinstrålningen. Den lägre produktionen försämrar möjligheterna för export. Andelen 

exporterad elektricitet ligger dock sammantaget i linje med andelen exporterad elektricitet för 

de övriga modellerade städerna för respektive systemstorlek, vilket beror på att Melbourne har 

en lägre elförbrukning jämfört med de andra städerna i modelleringen. 
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Resultatet för Melbourne visar i likhet med de flesta andra städer genomgående på en 

försämrad internränta mot ökad systemstorlek. Detta tyder på att de statligt garanterade feed-

in-tarifferna antingen upphör för tidigt och/eller är för låga. För scenario #1, det värsta fallet, 

blir 5 kWp-systemet inte ens lönsamt på 25 års sikt. Detta beror på en kombination av hög 

grundinvesteringskostnad, låga årliga intäkter och höga kostnader för växelriktarbyten. I Figur 

6.11 illustreras hur internräntan utvecklas under investeringens livslängd till följd av olika 

kassaflöden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundinvesteringen inträffar i slutet av 2011. Mellan 2012 och 2014 ses ökande positiva 

kassaflöden drivna av stigande elpriser. Ökningen upphör på grund av stillastående elpriser 

från 2015 och framåt. År 2017 inträffar ett permanent intäktsfall på grund av att de statligt 

garanterade feed-in-tarifferna i Melbourne upphör. År 2018, 2024 och 2030 går växelriktaren 

sönder och behöver bytas ut, vilket medför negativa kassaflöden dessa år. Kostnaderna för 

dessa byten är dock lägre längre fram i tiden på grund av prisfallet på växelriktarna. 

6.3.3. BRISBANE 

För Brisbane gäller genomgående att investeringar i medelstora (3 kWp) och stora (5 kWp) 

system är mer lönsamma jämfört med motsvarande investeringar i andra städer i 

undersökningen. Detta är primärt drivet av Queenslands höga feed-in-tariffer, som är högst i 

Australien och garanterade att uppgå till 44c/kWh fram till och med 2028. Att de större 

systemen innebär en ökande lönsamhet, betyder att intäkterna från den exporterade 

elektriciteten överväger de högre kostnaderna för grundinvestering och växelriktarbyten. 

Figur 6.11 – Illustrativ graf över årliga kassaflöden och internräntans utveckling för scenario #1 och 

5 kWP-systemet i Melbourne 
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Figur 6.12 visar hur en investering i 5 kWp-systemet i Brisbane snabbt når lönsamhet, trots 

modellering av scenario #1 (värsta fall) med låga elpriser och höga kostnader för 

växelriktarbyten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2022 sker ett inkomstfall till följd av att solcellernas effektivitetsfaktor sänks från 90 % till 

80 %. År 2029 sker ytterligare ett, till följd av de avvecklade feed-in-tarifferna.  

För det minsta systemet (1,5 kWp) i Brisbane gäller att lönsamheten är hög, men trots höga 

feed-in-tariffer inte högst i undersökningen. Detta beror troligtvis på att Brisbane har den 

högsta grundinvesteringskostnaden för system av denna storlek. Systemkostnaden (exklusive 

dubbelriktad mätare) är exempelvis 46 % högre än i Perth och 32 % högre än i Canberra, 

vilket bidrar till ett försämrat resultat. 

6.3.4. ADELAIDE 

Till följd av den statliga feed-in-tariff om 16c/kWh som kommer löpa i South Australia till 

och med 2016, får även Adelaide en intressant kassaflödesprofil genom modelleringen. Den 

kortvariga feed-in-tariffen i Adelaide driver framför allt en ökad lönsamhet på kort sikt (10 år) 

för stora system (5 kWp), jämfört med de städer där statligt reglerade feed-in-tariffer saknas. 

Detta gäller oberoende av scenario. 

Två faktorer driver lönsamheten på lång sikt: För det första har Adelaide den näst högsta 

historiska elprisökningen mellan 2000 och 2011 i undersökningen. Då de framtida elpriserna 

för scenario #2 och #3 modelleras utifrån den historiska prisutvecklingen, har detta en positiv 

inverkan på den långsiktiga lönsamheten. För det andra, har Adelaide (näst efter Perth) på 

Figur 6.12 - Illustrativ graf över årliga kassaflöden och internräntans utveckling för scenario #1 

och 5 kWP-systemet i Brisbane 
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grund av ett stort antal soltimmar högst elproduktionen av alla städer i undersökningen. Detta 

innebär att den verkliga avgivna effekten från PV-systemet kommer ligga närmare systemets 

maxeffekt än vad som är fallet i städer med färre antal soltimmar. De höga modellerade 

elpriserna, kombinerat med hög elproduktion, återspeglas i resultaten för Adelaide i form av 

näst högst lönsamhetsnivå av alla städer vid 5 kWp-system och 25 års återbetalningstid. 

6.3.5. PERTH 

Simuleringarna för Perth visar på god lönsamhet för de små PV-systemen. Detta förklaras av 

att Perth har lägst grundinvesteringskostnader av samtliga städer och att skillnaden är extra 

stor för de minsta systemen. Studien visar exempelvis att ett 1,5 kWp-system kostar 38 % mer 

i Sydney och 46 % mer i Brisbane än vad samma system kostar i Perth. På grund av det 

fördelaktiga klimatet är dessutom den avgivna effekten från PV-systemen högre i Perth än i 

alla andra modellerade städer, vilket driver en ökad lönsamhet.  

Trots att även de större systemen genererar hög effekt, innebär Perths låga historiska 

elprisökning en begränsad lönsamhet för 3 kWp- och 5 kWp-systemen då scenario #2 och #3 

modelleras vid en 25-årig återbetalningstid. Lägre framtida elpriser driver lägre framtida 

kassaflöden från både egenanvänd och exporterad el, vilket påverkar lönsamheten negativt.  

6.3.6. CANBERRA 

Canberra är den stad med sämst lönsamhet för samtliga modellerade systemstorlekar och 

scenarier, vid både 10 och 25 års återbetalningstid. Staden har förvisso hög elförbrukning, 

vilket påverkar lönsamheten positivt genom att parametern verkar mot en större andel 

substitut. Detta innebär en högre lönsamhet, förutsatt att feed-in-tarifferna inte överstiger 

elpriserna. Dessutom är investeringskostnaden för de små systemen relativt låg. Att 

lönsamheten är sämre förklaras av att det framtida modellerade elpriset för samtliga scenarier 

är markant lägre för Canberra än för alla andra städer i undersökningen. 

Detta beror på två faktorer. Elpriset i Canberra väntas år 2014, i enlighet med Tabell 4.10 i 

litteraturstudien, vara avsevärt lägre än i de andra städerna. För scenario #1 fryses elpriserna 

på denna låga nivå under hela investeringens livslängd. För scenario #2 och #3 utvecklas 

elpriserna från denna tidpunkt utifrån den historiska utvecklingen mellan 2000 och 2011. För 

Canberra har också denna varit mycket låg. 

Trots att lönsamheten för Canberra är lägre än för andra städer, bör det tilläggas att 

lönsamheten för flera av investeringsalternativen fortfarande är god. Att den är lägre i 

Canberra än i andra beror snarare på att lönsamheten för dessa är exceptionellt hög. 
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6.4. RISKANALYS 

Resultaten från scenariomodelleringen demonstrerade hur PV-investeringarnas internränta 

påverkades vid förändring i scenario. Detta ger dock ingen heltäckande bild. Huruvida en 

given internränta kan betraktas som tillräckligt god beror på investerarens benägenhet att ta 

risker, och dennes avkastningskrav. Två olika riskprofiler med olika avkastningskrav 

definierades i avsnitt 5.7. Dessa har sedan använts för segmentering av resultaten från 

internräntemodelleringen. I Figur 6.1 listas samtliga investeringsmöjligheter som uppnår 

tillräcklig lönsamhet för respektive riskprofil. Föga överraskande är något fler investeringar 

intressanta för den investerare som är beredd på ett något större risktagande. 

