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Abstract  

 

In the middle of  Australia there is a city called Alice Springs. The city has one of  the highest 

amounts of  daily sunshine hours and sun irradiation in the world. The Australian Government 

runs a project called Solar Cities, and Alice Springs is one of  the participators. The main part of  

the goal with the Solar Cities project is to increase the amount of  electricity generated by solar 

power and by doing that lower the impact on the environment. 

This thesis examines the possibilities for construction of  a large scale solar power plant in Alice 

Springs. This is done to determine the potential of  creating a more sustainable energy system in 

the city. Two different types of  solar power methods are compared, solar cells and Stirling 

systems. One specific model of  each two solar power method is selected. Calculations with 

respect to efficiency, costs and environmental impacts are made for each solar power method. 

The credibility of  the results is analyzed by changes in the input used for the calculations and 

comparisons with results from other projects. Comparisons are made between the two different 

solar power methods based on the results of  the calculations.  Eventually, conclusions are 

presented about a construction of  a large scale solar power plant in Alice Springs. 

The result shows that the potential of  creating a more sustainable energy system in Alice Springs, 

by constructing a large scale solar power plant, is considered to be great.  The results obtained by 

the calculations indicates that both types of  solar power systems are economical profitable, and at 

the same time lower the amount of  carbon dioxide emissions heavily. 

Differences in the results retrieved from the calculations of  the solar power plants are small. The 

power plant consisting of  solar cells generates 80,6GWh/year and the one consisting of  Stirling 

systems 77,4GWh/year. In addition calculation shows a lowering of  carbon dioxide emissions 

during generation of  electricity by 22-34 % for the solar cell plant, and 18-30 % for the Stirling 

system plant, depending on which of  the fossil fuels that are replaced.  The payback time of  the 

investment is calculated to 17 years for the Stirling system plant and 18 years for the solar cell 

plant. 

Both types of  solar power plants have different benefits and disadvantages, and the difference 

between the results is small. Changes in the input used for the calculations highly influences the 

results between the solar power plants. It is therefore, based on this study, impossible to 

determine which kind of  the solar power plant that would provide Alice Springs with the best 

conditions in sustainable energy perspective.  
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Sammanfattning 

 

Mitt i Australien ligger staden Alice Springs. Staden har ett av världens högsta värden på antalet 

soltimmar och mängd energi från solen som når jordytan. Den Australiensiska regeringen driver 

ett projekt kallat Solar Cities, och Alice Springs medverkar i detta. Målet med projektet Solar 

Cities är till en stor del att öka mängden elektricitet genererad av solkraft och på så sätt minska 

miljöpåverkan.  

Kandidatexamensarbetet undersöker möjligheterna för en storskalig utbyggnad av solkraft i Alice 

Springs. Detta görs för att undersöka potentialen att skapa ett mer uthålligt energisystem i staden. 

Två typer av solkraftsmetoder jämförs, solceller och Stirlingsystem. En viss modell av varje 

solkraftmetod väljs. Beräkningar av effektivitet, kostnad och miljöpåverkan utförs för varje 

solkraftmetod. Säkerheten i resultaten analyseras genom störningsräkningar samt jämförs med 

resultat från tidigare utförda projekt. Jämförelser görs mellan solkraftmetoderna utifrån de 

resultat som erhålls. Avslutningsvis presenteras de slutsatser som dras angående en storskalig 

utbyggnad av en solkraftspark i Alice Springs. 

Resultaten tyder på att potentialen för ett mer uthålligt energisystem i Alice Springs, genom en 

storskalig utbyggnad av en solkraftspark, anses vara goda. Resultaten som erhålls vid 

beräkningarna tyder på att både en solcellspark och en Stirlingpark är ekonomiskt lönsamma, 

samtidigt som mängden koldioxidemissioner kan sänkas markant.  

Skillnader i resultaten för beräkningarna av solkraftsparkerna är små. Solcellsparken ger en 

beräknad energigenerering på 80,6  GWh/år och Stirlingparken på 77,4 GWh/år. Dessutom 

beräknas en sänkning av koldioxidemissionerna, uppkomna vid elektricitetsgenerering, till 22 - 

34% för solcellsparken, och 18-30 % för Stirlingparken, beroende på vilka fossila bränslen som 

ersätts med solkraft. Återbetalningstiden för investeringen beräknas till ca 17 år för Stirlingparken 

och ca 18 för solcellsparken.  

Båda typer av solkraftspark visar på olika fördelar och nackdelar, skillnaden dem emellan är dock 

liten i samtliga resultat. Störningsräkningarna visar dessutom att små skillnader i indata har stor 

inverkan på resultatet mellan de två solkraftsparkerna. Det är därför utifrån denna studie omöjligt 

att fastställa vilken av solkraftsparkerna som ger Alice Springs de bästa förhållandena ur ett 

hållbart energiperspektiv. 
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Förkortningar 

 

Tecken/Förkortning Benämning   Enhet 

 

AS Alice Springs   - 

ASC Alice Solar City   - 
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BoM Bureau of  Meteorology   - 

C° Grader Celcius   [C°] 

DKA Dessert knowledge Australia   - 

LCA Livscykelanalys   - 

n- dopning/skikt Negativ dopning/ negativt skikt   - 

p- dopning/skikt Positiv dopning/ positivt skikt   - 

USD USA:s valuta   [USD] 
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1 Inledning 

Dagens samhälle kräver stora mängder elektrisk energi. Största delen av den elektricitet som 

genereras sker genom förbränning av fossila bränslen. Det uppmärksammas dock allt mer att 

användningen av fossila bränslen inte leder till en hållbar utveckling. Dels frigörs stora mängder 

koldioxid vid förbränning som bidrar till växthuseffekten. Dessutom så är de fossila bränslena en 

naturtillgång som minskar markant i dagsläget. Intresset av förnybara energimetoder ökar därför 

ständigt, (Persson, Rummukainen, 2010).  

Många satsningar görs inom området förnybara energimetoder, exempel på dessa är forskning 

inom solkraften, vattenkraft och vindkraft. I Australien pågår t.ex. ett stort projekt, Solar Cities. 

Detta projekt går ut på att ersätta fossila bränslen med solkraft och öka folks medvetenhet om 

energianvändandet, (ASC, 2013). 
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2 Litteraturstudie 

I litteraturstudien behandlas framförallt rådande projekt i AS samt USA. Dessutom undersöks de 

olika typer av solkraftssystem som används vid simuleringen. 

2.1 Klimat och väderdata 

Klimatet förändras ständigt och påverkar därför livsmiljön på jorden. Under de senaste 

decennierna har denna förändring av klimatet fått ökat intresse, samtidigt som det 

uppmärksammas allt mer att de fossila bränslena är en ändlig resurs. Användande av solkraft är 

en metod som kan vara fördelaktig på platser med en stor mängd solstrålning, t.ex. i Australien, 

(Energimyndigheten, 2011).  

 

2.1.1 Klimatförändringar 

Sedan ett flertal år tillbaka har forskning antytt allt mer på att människors inverkan på planeten är 

en högt bidragande orsak till att klimatet förändras i snabbare takt än det tidigare gjort. 

Förbränningen av fossila bränslen frigör en stor mängd koldioxid. Koldioxid är en växthusgas 

som påverkar solstrålningens reflektering i atmosfären, (Persson, Rummukainen, 2010). 

Solstrålningen som tar sig in genom atmosfären reflekteras dels mot moln men även jordytan, 

resterande del absorberas av jordytan och omvandlas till värme.  Den delen som reflekteras bort 

tar sig än en gång mot atmosfären. De naturliga växthusgaserna, vattenånga och koldioxid, som 

finns i atmosfären reflekterar återigen tillbaka en del av den utgående strålningen. Detta illustreras 

i figur 1. 

 

Ökningen av koldioxid i atmosfären leder till att mer av den utgående strålningen reflekteras 

tillbaka in mot jordytan igen. Detta innebär att med en ökad mängd koldioxid får jordytan en 

 

Figur 1, Hur solstrålningen påverkar på jordens 

klimat, (miljöbörsen). 
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ökad mängd solstrålning, vilket bidrar till att temperaturen höjs. Halten koldioxid i atmosfären har 

sedan den förindustriella tiden ökat med 30 % och den största ökningen har skett de senaste 50 

åren. Det finns även andra ämnen som påverkar, ett sådant är metan. Metan har, under samma 

tidsperiod, ökat med ungefär 150 %, (Rummukainen, 2005). Figur 2 illustrerar hur jordens 

ytmedeltemperatur har ökat det senaste seklet. Den röda linjen beskriver medeltemperaturen för 

varje år, och den streckade är medeltemperaturen under hela tidsperioden, båda mätta i grader 

Celcius.  

Medeltemperatur 

 

Figur 2, Jordens ytmedeltemperatur under 1900- talet, (Rummukainen, 2005). 

 

Det utläses ur figur 2 att jordens ytmedeltemperatur har stigit med 0,7 grader Celsius sedan 

mätningarna började år 1880. Ifall trenden med en stigande temperatur inte avbryts, kan 

konsekvenserna bli stora och många i form av naturkatastrofer, (Rummukainen, 2005). 

Australien har liksom övriga världen påverkats av växthuseffekten och landets medeltemperatur 

har ökat. Genom en generering av data från Bureau of  Meteorology (BoM) fås figur 3 fram, vilken 

grafiskt skildrar förändring av medeltemperaturen i Australien det senaste seklet. 
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Medeltemperatur i Australien 

 

Figur 3, Australiens förändring i medeltemperatur sedan 1900, (BoM, 2013). 

I figur 3 är y-axeln centrerad så att värdet 0 motsvarar medeltemperaturen i Australien under hela 

tidsperioden, de röda staplarna återger de årliga avvikelserna från detta värde. I figuren utläses att 

medeltemperaturen i Australien sedan 1900 har ökat med ungefär 1 grad Celsius. 

2.1.2  Solstrålning i Australien  

Solstrålningen som når jordytan kategoriseras i två delar, direkt och diffus strålning. Den direkta 

strålningen kommer direkt från solen och når jordytan vinkelrätt, medan den diffusa strålningen 

uppstår av reflektioner och mäts parallellt med jordytan. Summeras den direkta och diffusa 

strålningen bildar de den globala strålningen och det är den som anges i figur 4. Bilden är en karta 

över Australien som anger medelvärdet av energi per kvadratmeter och dag under tjugotvå år, 

(BoM, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

△C° 
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Solstrålning 

 

Figur 4, Den globala strålningen i Australien, (BoM, 2013). 