 
 

  Möjliga investeringar vid 
låg risk: 

Möjliga investeringar vid 
medellåg risk: 

 Tid 1,5 kWp 3 kWp 5 kWp 1,5 kWp 3 kWp 5 kWp 

Sydney 10 år       

25 år       

Melbourne 10 år       

25 år       

Brisbane 10 år       

25 år       

Adelaide 10 år       

25 år       

Perth 10 år       

25 år       

Canberra 10 år       

25 år       

 = möjlig investering 

 

Ur resultaten framgår att en investering i små system (1,5 kWp) alltid är tillräckligt lönsam 

oberoende av efterfrågad risknivå och återbetalningstid. Två slutsatser kan dras utifrån detta; 

(1) den andel av modellhushållets produktion som går till export är för de mindre systemen så 

pass låg att de relativt sett lägre intäkterna för exporterad elektricitet (undantaget Brisbane) 

inte gör investeringen olönsam, samt att (2) Australiens nationella STC-subventioner alltid är 

tillräckligt höga för att små system ska bringa lönsamhet oberoende av stad. 

En investering i mellanstora system (3 kWp) uppnår, Brisbane undantaget, enbart tillräcklig 

lönsamhet på 25 års sikt. Detta härleds till osäkerheten från framtida feed-in-tariffer i alla 

andra städer, som för det medelstora systemet har en stor inverkan på lönsamheten. Canberra 

sticker ut i sammanhanget, så till vida att det från resultatet framgår att 3 kWp-investeringen 

inte bör genomföras i staden för den lägsta riskprofilen ens på 25 års sikt. Detta drivs av 

Canberras genomgående lägre modellerade elpriser jämfört med de andra städerna i 

undersökningen. En investering i stora system (5 kWp) är för lågriskinvesteraren enbart 

aktuell i Brisbane. Säkerheten från de höga, statligt garanterade feed-in-tarifferna innebär 

både en tillräcklig kortsiktig, såväl som långsiktig, lönsamhet. Vid en medellåg riskprofil blir 

5 kWp-investeringar intressanta även i Adelaide och Melbourne, dock enbart på 25 års sikt. 

Trots förekomsten av feed-in-tariffer, är de dels för låga och dels aktuella under för kort tid 

för att driva en tillräcklig lönsamhetför stora system i dessa städer redan inom 10 år. 

Tabell 6.1 - Samtliga investeringar som uppfyller respektive riskprofils lönsamhetskrav 
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6.5. REKOMMENDATIONER 

Internräntemetoden är lämplig när det kommer till att identifiera vilka investeringar som är 

goda, respektive vilka som är dåliga, med avseende på önskad risk. I Tabell 6.1 ovan 

presenterades samtliga investeringar som håller tillräcklig lönsamhet för respektive riskprofil. 

Alla dessa investeringar har en internränta som både överskrider kapitalkostnaden och 

matchar respektive riskprofil, och är sålunda goda investeringar. 

Problemet med internräntemetoden är dess otillräcklighet när investeraren tvingas välja 

mellan olika investeringsalternativ, som i fallet med solcellsinvesteringar då investeraren av 

juridiska och tekniska skäl inte har möjlighet installera fler än ett system till sitt hushåll. För 

att kunna peka ut vilket specifikt investeringsalternativ som är mest lönsamt för det aktuella 

hushållet behöver hänsyn tas till kalkylräntan, som speglar avkastningskravet utifrån 

kapitalkostnad och risk. Internräntemetoden tar inte hänsyn till denna nödvändiga aspekt. 

Det bästa investeringsalternativet är det som (1) uppfyller de definierade kraven för respektive 

riskprofil, samt (2) genom nuvärdesmetoden ger investeraren högst nettonuvärde. Till följd av 

att kapitalkostnaden inkluderas i nettonuvärdesberäkningen, innebär detta en möjlighet för en 

investering med lägre internränta att visa sig ha ett högre nettonuvärde. 

I Tabell 6.2 presenteras de rekommenderade investeringarna för respektive stad med avseende 

på kalkylränta till följd av olika riskprofiler samt på begärd återbetalningstid. Beräkningarna 

utgår från diskonterade kassaflöden för scenario #2 (troligt scenario) och baseras på 5 % 

kalkylränta för lågriskprofilen och 10 % kalkylränta för profilen med medellåg risk. 

 

  Rekommenderade 
investeringar vid låg risk: 
(kalkylränta = 5 %) 

Rekommenderade 
investeringar vid medellåg risk: 
(kalkylränta = 10 %) 

 Tid 1,5 kWp 3 kWp 5 kWp 1,5 kWp 3 kWp 5 kWp 

Sydney 10 år       

25 år       

Melbourne 10 år       

25 år       

Brisbane 10 år       

25 år       

Adelaide 10 år       

25 år       

Perth 10 år       

25 år       

Canberra 10 år       

25 år       

 = rekommenderad investering 

 

Tabell 6.2 – Rekommenderade investeringar för respektive riskprofil fördelat på stad och 

återbetalningstid 
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I Appendix D listas samtliga resultat från nettonuvärdesberäkningarna. En intressant 

iakttagelse över hur investerarens riskaversion påverkar valet av system görs för Sydney, 

Melbourne, Adelaide och Perth. Ur datan framgår att högst nettonuvärde, vid en kalkylränta 

på 5 % och en lång investeringshorisont (25 år), fås vid investeringar i de större systemen (5 

kWp). På grund av lågriskinvesterarens riskaversion kan dessa dock ej rekommenderas, då 

investeringen i scenario #1 (värsta fall) resulterar i en undermålig internränta och därför måste 

förkastas. Lågriskinvesteraren begär en garanterad årlig avkastning om minst 5 % och 

avfärdar investeringsalternativ som inte uppfyller detta – även om investeringen visar på 

lönsamhet vid simulering av scenario #2 (troligt fall).  

Från resultaten i Tabell 6.2 är det möjligt att göra flera insiktsfulla iakttagelser. Till att börja 

med rekommenderas riskaverta investerare med långsiktig investeringshorisont (25 år) att 

investera i de större systemen (5 kWp för Brisbane och 3 kWp för Sydney, Melbourne, 

Adelaide och Perth). Den låga kalkylräntan innebär att de diskonterade framtida kassaflödena 

i dessa fall överväger den högre investeringskostnaden. 

Vidare bör riskbenägna investerare möjligtvis något överraskande generellt välja de mindre 

systemen (1,5 kWp). Detta är drivet av dessa investerares högre kalkylränta, som driver ned 

nuvärdet av kassaflöden som inträffar sent under livslängden. De mindre systemen är mer 

subventionerade, och innebär relativt sett större positiva kassaflöden i investeringens tidiga 

skede till följd av den högre andelen egenanvänd elektricitet.  

Slutligen kan det konstateras att Brisbane är den enda staden i vilken en systemstorlek på över 

1,5 kWp hinner nå önskvärd lönsamhet redan efter 10 år. Detta gäller även för 

lågriskinvesteraren. Som tidigare nämnt förklaras detta med delstaten Queenslands generösa 

feed-in-tariffer som är garanterade att pågå under mycket lång tid.   
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6.6. KÄNSLIGHETSANALYS 

Modellen har genom sina 3 scenarier ett integrerat verktyg som möjliggör analys av 

säkerheten i resultatet och de olika parametrarnas påverkan på detta. En scenarioanalys skiljer 

sig dock från en känslighetsanalys, och de båda analysverktygen kompletterar varandra på ett 

bra sätt. Genom de 3 scenarierna har möjlighet givits för en bred analys av alla ingående 

parametrar, och hur de tillsammans bidrar till lönsamheten för investeringarna. För att få 

ytterligare kunskap om hur de enskilda parametrarna påverkar avkastningen för den här typen 

av investeringar, har en känslighetsanalys gjorts. I denna har de parametrar vars värden 

bygger på antaganden och uppskattningar varierats samtidigt som resterande parametrar 

lämnats oförändrade.  