 

En klar dag är en dag som bestäms med ett speciellt metrologiskt mätsystem där himlen 

observeras och värderas på en skala från noll till åtta. Vid en helt molnfri dag fås värdet noll och 

vid helt mulen dag värdet åtta. Under dagen görs två mätningar, en vid nio på förmiddagen och 

en vid tre på eftermiddagen. Om medelvärdet av dessa två mätningar understiger siffran två, 

räknas dagen som klar. Antalet soltimmar bestäms genom mätningar med en Campbell-Stokes 

mätare. Denna mäter solljuset från midnatt till midnatt. Mätaren har förmåga att skilja på klart 

och synligt ljus. Synligt ljus är till exempel vid gryning och skymning, men vid dessa tidpunkter 

nås inte mätaren av tillräckligt hög halt av energi avgivet från solen och således räknas det inte 

som klart ljus och ingår inte i definitionen av soltimmar, (BoM, 2013).  

I figur 5 visas en karta över områden i Australien och dess medelvärde av antal soltimmar, vilket 

har beräknats för en 15 års period.  
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Soltimmar 

 

Figur 5, Antalet soltimmar per dag i Australien (BoM, 2013). 

Ur figur 5 syns vilka områden har en hög mängd soltimmar, t.ex. har landområdet i centrala 

Australien ett högt värde. 

2.2 Australien ur energiperspektiv 

Australien är det sjätte största landet till ytan i världen med en population på 22,7 miljoner 

människor. De flesta människorna är bosatta längs kusterna runt landet och mest tätbefolkat är 

det i delstaterna New South Wales och Victoria, (Australiensiska regeringen). På grund av stor 

elektricitetsanvädning är Australien det industrialiserade land i världen som släpper ut mest 

koldioxid per invånare, (CEF, 1, 2013). 

 

2.2.1 Energipolitik i Australien 

År 2010 satte den Australiensiska regeringen upp ett klimatmål och bestämde vilka åtgärder som 

skulle tas för att kunna uppnå målet. Den Australiensiska regeringen bestämde att år 2020 skall 20 

% av elektriciteten som används i Australien vara genererad av förnybara metoder. Över en 

tredjedel av all koldioxid utsläppt i Australien sker vid generering av elektricitet. Om målet 

uppnås, är det ett effektivt sätt att sänka mängden utsläppt koldioxid, (Parliament, 2010). 

I Australien investerades runt 5,2 miljarder Australiensiska dollar (AUD) år 2010 i utveckling av 

förnybara energiomvandlingsmetoder, vilket var vid denna tidpunkt den största summan som 

någonsin investerats i Australien inom detta område. Det motsvarar en ökning på 60 % från året 
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innan.  Denna ökning medförde att i oktober 2011, genererades tio procent av all elektricitet i 

Australien genom förnybara energiomvandlingsmetoder, (RET- review, 2012). 

Australien är det industrialiserade land i världen som släpper ut mest koldioxid per invånare och 

det har märkts av stora klimatförändringarna, i form av bland annat flera stora skogsbränder, 

(CEF, 1, 2013). För att minska mängden utsläppt koldioxid och på så sätt motverka dessa 

klimatförändringar införde den Australiensiska regeringen avgifter för de industrier som orsakar 

stora koldioxidemissioner. Avgiften påverkar ungefär 500 företag runt om i Australien, (CEF, 

2012). Regeringen beslutade att intäkterna genererade i form av dessa avgifter ska gå direkt 

tillbaka till folket. Därför infördes olika skattelättnader. Den enskilda individen men framförallt 

studenter, pensionärer och arbetssökande fick förbättrande förutsättningar, (CEF, 1, 2013). 

Även andra åtgärder har tagits av den Australiensiska regeringen för att minska 

koldioxidutsläppen. De har till exempel investerat 7,3 miljarder AUD sedan 2007 i 

kollektivtrafiken och dessutom investerat 60 miljoner AUD på ombyggnationer av motorvägar, så 

att systemen blir mer effektiva och på så sätt minskar t.ex. koldioxidutsläpp, (CEF, 2, 2013). 

 

2.2.2 Genererad elektricitet  

I figur 6 beskrivs vilka metoder och till vilken andel som de används vid generering av elektricitet i 

Australien. Kol, Olja och Gas räknas som fossila bränslen. Dessa driver turbiner som genererar 

elektricitet genom förbränning. Hydro står för vattenkraft och förnybara står för solkraft, 

vindkraft och andra miljövänliga metoder. Diagrammet till vänster skildrar året 2000-2001 och 

det högra året 2009-2010. 

Fördelning av genererad elektricitet  

 

 

Figur 6, Diagrammen visar fördelningen av vilken källa som elektriciteten i Australien genereras med.  Till 

vänster år 2000 och höger år 2009, (RET-Review 2012). 
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Tabell 1 beskriver samma sak som figur 6 men i form av en tabell. Siffrorna är för hela Australien 

under ett år.  

 

Genererad Elektricitet  

 2000 2009 

Metod Genererad 

elektricitet 

[TWh] 

Andel av 

genererad 

elektricitet i 

Australien 

[%] 

Genererad 

elektricitet 

[TWh] 

 

Andel av 

genererad 

elektricitet i 

Australien 

[%] 

Oljeförbränning 2,04 0,91 2,69 1,12 

Kolförbränning 186,49 83,39 180,45 75,3 

Gasförbränning 17,27 7,72 36,22 15,11 

Hydro 16,93 7,57 12,52 5,22 

Förnybara 0,91 0,4 7,19 3,00 

Totalt 223,64 1 239,07 1 

Tabell 1, Australiens generering av elektricitet och andel från respektive källa, (RET- Review, 2012). 

 

Ur tabell 1 utläses mängden omvandlad energi och dispositionen mellan de olika metoderna för 

åren 2000 och 2009. Förändringar mellan åren kan dels bero på efterfrågan men även 

förbättringar i t.ex. teknologi. 

 

2.3 Alice Springs 

I centrala Australien, ; Latitud: 23° 41' 60S, longitud 133° 52' 60E, (Grantham, 2010), ligger 

staden Alice springs (AS).  AS hade år 2010 ca 26000 invånare, (population-of, 2010). För turister 

är AS ett av många besöksmål i landet då staden är en passande utgångspunkt för utflykter till 

Uluru, även känd som Ayers Rock, (Ayers rock resort). AS är omgivet av öken och det finns ett 

fåtal vägar som når AS från andra stora städer i Australien, staden har även en egen flygplats, 

(ASAirport, 2013). 

 

2.3.1 Soldata för Alice Springs 

AS har ett av de högsta värdena solstrålning i Australien med en energi på 7,4 kWh/m2/dag, 

(Grantham, 2010).  Antalet klara dagar per år i AS är uppmätt till 200 stycken, med ett medelvärd 

av 9,6 soltimmar per dag, (Hankock, 2011). 
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2.3.2 Elektricitetsanvändning 

Elektricitetsanvändningen i AS är något som varierar kraftigt. Användningen under natten skiljer 

sig från användningen under dagen, men det är även en stor skillnad på hur användandet ser ut 

under en sommardag i jämförelse med en vinterdag. 

Elektricitetsanvändningen under en karakteristisk sommardag och en karakteristisk vinterdag, i 

AS, återges i figur 7.  

 

Figur 7, Elektricitetsanvändningen i AS under två typdagar, (DKA, 2013). 

 

Det som tydligt kan urskiljas ur diagrammen är att elektricitetsanvändningen under en 

sommardag i hög grad influeras av bostäder och kontors behov av kylning i form av 

luftkonditionering. Behovet är störst under dagen, detta klingar sedan av fram mot kvällen. För en 

vinterdag är behovet av kylning mindre, då uppstår istället pikar i elektricitetsanvändningen vid 

morgonen samt fram mot kvällen, d.v.s. när folk befinner sig i hemmen.  

 

2.3.3   Alice Solar City 

Den Australiensiska regeringen investerade 37 miljoner AUD i ett projekt kallat Solar Cities. 

Projektet går ut på att med hjälp av solkraft, högteknologi och nya tillvägagångssätt skapa ett mer 

hållbart samhälle ur miljö- och energiperspektiv. AS är en av sju städer i Australien som deltar i 

projektet och gick med år 2008. De mål som fastställts för projektet har i de flesta fall 

förverkligats och i vissa med ett bättre resultat än väntat. Sedan 2008 har koldioxidutsläppen 

minskat med över 4000 ton per år i AS, 75 % av befolkningen har minskat sin 

elektricitetsanvändning och dessutom har det varit ekonomiskt fördelaktigt för staden, (Gerritsen, 

Zeng, O’Leary, 2012 ). 
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Projektet Alice Solar City (ASC) är indelat i tre delar, hushållen, företag och ikoniska projekt. De 

flesta hushållen som gått med i projektet har investerat i solceller och vidtagit andra åtgärder. Till 

exempel har hustak målats vita och dubbelfönster har installerats, detta för att minska behovet av 

luftkonditionering. Dessutom används en Smart-meter som mäter användningen av elektricitet i 

hushållen så att individerna lättare kan följa sin elektricitetsanvändning. För att uppmuntra till 

åtgärder av detta slag erhåller deltagande hushåll ett flertal olika fördelar ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Till exempel så ser ASC till att hushållen har tillgång till gratis rådgivning och hjälp 

med solcellssystemen. Vid inköp av solceller eller annan utrustning får de subventionerade priser 

och skattelättnader ges på elektriciteten som köps om den kommer från solkraftsmetoder. Ifall 

hushållens solceller genererar mer elektricitet än den som hushållen använder kan denna 

elektricitet säljas vidare till ASC för ett fördelaktigt pris, (ASC, 2013). 

Företagen erhåller inte lika många fördelar som hushållen men även de får gratis hjälp vid 

anskaffandet av system och deras inköp av solceller är subventionerade, (ASC, 2013).  

Den sista delen av de tre delarna är de ikoniska projekten som är drivna av ASC och andra 

intressenter. Ett exempel på ett ikoniskt projekt är solcellsparken Uterne som har en uteffekt på 

en megawatt. Exempel på andra stora ikoniska projekt är utbyggnaderna på flygplatsen i AS samt 

taket till Crowne Plaza, (Gerritsen, mfl,  2012 ). 

Uterne, det största av de ikoniska projekten i AS, är en solcellspark med en kapacitet på ungefär 1 

MW. Vilket motsvarar ungefär behovet hos 288 hushåll och resulterar i ett minskat utsläpp på 

1564 ton koldioxid per år. Figur 8 visar en bild på solcellerna i Uterne. 

 

Figur 8, Uternes solceller, (Uterne, 1, 2013). 

 

ASCs personal har ökat sin kunskap och sina erfarenheter inom området sedan uppstarten av 

projektet och hoppas på att deras kompetens ska kunna hjälpa andra med liknade projekt. 

Ledning för ASC är positiva i och med införandet av koldioxidavgiften, ändrade skatter för fossila 

bränslen och det faktum att råvarupriset vid inköp av kol under de senaste decennierna har stigit 

och detta kan öka intresset för solkraft, (Gerritsen, mfl, 2012). 

Det finns en organisation som samarbetar med ASC projektet och samlar in data över de system 

som finns i ASC, kallat Dessert Knowledge Australia (DKA). Data över solstrålningen vid varje 

solcellsenhet inom ASC, finns registrerad för var femte minut, se bilaga 2. De har mätt upp den 

globala och den diffusa strålningen, (DKA, 2013). 
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2.4 Solceller 

På sjuttonhundratalet började Horace-Bénédicte de Saussure skapa idéer om hur energin från solen 

skulle kunna omvandlas till värme för att sedan användas av människor. Utvecklingen inom 

området gick långsamt framtill rymdindustrin började intressera sig för teknologin. Under mitten 

av femtiotalet skapade Bell en kiselsolcell som kunde omvandla 6 % av ljusets energi till 

elektricitet, (Gajbert, 2002). 

 

2.4.1 Solcellens konstruktion  

Solcellens huvudkomponent är halvledaren. Halvledare är ett ämne med en konduktivitet högre 

än isolatorer men lägre än ledare. Liksom isolatorn har halvledaren samtliga elektronskal fyllda, 

(Gajbert, 2002). Den absolut vanligaste halvledaren som används inom solcellsindustrin är kisel, 

(NE, 2013 ). När kisel kristalliserar görs det i diamantstruktur med kovalenta bindningar vilket 

innebär att alla fyra valenselektroner binds till fyra atomer, (Gajbert, 2002). 

För att öka ledningsförmågan för kisel används en av två s.k. dopningsmetoder, negativ- eller 

positiv-dopning. Negativ- dopning (n- dopning), genomförs genom att ett ämne 

(föroreningsämne) med fem valenselektroner tillförs till kisel. Fyra av de fem valenselektronerna i 

föroreningsämnet binds med fyra av kisels valenselektroner. Den femte valenselektronen i 

föroreningsämnet ligger kvar löst bunden och exciterars lätt till ledningsbandet.  

Positiv-dopning (p-dopning) är motsatsen till n-dopning. Ett ämne med tre valenselektroner 

dopar kisel och binds med tre av kisels valenselektroner. Detta medför att kisel får en fri bindning 

vilket motsvarar ett hål i valenskalet och ett hålledande material bildas, (Uppsala universitet). 

En solcell består av två lager av kisel med olika dopningar, det övre lagret är n-dopat och det 

undre är p-dopat. Genom diffusion vandrar elektronerna från n-skitet över till p-skiktet och hålen 

i p-skiktet rör sig mot n-skitet. Detta medför att n-skiktet blir positivt laddat och p-skiktet 

negativt laddat. Detta skapar ett elektriskt fält som skapar en balans vilken hindrar fler 

utjämningar mellan skikten. Mittenskiktet blir då neutralt och kallas utarmningsområdet, 

(Gajbert, 2002). 

När en solcell träffas av solljuset exciterar fotonerna de löst bundna elektronerna vilket får 

elektronerna i det n-dopade skiktet att samlas längst upp i cellen, medan de brutna bindningarna 

söker sig nedåt. Detta skapar en spänning över cellen. Om en krets kopplas mellan de två ledande 

ytorna kan en ström utvinnas så länge ljus faller på solcellen. Denna är då likriktad, (Ivarsson, 

2011). I figur 9 visas detta på ett enkelt sätt. 
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Figur 9, Solcellens funktion, (specmat, 2009). 

 

Allt solljus som träffar en solcell kan inte omvandlas till elektricitet utan endast en del av 

vågljusspektrumet. Endast de våglängder med den mängd energi som krävs, kan excitera 

elektronerna och omvandlas till elektricitet. Detta påverkar i hög grad verkningsgraden, (Gajbert, 

2002). 

Solcellerna tappar i effektivitet minskar med tiden, de flesta har en effektförlust på maximalt 20 

% under en 25 år period. Tillverkarna har ofta detta som en garanti av deras produkter. Efter 

denna period saknas information om verkningsgradens förändring, (posharp, 2013). 

Solceller är ofta monterade på hustak där de får en bra siktlinje till solen utan att föremål 

skymmer den. Solcellens yta bör vara ortogonalt mot det infallande ljuset så att solcellen får så 

mycket ljus på en så stor yta som möjligt. Ju längre tid solcellens yta är ortogonal mot den 

infallande solstrålningen, desto mer elektricitet kan utvinnas. En fixt monterad solcell är således 

inte flexibel. Därför har olika sök- och styrsystem utvecklats. Med hjälp av elmotorer styrs 

solcellen för att öka effektiviteten. Det finns flera olika typer av dessa sökare där antalet axlar 

varieras. I de fall en tvåaxlig sökare används styr söksystemen en axel i öst- väst riktning, den 

följer solens bana. Den andra axeln i nord- syd som ser till att vinkeln på solcellen är vinkelrät 

mot solljuset, (Li, Liu, Xiao, 2011). Användande av ett sök- och styrsystem kan öka effektiviteten 

hos solcellen med 30 %, (Uterne, 2, 2013). 

 

Eftersom strömmen som genereras i solcellen är likström behöver systemet en växelriktare för att 

anpassa strömmen till elnätet där det är växelström, (Ertl, Kolar, Zach, 2002). Tre vanliga typer av 

växelriktare kan arbeta genom pulsbreddsmodulation, fyrkantsswitchning eller 

spänningsreduktion. Pulsbreddsmodulation använder sig av ett flertal olika transistorer som med 

hög frekvens switchar riktingingen på strömmen och på så vis kan växelström byggas upp. 

Fyrkantsswitchning använder transistorer som var och en är på halva perioden av den 

efterfrågade utfrekvensen och således byggs en fyrkantsvåg upp. Den sista metoden, 
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spänningsreduktion, jobbar med båda tidigare nämnda metoder. Det viktigaste för växelriktaren 

är att utfrekvensen och uteffekten hålls stabil. För att klara detta finns en inbyggd mikroprocessor 

som styr transistorerna, (Carlsson, Högberg, Ringkvist, 2010).  

 

2.4.2 Olika typer av solceller 

Det finns ett flertal varianter av solceller uppbyggda av olika ämnen samt tekniker som gör dessa 

unika. En av de vanligaste metoderna är monokristallina kiselsolceller. Materialet i 

monokristallina kiselsolceller framställs enbart från en kiselkristall. Det är en dyr och svår process 

samtidigt som materialet är väldigt stötkänsligt. Kiselkristallerna som tillverkas är runda och 

utnyttjar solcellens yta sämre än kvadratiska kristaller, (Gajbert, 2002). 

En annan variant av kiselsolceller är polykristallina. Dessa är sammansatta av flera små 

kiselkristaller. Till skillnad från monokristallina är dessa enklare att tillverka och forma på 

önskvärt sätt. Verkningsgraden för polykristallin är lägre än för den monokristallina kiselsolcellen, 

(Gajbert, 2002). 

En helt annan typ av solceller är de så kallade tunnfilmssolceller. Dessa är uppbyggda av material 

med bandgap som är lika stort som energin hos det mesta av solljuset. Vid användning av dessa 

väl anpassade ämnen behövs ingen stor mängd material för önskad effekt. Tillverkningsmetoden 

är väldigt specifik för tunnfilmssolcellen. Ämnena appliceras i gasform med elektricitet på en 

tunn skiva av till exempel rostfritt stål. En stor nackdel hos tunnfilmssolcellen är 

värmekänsligheten., (Gajbert, 2002).  

En variant av båda ovanstående är den amorfa kiselsolcellen som är en typ av tunnfilmssolcell 

och ämnet som appliceras genom gasform är amorf  kisel. Verkningsgraden för denna typ är låg 

men kostnaden är lägre än för de andra kiselsolceller, (Gajbert, 2002). 

I ASC används ett flertal olika typer av solceller, tabell 2 återger specifikationer för dessa.  
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Solceller använda i ASC 

Solcell 

[typ] 

Solcell 

Märke 

Energigenerering 

[MWh/år] 

Nominell   

effekt 

[kW] 

Verkningsgrad 

[%] 

Axlar 

[antal] 

Monokristallin 

Silikon (fixed) 

BP 4170N  8,27 5,1 13,51 - 

Monokristallin 

Silikon (dual 

axis) 

Trina TSM-

175DC01  
11,49 5,25 13,68 2 

 

Polykristallin 

Silikon (fixed) 

BP 3165N  8,03 4,95 13,11 - 

Polykristallin 

Silikon (single) 

Kyocera 

KD135GX-LP  
2,95 1,08 13,4 1 

Amorphous 

Silikon (fixed) 

Kaneka G-

EA060  
9,73 6 6,31 - 

 

Monokristallin 

(single) 

SPR-318E-

WHT-D 

0,75 0, 318 18,4 1 

Tabell 2, Solceller använda i ASC och deras data, (DK, 2013). 
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2.4.3 Tidigare projekt med solceller 

Ett flertal solkraftsparker finns bestående av solceller runt om i världen. De har varierande 

storlekar och ett urval av dessa presenteras i tabell 3. 

 

Solcellsparker 

Solcellspark Nominell 

effekt 

[MW] 

Energigenerering 

[GWh/år] 

Minskning av 

CO2-

emissioner 

[ton] 

Investeringskostnad 

[miljoner AUD] 

Uterne, 

Australien1 

1 2,3 1564 6,6 

Chattanooga, 

USA2 

9,5 13,1 - - 

Pocking, 

Tyskland3 

10 - 10000 50,9 

(Omräknat med aktuell 

växelkurs) 

Olmedilla, 

Spanien4 

60 87,5 - 489,2 

(Omräknat med aktuell 

växelkurs) 

Tabell 3, Ett fåtal solcellsparker och tillhörande data. 