Med tanke på modellens många dimensioner; stad, systemstorlek, scenario och till viss 

utsträckning också återbetalningstid, finns det risk att mängden data att analysera blir onödigt 

stor. På grund av detta har ett val gjorts inför känslighetsanalysen att fokusera på resultaten 

från en stad, en systemstorlek samt ett bestämt scenario, närmare bestämt 3 kWp-systemet i 

Sydney under scenario #2, det vill säga det troliga fallet. Anledningen till att just dessa val 

görs är att systemstorleken är den mellersta och således bättre kan jämföras med de två andra 

storlekarna, att Sydney på ett bra sätt representerar en typ av genomsnittsstad utan stora 

avvikelser på någon parameter eller förutsättning, samt att scenario #2 är ansett som det mest 

sannolika av de 3. De parametrar som ingår i känslighetsanalysen finns listade i Tabell 6.3, 

såväl som de parametrar som valts att utelämnas.  

 
Parameter Varieras Kommentar 

Elprisförändring  Påverkar lönsamheten både genom värdet av substituerad 
elektricitet samt genom dess påverkan på feed-in-tariffer. 

Feed-in-tariff  Påverkar endast värdet av den sålda överskottselen, men 
för de stora systemen är detta en stor påverkande faktor 

Växelriktarpris  
Kostnader för byte av växelriktare är de enda stora 
utgifterna som tillkommer under systemets livslängd. Dessa 
är också dyra relativt grundinvesteringen. 

Effektivitet  
Påverkar direkt mängden producerad elektricitet, vilket bör 
påverka lönsamheten. Intressant att variera även om 
solcellerna levereras med effektivitetsgarantier. 

Grundinvestering - Bygger på offerter från ett stort antal leverantörer och 
innehåller ingen osäkerhet. 

Mätarkostnad - Kostnaden ligger inom ett intervall om 200 AUD, vilket ej 
påverkar resultatet märkvärt. 

Statliga feed-in-tariffer - Innehåller inte någon osäkerhet. Systemägaren är 
garanterad dessa ersättningar under programmets löptid. 

Nuvarande elpris - Nuvarande elpris bygger på offerter från ett stort antal 
elleverantörer och anses inte innehålla någon osäkerhet. 

Elförbrukningsminskning - Mycket liten årlig förändring (-0,21%/år), varför denna 
parameter utelämnas. 

Underhållskostander - Underhållskostnaderna för solceller anses vara bevisat små, 
och bedöms inte påverka lönsamheten. 

 

 

 

Tabell 6.3 – Modellens ingående parametrar och nödvändigheten i ytterligare analys av dessa. 
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6.6.1. ELPRISETS UTVECKLING 

De tre scenarierna består av olika prognoser för elprisets framtida utveckling. De två extrem-

scenarierna anses med stor sannolikhet representera randvärden för det intervall där den 

verkliga framtida utvecklingen kommer ligga. I det minst gynnsamma fallet antas elpriserna 

endast stiga till följd av införandet av de beslutade koldioxidskatterna innan de helt stagnerar 

vid 2014 års nivåer. Detta händelseförlopp strider dock helt mot historiska trender, och 

elpriset tros stiga mer än detta. För att kunna dra välgrundade slutsatser och med säkerhet 

kunna presentera rekommendationer om dessa investeringar är det dock intressant att studera 

hur mycket elpriset de facto påverkar lönsamheten, som i modellen representeras av 

internräntan.  

I scenario #2 bestämdes den årliga prisökningen på elektricitet i Sydney till 4,07 % per år från 

2014 års nivåer i enlighet med Tabell 5.7. Denna siffra har i känslighetsanalysen varierats ± 1 

respektive 2 procentenheter, samt 5 och 10 procentenheter nedåt. För att undvika missförstånd 

bör det noteras att förändringen i antagande är uttryckt i procentenheter samtidigt som det 

absoluta parametervärdet är en årlig procentuell prisökning, det vill säga en procentsats. 

Resultaten från analysen finns presenterade i Figur 6.13.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ska nämnas att en värdering av en förändring i internränta inte är helt okomplicerad och 

intuitiv. Vad en skillnad med ±1 procentenhet i denna procentsats innebär beror på vilket mått 

man studerar. Resultaten från känslighetsanalysen visar att en minskning i antagandet om den 

årliga prisökningen på elektricitet med 1 procentenhet gav en förändring i internränta på 25 

års sikt med -0,8 procentenheter, från 13,9 % till 13,1 %. Samtidigt är en internränta på 13,1 

% enligt de valda kriterierna fortfarande väldigt attraktiv. 

 

Figur 6.13 – Förändring av internräntans utveckling vid justering av parameter för elprisutveckling 
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Karaktären på parametern för elprisutveckling i form av en årlig procentsats gör att 

förändringarna, sett till absoluta skillnader i pris, blir större ju längre tiden går. Detta gör att 

de sista årens kassaflöden påverkas mest. Detta motverkas dock av att dessa kassaflöden har 

ett mindre nettonuvärde, eftersom de diskonteras över fler år. Som Figur 6.13 visar resulterar 

en minskning av den årliga prisutvecklingen med 5 procentenheter endast i en internränta på 

9,6 %. Även vid en extrem minskning av denna parameter med 10 procentenheter, till det 

absoluta värdet på prisutvecklingen uppgående till -6,07 %/år, uppgår internräntan till 5,3 %. 

Denna överskrider fortfarande de räntebärande papper som använts som lägsta referensnivå 

och är således en bra investering enligt de fastslagna bedömningsgrunderna. 

Även om det under litteraturstudien inte funnits någonting som pekat på att prisutvecklingen 

på elektricitet kan komma att vara negativ, visar denna analys på att en investering i PV-

system under en sådan utveckling alltjämt är ekonomiskt rationell. Denna insikt bör också 

kunna generaliseras till resterande städer och systemstorlekar. Eftersom elpriset till största 

delen påverkar värdet av den substituerade elektriciteten samt elbolagens påslagna feed-in-

tariffer, påverkar prisutvecklingen på el alla städer och system på liknande sätt. Således kan 

man konstatera att även om elprisets utveckling är en av de faktorer som påverkar 

lönsamheten i störst utsträckning försvinner inte denna ens vid extrema förändringar av 

antagandet. 

6.6.2. FEED-IN-TARIFF 

 En annan parameter som bedöms vara nödvändig att känslighetsanalysera är de feed-in-

tariffer elbolagen betalar utöver de statligt fastslagna tarifferna. En privatperson som i 

dagsläget investerar i ett PV-system där det existerar statliga tariffprogram är garanterad 

denna ersättning under hela programperioden. Därför innehåller inte dessa någon osäkerhet, 

och således är det endast nödvändigt att analysera elbolagens tariffer. Tariffernas storlek i 

form av andel av elpriset varieras i analysen ± 10 procentenheter samt till extremfallet där 

inga extra tariffer existerar, och resultaten presenteras i Figur 6.14. 

 

 

  

Figur 6.14 – Förändring av internräntans utveckling vid justering av parameter för feed-in-tariff 
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Som figuren visar betyder en förändring av antagandet med ± 10 procentenheter en förändring 

i internränta på ± 1,1 procentenheter. En sådan förändring påverkar alltså lönsamheten mer än 

en förändring i elprisutvecklingen på 1 procentenhet, vilket visar på att tariffen är en viktig 

beståndsdel i lönsamheten. Som tidigare antytt är det är dock inte möjligt med en direkt 

jämförelse av dessa parametrar på grund av dess olika enheter, men att en värdering av var 

parameter ändå kan underlättas av att ställas i relation till övriga parametrar. 

Att antagandet om att feed-in-tarifferna skulle ligga utanför intervallet 20 % till 40 % av 

elpriset bedöms som mindre rimligt. Elleverantörerna har ett värde i att erbjuda kunder en 

ersättning för exporterad elektricitet eftersom de annars har möjlighet att byta till andra 

elbolag som erbjuder detta. Samtidigt tjänar elbolagen också på den emottagna elektriciteten i 

sig, eftersom de sedan säljer vidare denna till marknadspris. 

Eftersom 3 kWp-systemet som tidigare konstaterats producerar en betydande mängd 

elektricitet som inte används i det egna hushållet blir också en förändring i feed-in-tarifferna 

relativt signifikant. För det mindre systemet påverkar detta mindre, medan 5 kWp-systemet 

med sin stora andel exporterad el påverkas allra mest. På samma sätt som i elprisfallet kan 

man genom att studera extremfallet där inga extra tariffer förekommer konstatera att 

internräntan vid en återbetalningstid på 25 år endast faller med 3,5 procentenheter till 10,3 %. 

Detta är således fortfarande en mycket lönsam investering, vilket visar på att lönsamheten inte 

står och faller med dessa tariffer. 

6.6.3. VÄXELRIKTARPRIS 

Eftersom kostnaden för byte av växelriktare är den enda märkbara utgiften under solcellernas 

livslängd bedöms denna vara intressant att studera närmare. Det som varieras är 

prisutvecklingen av växelriktaren, samtidigt som de år bytet sker hålls konstant. Detta görs 

eftersom två byten med jämna intervall bedöms vara mest troligt. Dagens priser på 

växelriktare är grundat på ett stort antal offerter, och bedöms på grund av detta vara väldigt 

tillförlitliga. 

Prisutvecklingen varieras även här ± 1 procentenhet från originalantagandet -4 %/år och 

utöver detta analyseras vad ett konstant växelriktarpris innebär för lönsamheten. Resultaten 

återfinns i Tabell 6.4 och visar på att prisutvecklingen har en mycket liten påverkan på 

avkastningen. Internräntan varierar cirka en tiondel av förändringen i prisutveckling och ett 

oföränderligt växelriktarpris medför endast en minskning av internräntan på 0,4 

procentenheter. Således kan det konstateras att resultatet inte är känsligt för förändringar i 

prisutvecklingen för växelriktare och att eventuella osäkerheter i denna parameter är 

obetydliga för de rekommendationer som görs.  

6.6.4. EFFEKTIVITETSFÖRSÄMRING 

PV-systemets elproduktionsdata kommer som tidigare nämnt från modelleringsprogrammet 

PVWatts. Eftersom det inte finns något bättre verktyg för att uppskatta produktionen än att 

använda sig av genomsnittlig historisk väderdata, bedöms den produktion som används i 

modellen vara tillräckligt god. 
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Däremot anses solcellernas effektivitetsförsämring till följd av föråldring vara intressant att 

analysera mer ingående. Det antagande som ursprungligen användes för det troliga scenariot 

var att effektiviteten under de 25 åren försämrades med en årlig procentsats som innebar att 

solcellerna efter 25 år hade en verkningsgrad på 90 % av den ursprungliga. Alla solceller i 

undersökningen levereras med en garanti vars utformning har avhandlats tidigare, och därför 

finns en undre gräns för hur mycket solcellerna kan försämras innan leverantören är skyldig 

att byta ut dem.  

I känslighetsanalysen varieras det ursprungliga antagandet ± 10 procentenheter enligt Tabell 

6.4, från en 20-procentig försämring över de 25 åren till en konstant effektivitet. Resultaten 

visar tydligt på att variationer i denna parameter inte förändrar lönsamheten nämnvärt. 

Verkningsgraden är sämre längre fram i tiden, vilket resulterar i en lägre intäkt per år. Dessa 

kassaflöden påverkar dock nettonuvärdet, och därigenom internräntan, mindre eftersom de 

diskonteras över fler år. Även extremfallet, där verkningsgraden helt följer leverantörernas 

garantier, visar på en liten förändring i lönsamhet och därför dras slutsatsen att resultatet inte 

är känsligt för osäkerheter i detta antagande. En detaljerad sammanfattning av resultaten från 

känslighetsanalysen finns återgiven i Tabell 6.4 nedan. 

6.6.5. SAMMANSTÄLLNING AV KÄNSLIGHETSANALYS 

 

Resultat från känslighetsanalys | Scenario #2: Troligt fall | stad: Sydney | storlek: 3 kWp 

 
Förändring 

 [p.e]
1
 

Parameter-värde 
IRR 
[%] 

Differens 
[p.e]

1
 

Elprisets utveckling (+2 %) 6,07 %/år 15,5 % (+1,6 %) 

Förändring på årlig prisökning 
fr.o.m. 2015 på elektricitet 

(+1 %) 5,07 %/år 14,7 % (+0,8 %) 

(±0 %) 4,07 %/år 13,9 % - 

(-1 %) 3,07 %/år 13,1 % (-0,8 %) 

(-2 %) 2,07 %/år 12,2 % (-1,6 %) 

(-5 %) -1,07 %/år 9,6 % (-4,2 %) 

 (-10 %) -6,07 %/år 5,3 % (-9,4 %) 

Feed-in-tariff  (+10 %) 40 % av elpriset 15,0 % (+1,1 %) 

Förändring av andel av elpriset 
för elbolagens feed-in-tariffer. 

(±0 %) 30 % av elpriset 13,9 % - 

(-10 %) 20 % av elpriset 12,7 % (-1,1 %) 

(-30 %) 0 % av elpriset 10,3 % (-3,5 %) 

Växelriktarpris  (-1 %) -5 %/år 13,9 % (+0,1 %) 

Förändring i årlig prisminskning 
på växelriktare. 

(±0 %) -4 %/år 13,9 % - 

(+1 %) -3 %/år 13,8 % (-0,1 %) 

(+4 %) ±0 %/år 13,5 % (-0,4 %) 

Effektivitet (+10 %) 100 % efter 25 år 14,2 % (0,3 %) 

Förändring i effektivitets-
försämring. Anges som % av 
ursprungs-verkningsgrad efter 
25 år. 

(±0 %) 90 % efter 25 år 13,9 % - 

(-10 %) 80 % efter 25 år 13,5 % (-0,3 %) 

Enl. scenario #1 Enl. scenario #1 13,0 % (-0,9 %) 

1
 = Procentenheter 

Tabell 6.4 – Sammanställning av resultat från känslighetsanalys 
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6.7. BEGRÄNSNINGAR OCH FELKÄLLOR 

Analysen begränsas av att modelleringen baseras på ett genomsnittligt hushålls elförbrukning 

i respektive delstat. Rekommendationerna är enbart riktade till dessa genomsnittshushåll. I 

verkligheten existerar variationer i parametrar såsom husstorlek, antal människor i hushållet 

och husets isoleringsmaterial. Förändringar i dessa data gör att hushållens elbehov blir olika 

stora. De hushåll som förbrukar mer kommer således uppnå högre lönsamhet för de stora PV-

systemen än vad resultaten visar på i denna studie, drivet av den högre lönsamheten för 

egenanvänd elektricitet. Omvänt gäller att små hushåll, med lägre elförbrukning än 

genomsnittet, kommer uppleva sämre lönsamhet för PV-investeringen än vad resultaten visar. 

Investeringsrekommendationerna i avsnitt 6.5 är avgränsade till en (1) systemstorlek per stad 

och begärd återbetalningstid, med avseende på respektive riskprofil. Så som modellen är 

utformad förutsätts att investeringen kan genomföras med 100 % eget kapital. För de större 

systemen kan dock belåning vara nödvändig för somliga hushåll, och då skulle istället den 

viktade kapitalkostnaden (WACC) behöva användas. Beräkningar med WACC blir mer 

fullständiga, då metoden även tar hänsyn till skatteeffekter och långivarens räntesatser. 

Lönsamheten i investeringen påverkas av de statliga ekonomiska styrmedlen. Modellen har en 

begränsad flexibilitet till följd av att den utgår från de STC-subventioner och feed-in-tariff-

garantier som existerar för nyanslutna kunder i Australien för stunden. Framtida 

investeringskostnader kommer påverkas av att det antal STC:s som fås vid PV-investeringar 

kommer reduceras gradvis fram till 1 juli 2013, i enlighet med Tabell 4.4 i litteraturstudien. 

På motsvarande sätt påverkas ett eventuellt plötsligt anslutningsstopp till Brisbanes, 

Melbournes och Adelaides statliga feed-in-tariff program lönsamheten för investeringar i 

dessa städer. 