 

Solcellsparken I Chattanooga är byggd av bilföretaget Wolksvagen i USA för att tillgodose deras 

bilindustri med elektricitet. Solcellsparken ersätter 12,5 % av energibehovet för fabriken. 

Solcellsparken byggdes för att enbart tillgodose fabriken med elektricitet men tack vare detta har 

Wolksvagen fått ett flertal utmärkelser, (phoenixsolar, 2012). 

I Tyskland finns en solcellspark i staden Pocking som har en uteffekt på tio MW. Solcellerna är av 

typerna mono- och polykristallina, (solarserver, 2010).  

En av väldens största solcellsparker finns i Olmedilla, Spanien och genererar en effekt på 60 MW. 

Dessa solceller är orörliga och byggda på konventionella metoder, (nobelsol, 2013).  

I Uterne, solcellsparken i ASC, finns enbart en typ av solcell. Det är SPR-318-WHT-D som 

presenteras sist i tabell 3. Denna solcell är tillverkad av SunPower corp. och är en monokristallin 

kiselsolcell, (posharp, 2013). Av de solceller som presenteras i tabell 2 har denna typ av solcell 

                                                 
1 Uterne (2, 2013). 

2 Phoenix solar group, 2012. 

3 Solarserver, 2010. 

4 Nobesol, 2013. 
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högst verkningsgrad. Denna solcell är också den minsta av de ovan nämnda. Kostnaden för inköp 

av en enhet uppskattas genom att dividera investeringskostnaden för Uterne på 6600000 AUD 

med antalet 3048 stycken solceller. En solcell kostar således 2165 AUD. Dessa 3048 solceller ger 

en uteffekt på ungefär 1 MW och motsvarar att parken tillgodoser 288 hushåll med energi samt 

sparar in 1564 ton koldioxid per år. Uterne solcellspark står som grund för de beräkningar som 

görs för en eventuellt ny solcellspark, (Uterne, (1, 2013).  

 

2.5 Stirlingsystem 

På platser med stor mängd av soltimmar kan det vara effektivt att använda Stirlingmotorer för att 
utvinna energi ur solstrålningen. Det som då används är ett system bestående av tre stycken 
huvudkomponenter, Stirlingmotorn, diskar och en mottagare av termisk energi, se figur 10. De 
paraboliska diskarnas syfte är att koncentrera solljuset och rikta det mot mottagaren av termisk 
energi. Den termiska energin används sedan för att värma upp arbetsmediet i Stirlingmotorn, 
(Stine, Diver, 1994). Av alla de solkraftsmetoder som finns har Stirlingsystemet visat på bäst 
effektivitet på 32% och har därför potentialen att bli en av de billigaste förnybara energikällorna, 
(Ripasso Energy, 2012). 

 

 

Figur 10, Stirlingsystemets tre huvudkomponenter, (Solar Dish, 2013).   
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2.5.1  Stirlingmotorn 

En Stirlingmotor är en värmemotor som genom tillförd värme och kyla expanderar samt 
komprimerar en i cylinder/cylindrarna instängd gas eller fluid t.ex. luft, helium eller väte. Detta 
arbetsmedium byts aldrig ut som det görs i en förbränningsmotor. Stirlingmotorn använder sig av 
extern värmetillförsel som kan vara sol eller förbränning av biobränsle, gas, etc. Stirlingmotorn 
kan enligt dessa processer omvandla värmeenergin till elektrisk energi. En Stirlingmotor arbetar 
enligt Stirlingcykeln som i sig består av fyra termodynamiska processer, (Burdan). 

1. Första processen i cykeln är en isotermisk expansion, d.v.s. expansionen sker under 
konstant temperatur. 

2. Den andra processen är en isokor temperatursänkning, d.v.s. värme avges under 
konstant volym. 

3. Tredje processen är en isotermisk kompression. 

4. Slutligen är den fjärde processen en isokor temperaturhöjning. 

Denna cykel illustreras även i ett PV-diagram, figur 11. Den omslutna arean i diagrammet är 
proportionell mot det utförda arbetet. Ju längre ifrån origo en isoterm i första kvadranten är, 
desto högre temperatur indikeras. Det syns därför tydligt att temperaturskillnaden mellan högsta 
och lägsta temperatur är av stor vikt för Stirlingcykeln, (Burdan). 

 

 

Figur 11, PV-diagram för en stirlingcykel, (Nakahara, 2009). 

 

Verkningsgraden hos Stirlingcykeln är teoretiskt sett den samma som för Carnotprocessen, vilken 
ger den högsta möjliga verkningsgraden för en värmemotor. Men på grund av olika faktorer som 
t.ex. friktion i motorerna nås aldrig dessa verkningsgrader i verkligheten, (Kongtragool, 
Wongwises, 2002).  
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Precis som ångmotorn drivs Stirlingmotorn endast av en yttre förbränning vilket gör det möjligt 
att använda olika typer av värmekällor för att driva motorn. Ofta används förbränning av fossila 
bränslen. Då förbränningen aldrig kommer i kontakt med arbetsmediet kan bränslen som skulle 
skada andra typer av motorer användas till Stirlingmotorn. Geotermisk värme och förlustvärme 
kan användas, men något som är mer intressant för detta projekt är att en Stirlingmotor kan 
drivas av solens värme. Tidigare har Stirlingmotorer drivna av solen behövt vara stora samtidigt 
som de varit mycket ineffektiva. Utvecklingen har dock under senare åren gjort dessa att dessa 
nackdelar påverkar mindre. (Kongtragool, Wongwises, 2002) 
 
Stirlingmotorn är ett samlingsnamn för alla typer av motorer som arbetare enligt Stirlingcykeln. 
En av de vanliga Stirlingmodellerna är av Alpha-typ, se figur 12. Denna består av en varm och en 
kall cylinder/kolv och arbetar således enligt Stirlingcykeln. Andra typer av Stirlingmotorer, så som 
Beta-typen, har två kolvar i samma cylinder där ena delen av cylindern är kall och andra är varm, 
trots det arbetar de fortfarande enligt Stirlingcykeln. (Kongtragool, Wongwises, 2002) 
 

 
Figur 12, Beskriver hur en Stirlingmotor arbetar enligt Stirlingcykeln, (Nakahara, 2009). 
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2.5.2  Solljuskoncentrerande diskar 

Vanligtvis utformas dessa diskar som paraboler bestående av en reflekterande yta konstruerad av 
metalliserat glas eller plast, mycket likt vanliga speglar som återfinns i hemmen. Den optimala 
utformningen på solljuskoncentreraren är en stor parabol, då allt solljus reflekterat i denna 
kommer samlas i parabolens fokalpunk, men på grund av konstruktionsskäl används ofta istället 
mindre partier av små paraboler som sluts samman av en fackverkskonstruktion. (Stine, Diver, 
1994) 

Storleken på dessa solljuskoncentrerare varierar beroende på vilken motor som används och 
vilken uteffekt som önskas. För ett system med önskad uteffekt på 25kW, vid en solinstrålning på 
1000W/m2, krävs en diameter hos koncentreraren på ca 10 meter, (Solar Dish, 2013). 

För att öka mängden uppsamlad solstrålning används en mekanisk konstruktion som följer solen. 
I dagsläget används vanligen en av två olika konstruktioner för att uppfylla detta, båda har 
möjlighet att rotera genom två axlar. Den första metoden kallas Azimuth-elevatiton tracking, vilken 
ger systemet möjlighet att rotera kring ett plan parallellt med jorden (asimut). Systemet kan även 
rotera kring en axel vinkelrät med den första, och har då möjlighet att röra sig både åt 
höger/vänster samt upp/ned. Den andra metoden kallas Polar-tracking, denna metod ger systemet 
möjlighet att rotera kring en axel parallell med jordens rotationsaxel, koncentreraren roterar kring 
denna axel med samma hastighet som jordens rotationshastighet, d.v.s. 15 grader per timme. 
Systemet har även möjlighet att rotera kring en axel vinkelrät mot jordens rotationsaxel, dock sker 
rotationen kring denna axel mycket långsamt, med en maxhastighet på 0,016 grader per timme, 
(Stine, Diver, 1994). 

 

2.5.3  Mottagare av solstrålning 

Mottagaren har huvudsakligen två uppgifter. Den första är att samla upp så mycket som möjligt 
av den termiska energin som riktats mot den med hjälp av diskarna. Det andra är att förflytta 
denna energi till arbetsmediet i Stirlingmotorn genom värmeöverföring, (Stine, Diver, 1994).   

Då solen inte är en punktkälla av ljus kommer, hur väl konstruerad koncentreraren än är, 
solstrålningen aldrig hamna i en och samma punkt utan istället vara fördelat över en liten area. 
Strålningen leds in till absorbenten av den termiska energin igenom en smal öppning i 
mottagaren. Värmen överförs till motorn på ett av två möjliga sätt. Det ena är att värmerör 
förenade med motorn, där arbetsmediet strömmar igenom, kommer i direktkontakt med 
solstrålningen. Värmerören bildar då absorbenten, se figur 13. Den andra möjligheten bygger på 
en konstruktion med en absorberare innehållande flytande natrium. Detta natrium förångas av 
den koncentrerade strålningen och stiger upp till rör kopplade till motorn och överför på så sätt 
värme till arbetsmediet, se figur 13. Då det förångade natriumet alltid har samma temperatur kan 
en högre konstant arbetstemperatur, än för andra mottagare, hållas och därför ge en högre 
effektivitet. (Solar Dish, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



-30- 

Två typer av mottagare 

 

Figur 13, Den vänstra bilden beskriver värmeöverföringen till motorn genom direkt strålning mot 

värmerören. Den högra bilden beskriver värmeöverföringen till motorn med hjälp av natrium som förångas, 

(Stine, Diver, 1994). 