En felkälla till resultatet utgörs av elanvändningsdatan för de olika modellerade städerna. 

Modellen baseras på timvis lastdata för ett genomsnittligt dygn för ett genomsnittligt hushåll i 

delstaten New South Wales. Dessa data viktas sedan för de olika städerna utifrån den lokala, 

totala årsförbrukningen. Studien påverkas av denna förenkling ur två olika avseenden; (1) dels 

förbises variationer under året, exempelvis mellan sommar och vinter, och (2) dels förbises 

variationer mellan olika geografier till följd av olika lokala behov. Perth kan exempelvis 

tänkas ha störst elbehov under sommartid till följd av ökad luftkonditionering, medan 

Melbournes kan vara störst vintertid till följd av ökad uppvärmning. Till följd av liknande 

beteendemönster kan dock lastkurvorna över elanvändningen i de olika delstaterna antas vara 

tillräckligt lika. Det är rimligt att hushåll i industrialiserade länder med en arbetande 

befolkning har störst elförbrukning under morgontimmarna och eftermiddag/kväll. 

I studien görs en avgränsning till att forma investeringsrekommendationer utan att ta hänsyn 

till eventuella förändringar i beteende som kan resultera från en PV-investering. Till exempel 

kan det antas att människors benägenhet att spara elektricitet på dagtid ökar mot ökade feed-

in-tariffer. Vid låga feed-in-tariffer kan man på motsvarande sätt tänka sig att istället 

hushållens elanvändning ökar mitt på dagen, till följd av optimerade timerinställningar av 

varmvattensberedaren eller att man unnar sig lite extra luftkonditionering under soliga dagar. 
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Jämfört med andra energislag är solcellers elproduktion svårestimerad. Detta utgör ytterligare 

en felkälla då den absoluta solinstrålningen av dess natur är oförutsägbar. Idag finns mer 

sofistikerade programvaror för att beräkna produktionen från PV-system än den som används 

i denna studie. Dessa tar hänsyn till flera av de påverkande faktorer som behandlades i 

litteraturstudien, såsom skuggning och smog, men kräver med det samtidigt detaljerade 

specifikationer för den aktuella fastigheten. Studien fokuserar på ett mer övergripande 

perspektiv och för detta ändamål bedöms PVWatts vara ett fullgott verktyg. En stor mängd 

historisk data ligger till grund för programmet, vilket möjliggör skapande av genomsnittliga 

produktionsprofiler för de modellerade städerna. 

I känslighetsanalysen konstateras att elpriset är den parameter som påverkar lönsamheten 

mest. Detta är föga överraskande då även intäkterna från feed-in-tariffer antas vara 

korrelerade till det framtida elpriset. Trots en simulerad årlig elprisreduktion på över 6 %/år, 

det vill säga 10 procentenheter mindre jämfört med basscenariot, påvisas god lönsamhet för 

ett medelstort system (3 kWp) efter 25 år, vilket får anses vara mycket bra. 

Förändringar i elbolagens feed-in-tariffer påverkar lönsamheten för en mindre del av 

elproduktionen, jämfört med förändringar i elpriset. Risken från förändrade feed-in-tariffer är 

alltså något begränsad. Dessutom kan det antas osannolikt att tarifferna helt och hållet skulle 

upphöra, då elektriciteten alltid kommer ha ett värde för det importerande elbolaget. 

Resultaten är intressanta då de kontrasterar sig något från tidigare studier på samma område. 

Mondol, Yohanis och Norton (2009) konstaterade exempelvis i sin studie att lönsamheten från 

en PV-investering maximeras vid en dimensionering av PV-systemet som minimerar 

överskottsproduktionen. Denna studie visar tvärtom att det under vissa förhållanden kan vara 

mer lönsamt med större systemstorlekar till följd av olika krav hos investeraren gällande 

riskaversion och återbetalningstid. 

Energy Australia (2006) gjorde en studie på lönsamheten för PV-system och konstaterade att 

dessa var kraftigt olönsamma. Deras resultat var drivna av den tidens mycket höga 

investeringskostnader. I studien antogs ett 1 kWp-system kosta AUD 13000–14000, det vill 

säga nästan 10 gånger så mycket som det modellerats för i denna studie. Dessutom var 

elpriset mycket lägre. Då deras specifika investeringssituation görs om med dagens 

investeringskostnader och elpriser fås resultat i paritet med dem i denna studie. 

7. SLUTSATS OCH FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

7.1. SLUTSATSER 

I studien konstateras att både de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för småskalig 

solelproduktion i Australien är goda. Investeringar i PV-system rekommenderas, i något 

varierande omfattning, för samtliga modellerade städer. 

Ur ett tekniskt perspektiv identifieras i studien ett klimat och en geografisk placering som 

innebär att många av Australiens städer har riklig tillgång till solenergi. Politiskt identifieras 

ett aktivt regelverk som ställer krav på nätoperatörer att ta emot den överskottsproduktion som 
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genereras av de småskaliga PV-systemen. Kvalitativt, konstateras en match på makronivå 

mellan samhällets totala effektbehov och de timmar då PV-systemen tillför effekt till nätet. På 

mikronivå är matchningen inte lika tydlig, då data visar på att genomsnitthushållets 

elkonsumtion är något lägre mitt på dagen än under morgontimmarna och eftermiddagen.  Det 

konstateras att Australien har stora energiförluster i sitt elnät och att ökad andel småskalig 

PV-elektricitet driver den totala elproduktionen närmare konsumenten, vilket driver ned 

effektförlusterna i näten. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv identifieras elpriset som en av de viktigaste parametrarna för 

lönsamhetsmodelleringen. Detta samtidigt som all tidigare forskning visar på stigande 

elpriser. Elbolagens produktionskostnader kommer öka i och med införandet av 

koldioxidskatter. Detta till följd av Australiens internationellt sett mycket stora beroende av 

fossila energikällor. En omställning mot ökad andel förnybara bränslen ställer krav på 

nyinvesteringar i näten, vilket driver upp framtida överföringskostnader. Tidigare 

undersökningar visar på att växelriktaren är trolig att behöva ersättas under investeringens 

livslängd, medan övriga underhållskostnader för PV-systemet är begränsade. I 

undersökningen konstateras även förekomsten av olika ekonomiska incitamentsprogram; 

nationella subventioner av investeringskostnaden och lokalt varierande feed-in-tariffer. 

Resultatmässigt, konstateras en god lönsamhet i småskalig solenergi i Australien. För samtliga 

städer i undersökningen finns investeringsalternativ med tillräckligt hög internränta för att 

investeringen ska rekommenderas. För Brisbane uppnås allra högst lönsamhet för stora PV-

system (5 kWp) oberoende av investerarens riskaversion och investeringshorisont. Detta drivs 

av höga garanterade feed-in-tariffer under en stor del av investeringens livslängd. För Sydney, 

Melbourne, Adelaide, Perth och Canberra rekommenderas vid en kort investeringshorisont 

(10 år) små PV-system (1,5 kWp). Detta drivs av små PV-systems relativt sett större 

investeringssubventioner och större kassaflöden till följd av en lägre andel exporterad 

elektricitet. Studien påvisar en begränsad möjlighet för hushållen att nyttja den ökade 

elproduktionen, som resulterar från större systemstorlek, till det egna hushållet. 

Vid en lång investeringshorisont (25 år) visar resultaten på att investerarens riskaversion har 

betydelse för valet av systemstorlek. Aningen överraskande påvisas en tendens att 

rekommendera något större systemstorlekar för riskaverta investerare. Samtidigt 

rekommenderas mindre systemstorlekar för investerare med större riskbenägenhet. Dessa 

resultat härleds till de modellerade riskprofilernas olika avkastningskrav på eget kapital. 

Känsligheten i modelleringen, till följd av felkällor och gjorda antaganden, bedöms vara 

tillräckligt låg för att slutsatserna ska kunna anses vara tillförlitliga. Sammanfattningsvis visar 

litteraturstudien och modelleringen på att förutsättningarna för solenergi i Australien är goda.  

7.2. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

Studien öppnar upp för flera intressanta framtida forskningsområden, varav många är 

kopplade till modellens begränsningar. Ett intressant område för mer ingående analys är 

utformningen av de ekonomiska styrmedel och incitament som finns att tillgå för att öka 

utbredningen av solceller. I dagsläget subventioneras investeringar i PV-system genom både 
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statliga feed-in-tariffer och STC-krediter. De stora regionala skillnaderna i feed-in-tariffer 

tyder på en osäkerhet från myndigheternas sida kring vilken nivå på dessa som är lämplig. I 

studien har det framgått att många av investeringarna, mycket tack vare de generösa 

grundinvesteringssubventionerna, skulle vara lönsamma även utan feed-in-tariffer. Därför är 

en intressant frågeställning hur stor inverkan dessa grundsubventioner har på lönsamheten. I 

den händelse av att subventionerna är absolut nödvändiga för att uppnå lönsamhet med dagens 

feed-in-tariffer, är också en intressant vidareutveckling av denna fråga vilken tariff som krävs 

för att investeringar av det här slaget ska uppnå ekonomisk bärighet igen.  

En sådan analys skulle kunna möjliggöras genom en förändring av denna studies 

underliggande modell. Genom att på förhand bestämma en önskad avkastning skulle modellen 

kunna reverseras och istället leda fram till vilken feed-in-tariff som skulle vara nödvändig för 

att uppnå ett givet lönsamhetskrav. Detsamma skulle kunna göras för att beräkna en 

nödvändig nivå på grundinvesteringssubventionerna, förutsatt att resterande parametrar hålls 

konstanta. 

Ytterligare en intressant aspekt att studera närmare är hur en ökad mängd investeringar i 

privata PV-system påverkar samhället på makronivå. Som framgick i litteraturstudien var den 

kvalitativa matchen mellan solelproduktionen och samhällets belastningstoppar god. I en 

värld under ett omvandlingstryck för en reducerad fossil bränsleanvändning talar denna 

korrelation för att tekniken är väl lämpad att spela en viktig roll i framtidens energisystem. 

Möjligen är det rent samhällsekonomiskt försvarbart med ännu mer generösa 

incitamentssystem för att främja nyttjandet av solenergi ytterligare. Detta leder också till 

frågan om hur priset på elektricitet påverkas av ökade investeringar i dessa system. Då 

privatproduktion av el leder till minskad efterfrågan är ett intressant framtida 

forskningsområde hur en ökad andel egenproduktion i samhället påverkar prisbilden på el och 

detta i sin tur lönsamheten för nya investeringar i PV-system. 

Slutligen finns också områden på mikronivå som kan vara intressanta att analysera. Ett av 

dessa är individers beteende gällande elkonsumtion, och hur dessa påverkas av investeringar i 

PV-elektricitet. Då värdet av exporterad elektricitet i många städer var markant lägre än priset 

på köpt el, finns det incitament för individer att förändra sin konsumtionsprofil för att matcha 

PV-systemets produktion bättre. Detta skulle bidra till en ökad lönsamhet, men eventuellt 

också till en ökad totalkonsumtion. Vid en riktigt låg feed-in-tariff skulle individer istället 

sakna ekonomiska incitament till att stänga av exempelvis luftkonditioneringen under dagtid 

på grund av det låga värdet av exporterad elektricitet. 

Solenergi är ett av de energislag som har potential att ta världen ur dess beroende av fossilt 

producerad el. PV-tekniken vinner marknadsandelar och är idag betydligt mer 

konkurrenskraftig än för endast ett par år sedan. Därför är det också intressant att studera 

såväl teknikens förutsättningar som dess påverkan på individ och samhälle – allt för att öka 

förståelsen för den roll tekniken kommer att spela i framtidens energisystem.  
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9. APPENDIX 

9.1. APPENDIX A: RESULTAT FRÅN SCENARIOMODELLERING 

Beräknade internräntor uppdelat på återbetalningstid, systemstorlek, scenario samt stad. 

9.1.1. ÅTERBETALNINGSTID: 25 ÅR 

Scenario #1: Bästa fall | Återbetalningstid: 25 år 

 
Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Canberra 

1,5 kWP 25,5% 25,5% 29,4% 29,9% 30,7% 23,4% 

3 kWP 20,2% 22,0% 33,6% 24,4% 20,4% 16,5% 

5 kWP 17,6% 19,7% 35,8% 23,1% 17,7% 14,4% 

 

Scenario #2: Troligt fall | Återbetalningstid: 25 år 

 
Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Canberra 

1,5 kWP 20,2% 20,4% 24,9% 23,7% 25,2% 18,5% 

3 kWP 13,9% 16,0% 28,9% 17,3% 14,3% 10,9% 

5 kWP 10,5% 13,0% 30,9% 15,1% 10,8% 8,0 % 

 

Scenario #3: Värsta fall | Återbetalningstid: 25 år 

 
Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Canberra 

1,5 kWP 13,4% 12,8% 17,5% 14,8% 17,8% 12,0% 

3 kWP 5,2 % 6,2 % 20,5% 6,0 % 5,2 % 2,7 % 

5 kWP -0,2 % 1,0 % 22,0% 1,0 % -0,6 % -2,4 % 

 

9.1.2. ÅTERBETALNINGSTID: 10 ÅR 

Scenario #1: Bästa fall | Återbetalningstid: 10 år 

 
Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Canberra 

1,5 kWP 19,3% 20,7% 25,4% 25,9% 27,2% 17,7% 

3 kWP 12,0% 16,7% 30,8% 19,2% 14,4% 8,2 % 

5 kWP 8,2 % 14,0% 33,4% 17,7% 10,7% 5,2 % 

 

Scenario #2: Troligt fall | Återbetalningstid: 10 år 

 
Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Canberra 

1,5 kWP 13,7% 14,9% 20,7% 19,2% 21,0% 11,9% 

3 kWP 4,4 % 9,7 % 25,9% 11,0% 6,3 % 0,4 % 

5 kWP -1,0 % 6,0 % 28,3% 8,3 % 0,9 % -4,6 % 

 

Scenario #3: Värsta fall | Återbetalningstid: 10 år 

 
Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Canberra 

1,5 kWP 7,0 % 6,9 % 13,1% 9,5 % 12,8% 5,2 % 

3 kWP -5,3 % -1,4 % 17,1% -2,1 % -5,2 % -9,2 % 

5 kWP -14,3% -7,9 % 19,0% -8,8 % -15,2% -18,3% 
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9.2. APPENDIX B: ELPRISER 

Elprisutvecklingen i respektive stad enligt de 3 olika scenarierna. 
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9.3. APPENDIX C: FEED-IN-TARIFFER 

Totala feed-in-tariffer, det vill säga statligt fastslagna plus elbolagens frivilliga tariff. 
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9.4. APPENDIX D: RESULTAT FRÅN NETTONUVÄRDESBERÄKNINGAR 

Nettonuvärdesberäkning, 10 år, 5 % diskonteringsränta, scenario #2 

 
Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Canberra 

1,5 kWp 1 552  1 527  3 019  2 257  2 200  933  

3 kWp -198  1 400  8 421  1 925  397  -1 315  

5 kWp -3 397  510  16 123  1 672  -1 990  -4 295  

 

Nettonuvärdesberäkning, 25 år, 5 % diskonteringsränta, scenario #2 

 Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Canberra 

1,5 kWp 8 142  6 380  9 574  8 103  7 225  5 164  

3 kWp 9 627  8 558  20 782  10 604  7 771  4 936  

5 kWp 9 866  10 199  36 035  13 631  8 050  4 093  

 

Nettonuvärdesberäkning, 10 år, 10 % diskonteringsränta, scenario #2 

 
Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Canberra 

1,5 kWp 525  609  1 629  1 169  1 200  208  

3 kWp -1 569  -80  5 061  265  -901  -2 221  

5 kWp -5 054  -1 627  10 002  -694  -3 597  -5 345  

 