 

2.5.4  Tidigare projekt av Stirlingsystem 

Storskaliga utbyggnader av solkraftsparker bestående av Stirlingsystem är relativt nytt. 2010 

godkände California Energy Commission (CEC) två stora projekt som involverade Stirlingsystem 

(SolarServer, 1, 2010). Det första projektet skulle genomföras i Imperial Valley, Kalifornien och 

var menat att bestå av Stirlingsystem som tillsammans skulle ge en kapacitet på 709 MW. Det 

andra skulle anläggas i Calico, Kalifornien och ha en kapacitet på 663,5 MW, även det bestående 

av Stirlingsystem(SolarServer, 1, 2010). Solkraftsparkerna skulle använda sig av s.k. Suncatcher’s, ett 

Stirlingsystem utvecklat av Stirling Energy Systems. Dessa Stirlingsystem har en uteffekt på 25 kW 

och diskstorleken är ca 10 m i diameter (Wang, 2009). Tessera, företaget som ledde projekten, fick 

dock ekonomiska problem och tvingades sälja av projekten till andra företag i branschen. Detta 

medförde att projekten tog en annan riktning, det offentliggjordes att solcellsystem skulle 

användas istället för Stirlingsystemet (Stancich, 2011). 

2012 inleddes ett nytt solkraftsprojekt i Utah, USA där Stirlingsystem skulle användas. Infinia 

Technology Corporation planerar att bygga en Stirlingpark med en uteffekt på 1,5 MW för att 

tillgodose en försvarsanläggning med elektricitet i Tooele, Utah, (SolarServer, 2012). Till skillnad 

från de tidigare omnämnda projekten använder sig Tooele-projektet av ett mindre Stirlingsystem. 

Det är utvecklat av Infinia, och dessa enheter genererar en uteffekt 3,5 kW, (CPS World, 2013). 

En enhet av detta slag uppskattas kosta 10000 USD, dock kan denna siffra variera kraftigt 

beroende på antalet enheter som beställs. Andra kostnader som anläggningsmark, skatter och 

kraftledningar är då inte inräknat, (Mraz, 2011).  

Ett flertal initiativ har gjorts för att utveckla ett kostnadseffektivt Stirlingsystem. Tekniska 

specifikationer återges i tabell 4 över några av de system som tillverkats.  
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Stirlingsystem 

Fabrikat/tillverkare Advanco/USAB5 SBP5 SES/Kockums6 Infinia7 

Namn Vanguard SBP 7.5-m SunCatcher PowerDish 

År 1984 1991 - 2009- 

Märkeffekt [kW] 25 9 25 3,5 

Verkningsgrad [%] 29,4 20,3 24,6 24,0 

Motor 4-95 Mk2 V-160 4-95 Mk2 - 

Storlek koncentrator 

(diameter) [m] 

10,57 7,5 10 4,7 

Tabell 4, Tekniska specifikationer över stirlingsystem 

 

2.5.5  Infinia Powerdish 

Stirlingsystemet, PowerDish, är framtaget av ett Amerikanskt företag, Infinia. Företaget har länge 

arbetat med att tillverka Stirlingmotorer som på ett effektivt och underhållsfritt sätt ska generera 

elektricitet med hjälp av värme. Deras, i dagsläget, mest framgångsrika produkt är PowerDish-

systemet, som bygger på Stirlingteknik. PowerDish-systemet är avsett att användas från småskaliga- 

till multimegawattsprojekt. I dagsläget säljs systemet endast i grupper om 64 enheter, men i 

framtiden ska även enskilda enheter vara till försäljning, (Infinia, 2013). 

Den faktiska installationskostnaden för varje enhet är inte tillgängliga för allmänheten. 

Uppskattningar kan dock göras genom att använda de totala kostnaderna för tidigare stora 

projekt. Projektet i Tooele planerades kosta 9,6 miljoner USD. För att nå önskat effekt, 1,5 MW, 

krävs 430 enheter, detta leder till en uppskattad investeringskostnad på 22325 USD per enhet 

(Moulton, 2012). 

 

Infinia hävdar att stirlingmotorn, under sin 25 års livstid, är underhållsfri. PowerDish-systemet 

kräver dock ett visst underhåll. Det uppges att kylvattnet ska bytas minst var 13år. Olja, i det 

tvåaxlade tracking-systemet, ska bytas årligen. Utöver detta bör även koncentreraren tvättas 

regelbundet för att minska effektförluster i systemet, (Infinia, 2013). Inga exakta kostnader anges 

för PowerDish-systemet, men har för andra solljuskoncentrerandesystem uppskattats till 

13USD/MWh – 30USD/MWh, (IEA, 1, 2010). 

PowerDish-systemet har, som andra Stirlingsystem, inga koldioxidemissioner under drift. Infinia 

uppger att ett PowerDish-system kan ersätta elektricitet genererad med förbränning av fossila 

bränslen och på så sätt sänka koldioxidutsläppen med upp till 7,1 ton under ett år. Data på 

utsläppt koldioxid vid produktion och kassering av en enhet uppges inte, (Infinia, 2013).  

 

                                                 
5 (Stine, Diver, 1994) 

6 (Wang, 2009) 

7 (Kamitsis, 2013) 
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2.6 Tidigare livscykelanalys 

En livscykelanalys (LCA) är en metod för att undersöka olika produkters inverkan på miljön. 

Metoden granskar produkten från produktion till kassering och alla steg där i mellan (användning, 

reparationer, underhåll). Mängden utsläppt koldioxid beräknat över en produkts livscykel är ett 

vanligt delresultat av en LCA. Genomförandet av en LCA är ett komplicerat arbete som kräver 

stor insikt i de olika processtegen.  

Undersökningar har tidigare gjorts gällande solcellers och Stirlingssytems livscykler. Resultatet 

visar att båda systemens livscykel bidrar till koldioxidemissioner. I tabell 5 återges resultat, 

hämtade från en LCA, för en viss typ av solcell och Stirlingsystem. 

 

LCA 

 Solcell Stirlingsystem 

Koldioxidemissioner per 

enhet  

[g/kWh] 

22,34 36,85 

Tabell 5, LCA för solcellen och Stirlingsystemet, (Bravo, Carvalo, 2011). 
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3 Problemformulering och Mål 

I AS pågår ett projekt (ASC) vars mål är att minska miljöpåverkan genom att sänka användandet 

av fossila bränslen vid elektricitetsutvinning samt genom ändrad attityd gentemot 

elektricitetsanvändning. Målet med detta kandidatexamensarbete är att skapa underlag för att ta 

reda på om en framtida utbyggnad av en solkraftspark i AS är gynnsamt ur ett hållbart 

energiperspektiv. Två alternativ undersöks, solceller och Stirlingsystem. Dessa två modelleras och 

jämförs med avseende på faktorer som effektivitet, ekonomi och miljöpåverkan.  

En storskalig utbyggnad av solceller samt Stirlingsystemet utvärderas genom att: 

 Antalet enheter som krävs i de två olika fallen beräknas.  

 Ytorna för de olika fallen som systemen skulle behöva beräknas. 

 Kostnader samt återbetalningstiderna för anläggningarna beräknas. 

 Totala mängden utvunnen elektricitet under ett år för de olika systemen beräknas. 

 Minskningen av koldioxidemissioner för elektricitetsgenerering vid användande av de två 

olika metoderna beräknas. 
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4 Metod  

I det första steget av projektet formuleras problemet och vilka mål som skall nås. Det görs en 

genomgående litteraturstudie där redan existerande projekt, rapporter och artiklar bearbetas. 

Information kring solceller och Stirlingsystem insamlas och analyseras. Begränsningar fastställs, 

och en beräkningsmodell utformas. En utvärdering av arbetet genomförs och en utökad 

litteraturstudie görs vid behov. Beräkningarna utförs enligt beräkningsmodellen. Därefter 

genomförs en noggrann analys av resultaten. Parametrar varieras och störningsräkning 

genomförs för att verifiera resultaten. Resultaten analyseras och jämförs, slutsatser dras och 

möjliga framtida projekt presenteras. Allt detta illustreras i figur 14. 

 

 

Figur 14, Metoden för studien. 
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4.1 Översikt av modell 

Ett flödesschema beskriver grafiskt de komplexa sambanden som finns mellan olika faktorer i ett 

system. Användandet av ett sådant underlättar arbetet med fastställande av en tillförlitlig 

beräkningsmodell. Innan beräkningsmodellen utformas sätts tydliga avgränsningar för projektet 

omfattning. 

 

4.1.1 Flödesschema  

Upplägget för de beräkningar som görs utgår från en schematisk bild över olika påverkande 

faktorer för AS elektricitetsgenerering och användning. Pilarna i figur 15 beskriver hur dessa 

påverkar varandra.  

 

 

Figur 15, Flödesschema för AS. 

 

Solen påverkar genereringen av elektricitet i både solcellerna och Stirlingsystemen, men även 

användandet av elektricitet i AS. Elektricitetsanvändningen påverkar hur mycket elektricitet som 

skall genereras som i sin tur påverkar koldioxidutsläppen. Ekonomin påverkar folket i AS, i form 

av levnadsförhållanden, som i sin tur påverkar användandet av elektricitet. Den tillgängliga ytan 

påverkas även den av AS, genom ekonomi, tillgänglighet och invånarnas inställning till 

utbyggnader av solkraft. Koldioxidutsläppen påverkar människorna i AS. 
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4.1.2  Begränsningar och antaganden 

En inledande undersökning av olika typer av solceller och Stirlingsystem genomförs. När en 

passande typ av vardera system identifieras används data för dessa i beräkningarna. Detta innebär 

att beräkningar endast görs för en typ av solcell och en typ av Stirlingsystem.  

I de fall där den simulerade uteffekten från solkraftsparken överstiger effektbehovet i AS, skulle 

batterier kunna användas för att vid senare tillfälle utnyttja även denna effekt. Detta projekt 

undersöker dock inte denna möjlighet vidare, inga beräkningar på batterier ingår därför i 

beräkningsmodellen.  

De uteffekter som beräknas för solcellen och för Stirlingsystemet skall jämföras med AS 

effektbehov. Data för AS effektbehov anges endast som två typdagar. En typisk sommardag och 

en typisk vinterdag. Således begränsas dessa beräkningar till att ett år består av endast de två 

typfallen. 

Det utförs ingen LCA och data inhämtad från tidigare rapporter ger för låg säkerhet för att 

användas vid beräkningarna. Därför utesluts de koldioxidemissioner som kan identifieras vid en 

LCA i beräkningsmodellen.  

Vid utvinning av de fossila bränslena används maskiner som avger koldioxid till atmosfären. 

Mängden utsläppt koldioxid på grund av detta skiljer sig mellan de olika bränslena och beror 

mycket på faktorer som var utvinningen sker och landets ekonomi. Inverkan på resultatet antas 

vara låg och utesluts från beräkningsmodellen.  