Nettonuvärdesberäkning, 25 år, 10 % diskonteringsränta, scenario #2 

 Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth Canberra 

1,5 kWp 3 332  2 691  4 497  3 669  3 375  2 028  

3 kWp 2 614  2 991  10 648  3 977  2 292  467  

5 kWp 592  2 529  19 176  4 420  750  -1 738  
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9.5. APPENDIX E: PROGRAMKOD TILL BERÄKNINGSPROGRAMMET (MATLAB) 

clear all, close all 

  
%%%% SKAPAR LISTOR MED DE OLIKA STÄDERNA, SYSTEMSTORLEKARNA SAMT 
%%%% SCENARIERNA FÖR INLÄSNING AV KORREKTA INDATAFILER SAMT FÖR SKRIVNING 
%%%% AV RESULTAT TILL SPECIFIK FIL I RÄTT SÖKVÄG 
stader = {'Canberra', 'Sydney', 'Melbourne', 'Brisbane', 'Adelaide', 

'Perth'}; 
storlekar = {'1.5', '3', '5'}; 
scenarier = {'Worst.xlsx', 'Likely.xlsx', 'Best.xlsx'}; 
storlekstabell = [1.5, 3, 5]; 
matarkostnad = [500,400,300]; % tabell med de olika kostnaderna för mätaren 
% för de tre olika scenarierna 

  
for stad = 1:6 % ITERATIV SLINGA FÖR DE 6 OLIKA STÄDERNA 
    for scenario = 1:3 % SLINGA FÖR DE 3 OLIKA SCENARIERNA 
        for storleksnummer = 1:3 % SLINGA FÖR DE 3 SYSTEMSTORLEKARNA 
% FÖLJANDE PARAMETRAR ITERERAS SÅLEDES ÖVER: 

  
% Stad: % 1. Canberra, 2. Sydney, 3. Melbourne, 4. Brisbane,  
% 5. Adelaide, 6. Perth 
% Scenario: % 1. Worst-case, 2. Likely-case, 3. Best-case 
% Storlek. 3 stycken systemstorlekar, 1.5, 3.0 respektive 5.0 kW 

  
storlek = storlekstabell(storleksnummer); 
% Eftersom programmet itererar över 3 olika storlekar, som ej är 1,2,3, 
% måste storleken i absoluta kW läsas in från "storlekstabell" som skapades 
% tidigare. 
storlek2 = num2str(storlek); 
% storlek2 skapas för att möjliggöra utskrift av vilken storlek som körs. 

  
%%%% SKRIVER UT AKTUELL STAD, SCENARIO OCH SYSTEMSTORLEK: 

  
fprintf(1, 'Aktuell stad: %s\n', stader{stad}); 
fprintf(1, 'Aktuellt scenario: %s\n', scenarier{scenario}); 
fprintf(1, 'Aktuell systemstorlek: %s kW \n',storlek2); 
disp('.') 

  
%%%% LÄSER IN FILEN MED ALLA GRUNDINVESTERINGSKOSTNADER 
%%%% FÖR OLIKA STÄDER OCH SYSTEMSTORLEKAR 

  
[num, ~, ~] = 

xlsread('C:\Users\Marcus\Desktop\MATLAB\Investering\Grundinvestering.xlsx')

; 
disp('Now reading 

C:\Users\Marcus\Desktop\MATLAB\Investering\Grundinvestering.xlsx'); 

  
if storlek == 1.5 
    rad = 1; 
elseif storlek == 3 
    rad = 2; 
else rad = 3; 
end 
% Slinga som avgör storlek på systemet, för att möjliggöra hämtande av rätt 
% värde på grundinvestering nedan. 
grundinvestering = num(rad,stad) + matarkostnad(scenario); 
% Hämtar grundinvesteringskostnader från filen som lästs in ovan 
% samt adderar kostnaden för mätaren (som är olika för de olika scenarerna) 
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underhallskostnad = grundinvestering*0.0012;  
% underhallskostnaden är 0.12 % av grundinvesteringen 

  
poskassaflode = [0];  
% Skapar tom tabell för användning senare för lagring av ackumulerade 
% positiva kassaflöden 
negkassaflode = [grundinvestering]; 
% På samma sätt skapas en tabell för ackumulerade negativa kassaflöden, och 
% grundinvesteringen läggs här in direkt 
andelstabell = [0,0,0,0,0]; 
% Skapar en tom tabell där summan av de givna årets produktion, 
% förbrukning, andel försäljning och andel substitut lagras 
irtabell = {'Odefinerad'}; 

  
%%%%%%%%%%%%% LÄSER IN RÄTT ELPRISFIL TILLHÖRANDE AKTUELLT SCENARIO OCH 
%%%%%%%%%%%%% LÄGGER ELPRISERNA I ELPRISTABELL 

  
myFolder = 'C:\Users\Marcus\Desktop\MATLAB\Elpris'; 
if ~isdir(myFolder) 
  errorMessage = sprintf('Error: The following folder does not exist:\n%s', 

myFolder); 
  uiwait(warndlg(errorMessage)); 
  return; 
end 
filePattern = fullfile(myFolder, '*.xlsx'); 
elprisfiler = dir(filePattern); 
baseFileName = elprisfiler(scenario).name; 
fullFileName = fullfile(myFolder, baseFileName); 
fprintf(1, 'Now reading %s\n', fullFileName); 

  
[num, ~, ~] = xlsread(fullFileName); 
elpristabell = num(1:end,2:7);  
% Nu ligger alla elpriser för ett visst scenario men alla olika städer 
% och år i "elpristabell".  

  
%%%%%%%%%%%%% LÄSER PÅ SAMMA SÄTT IN RÄTT TARIFF-FIL TILLHÖRANDE AKTUELLT 
%%%%%%%%%%%%% SCENARIO OCH LÄGGER TARIFFERNA I TARIFFTABELL 

  
myFolder = 'C:\Users\Marcus\Desktop\MATLAB\Tariff'; 
if ~isdir(myFolder) 
  errorMessage = sprintf('Error: The following folder does not exist:\n%s', 

myFolder); 
  uiwait(warndlg(errorMessage)); 
  return; 
end 
filePattern = fullfile(myFolder, '*.xlsx'); 
tariffiler = dir(filePattern); 
baseFileName = tariffiler(scenario).name; 
fullFileName = fullfile(myFolder, baseFileName); 
fprintf(1, 'Now reading %s\n', fullFileName); 

  
[num, ~, ~] = xlsread(fullFileName); 
tarifftabell = num(1:end,2:7);  
% Lägger alla tariffer för ett visst scenario men alla olika städer och år 

i 
% tarifftabell 

  
%%%%%%%%%%%%% EFTERSOM VÄXELRIKTARKOSTNAD ENDAST BEROR PÅ SCENARIO OCH 
%%%%%%%%%%%%% INTE PÅ STAD FINNS BARA EN FIL FÖR DESSA, VILKEN LÄSES IN 
%%%%%%%%%%%%% NEDAN. 
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[num, ~, ~] = 

xlsread('C:\Users\Marcus\Desktop\MATLAB\Vaxelriktare\Vaxelriktare.xlsx'); 
disp('Now reading 

C:\Users\Marcus\Desktop\MATLAB\Vaxelriktare\Vaxelriktare.xlsx'); 
vaxelriktarkostnad = num(1:end,2:4); 
% Lägger alla växelriktarkostnader i en matris med kostnader för olika 
% årtal i rader och scenarion i kolumner 

  

  
%%%% LÄSER IN DE 8760 TIMSVÄRDENA FRÅN AKTUELL PVWATTS-FIL, DET VILL SÄGA 

FRÅN AKTUELL 
%%%% STAD OCH SPARAR I PWTABELL. FILERNA ÄR VÄRDEN FRÅN 1.5 kW-KÖRNINGEN  
%%%% OCH DETTA KOMPENSERAS I DE ANDRA FALLEN NEDAN. 

  
myFolder = 'C:\Users\Marcus\Desktop\MATLAB\PVWatts'; 
if ~isdir(myFolder) 
  errorMessage = sprintf('Error: The following folder does not exist:\n%s', 

myFolder); 
  uiwait(warndlg(errorMessage)); 
  return; 
end 
filePattern = fullfile(myFolder, '*.xlsx'); 
PVWattsfiler = dir(filePattern); 
baseFileName = PVWattsfiler(stad).name; 
fullFileName = fullfile(myFolder, baseFileName); 
fprintf(1, 'Now reading %s\n', fullFileName); 

  
[num, ~, ~] = xlsread(fullFileName); 
PVtabell = num;  
% Lägger alla timvisa PVWatts-värden samt timvis forbrukning för en viss 

stad 
% i PVtabell i kolumn 4 repspektive 5 

  
for artal = 1:25 % Slinga som itererar över 25 år för varje enskilt fall, 
    % det vill säga för aktuell stad, scenario och systemstorlek. 