Båda systemen används i existerande solkraftsparksprojekt och data inhämtas från dessa. Utifrån 

dessa data kan kostnader approximeras. Det som ingår i investeringarna av de tidigare 

solkraftsparkerna antas vara kostnad av mark, material, teknologi, underhållshjälpmedel, 

byggande av vägar m.m. Det vill säga allt som krävs för att kunna starta upp en solkraftspark. 

 

4.2 Beräkningar 

En beräkningsmodell tas fram som ska simulera två olika typer av solkraftsparker använda i AS. 

Beräkningarna baseras på solstrålningsdata i AS från tidigare år, insamlad av Dessert Knowledge 

Australia Solar Center, (DKA, 2013). 

Mängden energi använd i AS är baserad på en uppskattning, där två typdagar används. Den första 

dagen är en typisk sommardag och den andra är en typisk vinterdag. Det antas att månaderna 

oktober-april består av endast sommardagar, och maj-september består av endast vinterdagar., se 

bilaga 1.  

Storleken på solkraftsparken, i avseende på effekt Wpark,, bestäms utifrån AS maximala 

effektbehov under en typdag, sommardagen. Detta momentana behov skall täckas av den 

potentiella uteffekten från solkraftparken, se bilaga 1.   

 

4.2.1  Effekt- och energiberäkningar 

Uteffekten för ett Stirlingsystem och en solcell, under ett års tid, simuleras i MATLAB. Vid dessa 

beräkningar används strålningsdata, inhämtade från (DKA, 2013). Dessa data innehåller värden 

på både global och diffus strålning. Strålningen är samplad i perioder om tio sekunder och ett 
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medelvärde har beräknats för varje femminutersintervall. Detta gäller både den globala och 

diffusa strålningen.  

Stirlingsystemet använder bara den direkta strålningen, detta för att den diffusa strålningen har 

annan riktning än den direkta, och koncentreras därför inte i mottagaren. Den direkta strålningen 

beräknas genom att subtrahera den globala med den diffusa strålningen för varje tidpunkt. Vid 

beräkningarna av solcellen används, tillskillnad från Stirlingsystemet, den globala strålningen, 

(EAESL).  

Nedanstående tabell 6 visar produktinformation om Stirlingsystemet som skall utvärderas, 

PowerDish. Dessa data används i beräkningarna för att simulera uteffekten för systemet under ett 

års tid.  

 

Stirlingsystemet 

Märke Koncentratoryta 

[m2] 

Verkningsgrad  Strålningsbehov 

[W/m2] 

Maximal uteffekt 

[W] 

PowerDish 17,34 0,25 250 4163 

Tabell 6, Data för det utvalda Stirlingsystemet, (Kamitsis, 2013). 

 

Dessa beräkningar görs genom att strålningsdata och koncentratorytan ger ineffekten för 

systemet. Uteffekten för varje femminutersintervall bestäms med hjälp av verkningsgraden. När 

strålningen understiger strålningsbehovet sätts verkningsgraden till noll och när strålningen 

överstiger 1000W/m2 sätts uteffekten till den maximala för PowerDish-systemet, se bilaga 1.  

 

Nedanstående tabell 7 visar produktinformation om den solcell som utvärderas, SPR-318E-WHT-

D. Solcellens effektivitet minskar med antalet år systemet används. På en 25 års period uppges 

systemets verkningsgrad minska med maximalt 20 %. För att möjliggöra tydliga jämförelser 

mellan solcellen och Stirlingsystemet görs istället antagandet att den angivna verkningsgraden för 

solcellen är 10 % lägre än den angivna uteffekten under hela 25 års perioden. Data i tabell 7 

används i beräkningarna för att simulera uteffekten för systemet under ett års tid, dock sätts 

verkningsgraden till 90 % av den som anges i produktinformationen, enligt antagande. I analogi 

med beräkningarna för Stirlingsystemet används strålningsdata och panelyta för att beräkna 

ineffekten för systemet. Uteffekten för varje femminutersintervall bestäms med hjälp av 

verkningsgraden, se bilaga 1.  

 

Solcellen 

Märke Panelyta [m2] Verkningsgrad 

SPR-318E-WHT-D 1,63 0,184 

Tabell 7, Data för den utvalda solcellen, (posharp, 2012). 
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Antalet enheter, ant, som krävs för att uppfylla önskad uteffekt beräknas enligt, 

 
park

m

W
ant

W
  (1) 

där 

Wm  är märkeffekten för systemet   [MW]. 

 

Totala mängden energi, Etot ,utvunnen ur ett system under ett års tid erhålls genom, 

 tot utE W ant     (2) 

där 

Wut  är uteffekt för ett system för alla  

femminutersintervall under ett år   [MW] 

τ  är tiden för varje medelvärdesbildning av uteffekten   [h].

   

 

I de fall där uteffekten överskrider effektbehovet i staden kommer denna överskottseffekt inte 

kunna användas av AS.  Den överskottsenergi som genereras beräknas genom att differensen 

mellan effektbehovet och uteffekten för solkraftsparken. Detta multipliceras med τ och 

summeras, se bilaga 1.  

 

4.2.2   Yta  

En solkraftspark i önskad skala kräver en stor mängd mark. Ytan som en park kräver beräknas 

utifrån använd yta för tidigare projekts solkraftsparker. De data som används återges i tabell 8. 

 

Ytbehov 

Projekt Uteffekt [MW] Yta [m2] 

Uterne8 1 47750 

Tooele9 1,5 68795 

Tabell 8, Ytbehovet för två solkraftsparker som används vid beräkningarna. 

 

                                                 
8 (Uterne, 2, 2013) 

9 (Moulton, 2012) 
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4.2.3  Ekonomiska beräkningar 

Ett flertal olika ekonomiska modeller finns, vars syfte är att jämföra olika investeringar 

ekonomiskt. Två modeller som används ofta vid investeringskalkyler är nuvärdesmetoden och 

payback- metoden. Nuvärdesmetoden används för att beräkna det värde investeringen genererar 

under utsatt livslängd, detta värde jämförs med investeringskostnaden. Payback- metoden 

beräknar, till skillnad från nuvärdesmetoden, den tid det tar för en investering att återbetalas. 

Denna tid jämförs med livslängden på produkten.  

Nuvärdet, NV, beräknas enligt,  

 
1

( )

(1 )

N

i
i

I U
NV

p





   (3) 

där 

I  Intäkter från genererad elektricitet  [AUD] 

U  Kostnader för drift och underhåll  [AUD] 

p  Kalkylränta    

N   Livslängd    [År]. 

 

Återbetalningstiden, T, beräknas enligt,  

 

ln(1 )
( )

ln(1 )

G
p

I U
T

p




 


 (4) 

där 

G  Totala investeringskostnad     [AUD]. 

 

Intäkter från genererad elektricitet, I, uppskattas med hjälp av aktuella elpriset i AS, 0,2826 

[AUD], (powerwater, 2013). Kalkylräntan som används i beräkningarna är en uppskattning 

baserad på den aktuella inflationen i Australien, och sätts därför till värdet 0,025, (CWB, 2013). 

Drift- och underhållskostnader antas vara de samma för båda system, och har approximerats till 

19,4 AUD/MWh (20 USD/MWh), (IEA, 1, 2010). Totala investeringskostnaden, G, är baserad 

på kostnader för tidigare projekt, se bilaga 1.  

 

4.2.4 Beräkningar av koldioxidutsläpp 

Beräkningar genomförs för att bestämma minskningen i mängd utsläppt koldioxid vid 

användande av de olika solkraftsmetoderna. Två olika fall undersöks. I det första fallet minskas 

användandet av samtliga fossila bränslen, för generering av elektricitet, med lika stor andel. I det 

andra fallet minskas användandet av det fossila bränsle som har mest koldioxidemissioner. Vid 

behov minskas även det med näst störst värde, och så vidare. Tabell 9 visar emissionsvärdet för de 

tre fossila bränslen som huvudsakliga används i Australien vid generering av elektricitet.  
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Koldioxiddata 

Ämne Koldioxidemissioner 

[g/kWh] 

Tecken 

Kol 1000 CF 

Olja 881 OF 

Gas 542 GF 

Tabell 9, Koldioxidemissioner från bränsletyper (IEA, 2, 2010). 

 

De fossila bränsletyperna används i olika stor utsträckning i Australien, detta återges i tabell 10. 

Dessa används i beräkningarna för AS. 

 

 

Minskningen av koldioxidutsläpp, △co2, när användandet av de fossila bränslena sänks med lika 

stor andel, beräknas för systemen enligt, 

2 ( )el F el F el FCO O O G G C C         (5) 

där 

µ Andelen genererad energi som ersätts med solkraft  

Oel Mängd energi utvunnen ur olja   [MWh] 

Gel Mängd energi utvunnen ur gas   [MWh] 

Cel Mängd energi utvunnen ur kol   [MWh]. 

 

Fördelning av fossila bränslen 

Ämne Andel av Australiens 

elektricitetsgenerering 

Tecken 

Kol 0,7530 CF 

Olja 0,0112 OF 

Gas 0,1511 GF 

Tabell 10, Fördelning av användandet av fossila bränslen vid elektricitetsgenerering, (RET-Review 2012). 
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Minskningen av koldioxidutsläpp, i fallet där det fossila bränsle med högst 

koldioxidemissionsvärde sänks först, beräknas för solcellen enligt, 

2

Max

Olja F Gas F Kol FCO E O E G E C        (6) 

där  

EOlja Mängd energi genererad ur olja som ersätts med solkraft  [MWh] 

EGas Mängd energi genererad ur gas som ersätts med solkraft  [MWh] 

EKol Mängd energi genererad ur kol som ersätts med solkraft  [MWh]. 

  

Det skall poängteras att, om solkraftsparken inte producerar mer energi än den nuvarande 

energin genererad med förbränning av kol, sätt EOlja och EGas att vara lika med noll.  

 

4.2.5 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys görs för att validera resultaten som erhålls vid användning av den 

beräkningsmodell som utformats. Detta görs genom att variera data som används vid 

beräkningarna.  

Användandet av elektricitet i AS approximeras genom att använda data för en typisk sommardag 

samt vinterdag. Det antas att månaderna oktober till april endast består av sommardagar och 

månaderna maj till september endast består av vinterdagar. Detta leder till en osäkerhet i 

beräkningarna. Därför varieras antalet vinter- och sommarmånader med plusminus två månader. 

Kostnaden för grundinvesteringen uppskattas för båda solkraftsparkerna genom att kostnader för 

tidigare solkraftsparker används. En skillnad i grundinvesteringen påverkar återbetalningstiden 

samt nuvärdet. Detta undersöks genom att variera grundinvesteringen med plusminus 20 

procent. 

Elektricitetspriset som används i de ekonomiska beräkningarna är baserat på det aktuella värdet i 

AS. Stora förändringar på elektricitetspriset är inget omöjligt scenario, då det är beroende av 

rådande råvarutillgångar. Således kommer elektricitetspriset varieras med plusminus 20 procent. 

För de ekonomiska beräkningarna antas att all effekt som genereras i solkraftsparkerna går att 

sälja. I det fall uteffekten för solkraftsparken överstiger effektbehovet i AS skapas ett 

effektöverskott, i känslighetsanalysen undersöks hur de ekonomiska resultaten förändras om 

denna effekt inte går att sälja.  

Drift- och underhållskostnader kan variera beroende på t.ex. väder, produkternas kvalitet samt 

lönesituationen i området. Eftersom det finns en stor osäkerhet i dessa data varieras drift- och 

underhållskostnaden med plusminus 50 procent. 

Beräkningsmodellen tar ingen hänsyn till det koldioxidemissioner som kan identifieras vid en 

LCA för de olika solkraftsparkerna. Denna osäkerhet undersöks genom att störningsräkna med 

resultatet från en tidigare utförd LCA som indata, se kapitel 1.6.  
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5 Resultat och Diskussion 

Två stycken olika solkraftsparker modelleras med samma nominella effekt. En bestående av 

solceller och en av Stirlingsystem. De båda modellerna använder samma strålningsdata och 

beräkningarna görs för att med resultaten jämföra de två olika solkraftsparkerna. I kapitel fyra 

presenteras de resultat som erhålls inom respektive område för de båda solkraftsparkerna. 

 

5.1 Dimensioner på solkraftsparkerna 

I tabell 11 presenteras önskad effekt, genererad energi per år, nödvändig yta och antal enheter för 

solkraftsparkerna, 

 

Dimensionerna för solkraftsparken 

 Solcellsparken Stirlingparken 

Effekt [MW] 45,15 45,15 

Genererad energi [MWh/år] 80634,7 77398,9 

Yta [km2] 2,16 2,07 

Antal w141982 12900 

Tabell 11, Solkraftsparkens dimensioner. 

 

Den önskade effekt som solkraftsparken ska generera är i samma storlek som det maximala 

effektbehovet hos AS under en sommardag. Resultaten av simuleringen indikerar att 

solcellsparken genererar ca 3,2GWh/år (4,2 %) mer än en Stirlingparken. Detta trots att 

Stirlingsystemets verkningsgrad enligt specifikationer är högre än solcellens. Anledningar till 

fenomenet är t.ex. Stirlingsystemets krav på en solstrålning av minst 250W/m2, samt att solcellen 

tar till vara på både direkt och diffus strålning, till skillnad från Stirlingsystemet som endast 

använder den direkta.  

Solcellsparken i Olmedilla, Spanien (se tabell 3) ger en effekt på 60MW och har en årlig 

energigenerering av 87500MWh. Jämförs detta med resultaten från simuleringen noteras att 

kvoten genererad energi genom nominell effekt är för solcellsparken i Olmedilla är 1458 och för 

den simulerade solcellsparken 1786. Ett högt värde på denna kvot betyder att solcellsparken är 

mer effektiv.  Skillnaden i kvoten kan orsakas av flera olika faktorer där antalet soltimmar samt 

skillnaden i teknologin, är starkt bidragande. Kanske den mest påtagliga skillnaden är att inget 

sök- och styrsystem används för solcellerna i Olmedilla, (nobesol, 2013). 

Då solkraftsparkerna vid vissa tillfällen genererar en högre effekt än det momentana behovet, kan 

inte all energi användas av AS.  Stirlingparkens effektutveckling samt AS effektbehov illustreras 

för en typisk sommardag i figur 16, och i nästkommande figur 17 för en vinterdag.  
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Figur 16, Stirlingparkens effektgenerering, AS effektbehov under en typisk sommardag. 

 

Figur 17, Stirlingparkens effektgenerering, AS effektbehov under en typisk vinterdag. 
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Det utläses ur diagrammen att uteffekten, för Stirlingparken, är betydligt högre för en sommardag 

jämfört med en vinterdag. Effektbehovet under en vinterdag är dock mindre än för en 

sommardag. Uppenbarlien minskar effektbehovet med minskad solstrålning, på grund av 

hushållens minskade behov av kylning. De väderförhållanden som råder i AS är uppenbarligen 

fördelaktiga vid användandet av solkraft. Förhållandet, mellan effektbehov och solstrålning, gäller 

inte i länder med kalla vintrar och milda somrar, där uppvärmning av hus under vintertid kräver 

en stor mängd energi.  

Fluktuationerna som syns tydligt i diagrammet för sommardagen beror på hastiga förändringar i 

mängden infallande solstrålning på koncentrerarna, vilket uppstår på grund av moln. Det kan 

dock tänkas att dessa fluktuationer är mindre i verkligheten, då temperaturen på materialet i 

Stirlingmotorn inte ändras i samma hastighet som solstrålningen. Vinterdagen som illustreras i 

diagrammet under, är uppenbarligen en dag med klarare väderförhållanden, då mindre 

fluktuationer kan iakttas.  

På samma sätt som för Stirlingparken återges i figur 18 solcellsparkens effektutveckling samt AS 

effektbehov för samma typiska sommardag, och i nästkommande figur 19 för samma typiska 

vinterdag. 
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Figur 18, Solcellsparkens effektgenerering, AS effektbehov under en typisk sommardag. 

 

Figur 19, Solcellsparkens effektgenerering, AS effektbehov under en typisk vinterdag. 
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Precis som för Stirlingparken har solcellsparken sin maximala uteffekt vid 12.30. Dock är denna 

effekt betydligt lägre än för Stirlingparken, en skillnad på ca 10 MW. Denna skillnad grundar sig i 

antagandet att solcellens verkningsgrad är 10 % lägre under sin 25 åriga livscykel än 

verkningsgraden angiven av tillverkaren. Dessutom baseras solcellens märkeffekt på en 

solstrålning på 1000 W/m2 och Stirlingsystemet baseras på 850 W/m2. Detta betyder att vid 1000 

W/m2 genererar Stirlingsystemet en högre effekt än angiven märkeffekt.  

Det urskiljs även hur solcellsparken börjar generera effekt tidigare samt slutar senare än 

Stirlingparken. Detta beror på Stirlingsystemets krav på 250 W/m2 solstrålning för att kunna 

generera någon effekt. 

Den typen av fluktuationer i uteffekten som noteras för Stirlingparken även urskiljs för 

solcellsparken. En tydlig skillnad är dock att fluktuationerna för solcellsparken är mindre 

markanta än för Stirlingparken. En bidragande faktor till detta är att den diffusa strålningen inte 

påverkas i lika stor omfattning av enstaka moln som den direkta strålningen görs.  

När uteffekten från solkraftsparken överstiger effektbehovet innebär det att en överskottseffekt 

genereras. I tabell 12 presenteras det energiöverskott som genereras i solkraftsparkerna under ett 

år samt, den i AS, andel energi som kan ersättas med solkraft. 

 

Resultat för energiberäkningar 

 Solcellsparken Stirlingparken 

Energiöverskott [MWh/år] 2733,7 8784,1 

Andel av den energin 

använd i AS som kan 

ersättas med solkraft [%] 

28,1 25,4 

Tabell 12, Energiöverskottet vid användande av de två olika solkraftsparkerna, samt andelen energin i AS 

som härstammar från solkraftsparken. 

 

Ur diagrammen i figurerna 16-19 utläses att överskottseffekten för Stirlingparken är större än för 

solcellsparken för dessa två specifika dagar. Det totala energiöverskott som erhålls under ett år är 

även det större för Stirlingparken än solcellsparken. Då syftet med solkraftsparken är att 

tillgodose AS med en stor andel energi, genererad av solkraft, saknas fördelar med att generera ett 

stort energiöverskott.  

I figur 20, illustreras hur en fördelning av de olika elektricitetsgenereringsmetoderna för 

elektriciteten använd i AS kan se ut vid användande av antingen en solcellspark eller Stirlingpark. 

Diagrammet högst upp i figuren visar den aktuella fördelningen. Till vänster visas fördelningen 

vid jämlik sänkning av de fossila bränslena, för både solcellsparken och Stirlingparken. De högra 

diagrammen visar fördelningen vid en sänkning av enbart kolkraften, för vardera typ av 

solkraftspark.  
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Figur 20, Fördelningen av användande av fossila bränslen vid elektricitetsgenerering för solcellsparken och 

Stirlingparken, vid sänkning av de fossila bränslena med lika stor andel samt vid enbart förbränning av kol. 
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5.1.1 Störningsräkning för solkraftspark 

Användandet av elektricitet i AS approximeras genom att använda data för en typisk sommardag 

samt vinterdag. Det antas att månaderna oktober till april endast består av sommardagar och 

månaderna maj till september endast består av vinterdagar. Detta leder till en osäkerhet i 

beräkningarna för energiöverskottet. Därför varieras antalet sommar- och vintermånader med 

plusminus två månader.  

Resultaten av störningsräkningarna i tabell 13 återger två fall, i det första fallet antas det vara 

sommar under månaderna november-mars, övriga månader antas det vara vinter. I det andra fallet 

antas det vara sommar månaderna september-maj, övriga månader antas det vara vinter.  

 

Störningsräkning av energianvändandet i AS 

Ekonomisk aspekt Solcellsparken Stirlingparken 

Sommarmånader september- 

maj 

november-

mars 

september- 

maj 

november-

mars 

Energiöverskott [MWh/år] 1405,9 4624,2 6577,3 11919,3 

Andel av den energin 

använd i AS som kan 

ersättas med solkraft [%] 

28,5 28,9 25,5 24,9 

Tabell 13, Resultat för de två solkraftsparkerna vid variation av elektricitetsanvändningen i AS. 

 

De variationer som görs i indata för AS energianvändande återspeglas i storleken på 

energiöverskottet. Fler sommardagar ger ett mindre energiöverskott och färre sommardagar ger 

ett större, för båda typerna av solkraftspark. Störningsräkningarna medför stora avvikelser i 

resultaten för storleken på energiöverskottet. Från tabell 13 kan en variation i energiöverskott för 

Stirlingparken på plusminus ca 30 % utläsas. För solcellsparken erhålls skillnaden i 

energiöverskott till plusminus ca 60 %.  