     
    %%%% Slinga som avgör vilken prestandaförsämring solcellerna har det 
    %%%% aktuella året, det vill säga vilken faktor av nyprestandan de har. 

Detta 
    %%%% beror på scenario och årtal. 

     
    if artal < 11 
        if scenario == 1 
            forsamring = 0.9; 
        elseif scenario == 2 
            forsamring = ((0.9.^(1/25)).^(artal)); 
            % Den procentuella försämringen är cirka 0.42 % 
        else forsamring = 1; 
        end 
    else 
        if scenario == 1 
            forsamring = 0.8; 
        elseif scenario == 2 
            forsamring = ((0.9.^(1/25)).^(artal)); 
            % Den procentuella försämringen är cirka 0.42 % 
        else forsamring = 1; 
        end 
    end 
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  anvandningsfaktor = 0.9979.^(artal-1);  
  % Faktor för minsking av elanvändning i hushållen jämfört med år 0 
  % Minskningen är 0,21 % per år. 

              
    m = length(PVtabell); %länden av num är antalet värden på ett år, det 

vill säga 8760 
  substitut = ones(m,1); 
  forsaljning = ones(m,1); 

     
  produktion = PVtabell(1:m,4).*storlek./1.5.*forsamring;  
  % Årets timvisa produktionsvärden ligger nu i produktuon, det vill säga 

8760 värden. 
  % Dessutom har hänsyn tagits för systemstorleken, det vill säga 3 kW-

systemet har  
  % dubbla värdena osv. Till sist tas hänsyn till prestandaförsämringen. 

   

   
  forbrukning = PVtabell(1:m,5).*anvandningsfaktor;  
  % Årets timvisa användningsvärden ligger nu i forbrukning det vill säga 

8760 
  % värden. Hänsyn har också tagits till den årliga minskningen av 
  % elförbrukningen. 

   
  %%%% FÖLJANDE SLINGA MATCHAR DEN TIMVISA PRODUKTIONEN MOT DEN TIMVISA 
  %%%% ANVÄNDNINGEN. DÅ PRODUKTIONEN ÄR MINDRE ÄN FÖRBRUKNINGEN GÅR HELA 
  %%%% PRODUKTIONEN ÅT TILL DET EGNA HUSHÅLLET, OCH ALL PRODUKTION BLIR 
  %%%% SÅLEDES SUBSTITUT. OM DÄREMOT SOLCELLERNA PRODUCERAR ETT ÖVERSKOTT 
  %%%% AV ELEKTRICITET, SÄLJS ÖVERSKOTTSELEN OCH DETTA VÄRDE LAGRAS I 
  %%%% "FORSALJNING" MEDAN SUBSTITUT BLIR LIKA MED ANVÄNDNING. 
      for i = 1:m %  
        if produktion(i) < forbrukning(i) 
            substitut(i) = produktion(i); 
        else 
            substitut(i) = forbrukning(i); 
        end 

     
        if forbrukning(i) < produktion(i) 
            forsaljning(i) = produktion(i)-forbrukning(i); 
        else 
            forsaljning(i) = 0; 
        end 
      end 

       
      andelstabell = [andelstabell; sum(produktion)/1000, 

sum(forbrukning)/1000, sum(substitut)/1000, sum(forsaljning)/1000, 

(sum(forsaljning)/sum(produktion))]; 

  
elpris = elpristabell(artal,stad);  
% Elpristabellens element (artal, stad) är elpriset det givna året i den 
% aktuella staden och detta lagras i variabeln "elpris". 
tariff = tarifftabell(artal,stad); 
% Detsamma som ovan gäller för feed-in-tariffen. 

  
substitutvarde = sum(substitut)*elpris*0.01*0.001; 
% Det monetära värdet av den substituerade elen beräknas och lagras. 
% Multiplikation med 0.01 och 0.001 tar hänsyn till att elpriset är givet i 
% cent samt att effekten är given i watt (elpriset är cent/kWh). 

                                                                 
forsaljningsvarde = sum(forsaljning)*tariff*0.01*0.001; 
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% Detsamma som ovan görs också för värdet av den sålda elen, och här spelar 
% feed-in-tariffen elprisets roll. 

  
arsutgift = vaxelriktarkostnad(artal,scenario)*storlek + underhallskostnad; 
% Beräkning av den totala utgiften under året, som består av eventuell 
% kostnad för byte av växelriktare, samt underhållskostnad. 

  
arsinkomst = forsaljningsvarde + substitutvarde; 
% Beräkning av den totala inkomsten från både såld el och sparad el. 

  
poskassaflode = [poskassaflode, arsinkomst];  
% Ackumulerade positiva kassaflöden, som enskilda poster för varje år. 

  
negkassaflode = [negkassaflode, arsutgift]; 
% Ackumulerade negativa kassaflöden, som enskilda poster för varje år. 
formatSpec = '=IR(D2:D%d)'; 
irtext = sprintf(formatSpec,artal+2); 
irtabell = [irtabell;irtext]; 
artal = artal+1; % Uppdaterar årtal (År 1 = 2012, år 25 = 2036) 

  
end 

  
%%%% DÅ SISTA ÅRET ÄR ITERERAT ÖVER FÖR DEN AKTUELLA STADEN, STORLEKEN OCH 
%%%% SCENARIET AVSLUTAS SLINGAN OVAN OCH POSKASSAFLODE OCH NEGKASSAFLODE 
%%%% INNEHÅLLER DÅ KASSAFLÖDENA FRÅN ALLA 26 ÅREN (2011 = ÅR 0, DÄR ENDAST 
%%%% GRUNDINVESTERINGEN INGÅR. 

  
arlista = [2011:2036]'; 

  
% Skapar lista för att skriva årtal i excelfilen som skapas nedan. 
nettoflode = poskassaflode' - negkassaflode'; 
% Beräknar nettokassaflödet för skrivning till excelfilen. 
a = [arlista, poskassaflode',negkassaflode'.*(-1), nettoflode, 

andelstabell]; 
% Skapar matris med alla de 4 värdestyper i var sin kolumn som ska skrivas 
% till excelfilen (Årtal, Inkomst, Utgift, Netto). 

  
values = [num2cell(a), irtabell]; 
headers = {'Årtal','Intänkt [AUD]','Utgift [AUD]','Netto [AUD]','Produktion 

[kWh]','Förbrukning [kWh]','Substitut [kWh]','Försäljning [kWh]', 'Andel 

såld el [procent]', 'Internränta'}; 
values2 = [headers;values]; 
% Möjliggör skrivning av siffervärden till excelfilen med rubriker. 

  

  
%%%% SKRIVER DE OVAN NÄMNDA VÄRDENA FÖR VARJE ENSKILT ÅR TILL EN EXCELFIL 
%%%% SOM LAGRAS I MAPPEN MED SÖKVÄG ENLIGT: 
%%%% ....\[STAD]\[SYSTEMSTORLEK]\[SCENARIO.XLSX] 
myFolder = 'C:\Users\Marcus\Desktop\MATLAB\Resultat'; 
baseFileName = scenarier{scenario}; 
fullFileName = fullfile(myFolder, stader{stad}, storlekar{storleksnummer}, 

baseFileName); 

  
xlswrite(fullFileName,values2);     
fprintf(1, 'Now writing %s\n', fullFileName); 

     
        end 
    end  
end 
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9.6. APPENDIX F: GANTT-SCHEMA ÖVER ARBETSPROCESSEN 