Ur tabell 13 utläses även andelen av energi använd i AS som kan ersättas med elektricitet från 

solkraftsparkerna. För solcellsparken varierar denna andel mellan 28,1-28,9 % och för 

Stirlingparken mellan 24,9-25,5 % i känslighetsanalysen. Detta tyder på att variationer utav 

energianvändningen i AS, har en liten inverkan på den andel energi i AS som kan ersättas med 

solkraft.  
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5.2 Resultat av ekonomiska beräkningar 

 I tabell 14 presenteras tre ekonomiskt intressanta resultat, totala kostnaden för att anlägga 

solkraftsparkerna, tiden det tar innan investeringen är återbetald samt nuvärdet för investeringen,  

 

Resultat av ekonomiska beräkningar 

 Solcellsparken Stirlingparken 

Grundinvestering 

 [Miljoner AUD] 

307,4 279,4 

Återbetalningstid [år] 18,1 17,0 

Nuvärdet [Miljoner AUD] 392,2 375,3 

Vinst[Miljoner AUD] 84,7 96,0 

Tabell 14, Ekonomiska resultat för de båda solkraftsparkerna. 

 

Resultaten för återbetalningstiden visar att Stirlingparken återbetalar sig något fortare än 

solcellsparken. Efter återbetalningstiden genererar solkraftparkerna en ekonomisk vinst. Denna 

vinst uppskattas genom att beräkna differensen mellan nuvärdet och grundinvesteringen, även 

kallat nettonuvärdet. Resultaten visar att Stirlingparken genererar en vinst som är ca 34 % av dess 

grundinvestering, och solcellsparken genererar något mindre, ca 28 % av dess grundinvestering.  

 

5.2.1 Störningsräkning av ekonomiska perspektiv 

Kostnaden för grundinvesteringen uppskattas för båda solkraftsparkerna genom att kostnader för 

tidigare solkraftsparker används. En skillnad i grundinvesteringen påverkar återbetalningstiden 

samt nuvärdet. Detta undersöks genom att variera grundinvesteringen med plusminus 20 

procent. Resultaten återges i figur 21. 
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Figur 21, Den ekonomiska vinsten vid variation av grundinvesteringen. 

 

Det utläses i stapeldiagrammet hur förändringar i grundinvesteringens påverkar den ekonomiska 

vinsten. Detta skapar en viss osäkerhet i resultatet då grundinvesteringen är en uppskattning 

baserad på kostnader för tidigare byggda solkraftsparker. Ett exempel på denna osäkerhet återges 

då grundinvesteringen för solcellsparken är 20 % lägre än antaget. Det betyder att 

återbetalningstiden blir 13,8 år, se tabell 15, samt att vinsten ökar till ca 146 miljoner AUD, vilket 

är i ett ekonomiskt perspektiv mer fördelaktigt än det ursprungliga resultatet för Stirlingparken. 

 

Återbetalningstiden 

 Solcellsparken Stirlingparken 

Grundinvesteringskostnad 

[%]  

+20 -20  +20 -20 

Återbetalningstid [år] 23,0 13,8 21,4 13,0 

Tabell 15, Återbetalningstiden vid variation av grundinvesteringen för de två solkraftsparkerna. 

 

Investeringen är lönsam så länge som nuvärdet är större än grundinvesteringen. För 

Stirlingparken kan grundinvesteringen ökas med ca 34 % innan investeringen inte längre är 

lönsam. Solcellsparkens motsvarande värde är ca 28 %.  

I de ekonomiska beräkningarna tas ingen hänsyn till om överskottseffekten eventuellt inte går att 

sälja. Detta undersöks genom att sänka de årliga återbetalningarna med samma värde som 

effektöverskottet antas generera med det aktuella elektricitetspriset, vilket presenteras i tabell 16.  

 

Solcellsparken Stirlingparken 
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Ekonomiska resultat  

 Solcellsparken Stirlingparken 

Återbetalningstid [år] 19,0 20,0 

Nuvärdet [Miljoner AUD] 377, 9 329,6 

Vinst[Miljoner AUD] 70,5 50,2 

Tabell 16, Ekonomiska resultat då överskotteffekten är osäljbar. 

 

Resultaten för denna störningsräkning ger solcellsparken större ekonomiska fördelar gentemot 

Stirlingparken. Ekonomiska vinsten för solcellsparken är 22,9 % av grundinvesteringen och 18,0 

% för Stirlingparken.  

Elektricitetspriset som används i de ekonomiska beräkningarna är baserat på det aktuella värdet i 

AS. Stora förändringar på elektricitetspriset är inget omöjligt scenario, då det är beroende av 

rådande råvarutillgångar. Således kommer elektricitetspriset varieras med plusminus 20 procent.  

Detta leder till förändringar i den ekonomiska vinsten enligt figur 22.  

 

 

Figur 22, Ekonomiska vinsten vid variation av elektricitetspriset för de två solkraftsparkerna. 

 

Ekonomiska vinsten för båda solkraftsparkerna beror starkt av elektricitetspriset, detta urskiljs 

tydligt i stapeldiagrammet. Trots en minskning av elektricitetspriset med 20 %, genereras ändå en 

vinst för de båda typerna av solkraftspark. Detta kan även urskiljas i tabell 17 då 

återbetalningstiderna aldrig överstiger livslängden för solkraftsparkerna.  

 

Solcellsparken Stirlingparken 
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Återbetalningstiden 

 Solcellsparken Stirlingparken 

Elektricitetsprisförändring 

[%]  

+20 -20  +20 -20 

Återbetalningstid [år] 14,3 24,9 13,4 23,2 

Tabell 17, Återbetalningstiden vid variation av elektricitetspriset för de båda solkraftsparkerna. 

 

Drift- och underhållskostnader kan variera beroende på t.ex. väder, produkternas kvalitet samt 

lönesituationen i området. Eftersom det finns en stor osäkerhet i dessa data varieras drift- och 

underhållskostnaden från en sänkning med 50 procent till en ökning med 50 procent. I figur 23 

återges resultaten för den ekonomiska vinsten.  

 

 

 

Figur 23, Ekonomiska vinsten vid variation av drift- och underhållskostnader för de båda solkraftsparkerna. 

Dessa resultat tyder på att en stor förändring i drift- och underhållskostnader har en mindre 

påverkan på den resulterande vinsten och återbetalningstiden för solkraftsparkerna. Förändringen 

är dock tillräckligt stor för att skapa en osäkerhet i jämförelsen mellan de två solkraftsparkerna. 

Ett exempel på denna osäkerhet är om drift- och underhållskostnaderna för solcellen är 50 % 

lägre än det ursprungliga, beräknas vinsten till 97,7 miljoner AUD och återbetalningstiden till 17,4 

år, se tabell 18. Detta betyder att vinsten är något större än för den ursprungliga vinsten för 

Stirlingparken, dock så är återbetalningstiden fortfarande något längre för solcellsparken. 

Solcellsparken Stirlingparken 
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5.3 Minskning av utsläppt koldioxid 

Tabell 19 innehåller resultat över mängden koldioxid som sparas vid användande av de två olika 

solkraftsparkerna. I den första kolumnen presenteras resultaten när användandet av de fossila 

bränslena sänktes med lika stor andel. Den andra kolumnen innehåller resultaten då endast 

kolkraftens användning sänktes. 

Vid beräkningarna för koldioxidemissioner i det fall där det fossila bränslet med högst värde på 

koldioxidemissioner sänks först, påverkas endast kolkraften. Detta beror på att kolkraften står för 

en dominerande del av elektricitetsförsörjningen. Solkraften behöver generera mer än 75 % av all 

elektricitet, tillförd AS, innan sänkning av olja eller gas görs.  

 

Koldioxidemissioner 

 Solcellsparken Stirlingparken 

Koldioxidminskning vid 

jämlik sänkning av bränsle 

[ton]  

50760,4 (22,2 %) 42189,9 (18,5 %) 

Koldioxidminskning vid 

sänkning av enbart kol 

[ton]  

77900,9 (34,1 %) 68614,8 (30,0 %) 

Tabell 19, Minskningen av koldioxidemissioner vid sänkning av de fossila bränslen som används vid 

generering av elektricitet. 

 

I tabell 19 utläses att solcellsparken ger bättre förutsättningar att sänka koldioxidemissionerna än 

Stirlingparken. Detta beror dels på att solcellsparken genererar mer elektricitet än Stirlingparken 

samt att en större andel av den effekt genererad av Stirlingparken är överskotteffekt. Denna 

överskottseffekt används inte i AS och påverkar därför inte stadens koldioxidemissioner.  

Återbetalningstiden 

 Solcellsparken Stirlingparken 

Förändring i drift- och 

underhållskostnader [%]  

+50 -50  +50 -50 

Återbetalningstid [år] 19,0 17,4 17,9 16,3 

 Tabell 18, Återbetalningstiderna för de båda solkraftsparkerna vid variation av drift- och 

underhållskostnaderna. 
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För solcellsprojektet i Uterne anges en sänkning av koldioxidemissioner till 1564 ton/år/MW. 

Detta kan jämföras med resultatet från simuleringen som indikerar på en sänkning mellan 1124-

1725 ton/år/MW, beroende på vilka fossila bränslen som ersätts.  

Det uppges av Infinia att en enhet av PowerDish-systemet bidrar till en sänkning av upp till 2020 

ton/år/MW koldioxidemissioner. För den simulerade Stirlingparken beräknas ett intervall till 

934-1520 ton/år/MW, beroende på vilka fossila bränslen som ersätts.  

 

5.3.1 Störningsräkning av koldioxidemissioner 

Dessa beräkningar tar inte hänsyn till det koldioxidemissioner som kan identifieras vid en LCA 

för de olika solkraftsparkerna. Därför tolkas resultaten som något optimistiska ur ett 

miljöperspektiv. Denna osäkerhet undersöks genom störningsräkna med resultatet från en 

tidigare utförd LCA som indata, se kapitel 1.6. Resultatet återges i tabell 20 

 

Koldioxidemissioner 

 Solcellsparken Stirlingparken 

Koldioxidminskning vid 

jämlik sänkning av bränsle 

[ton]  

49227,5 (21,6 %) 39661,4 (17,4 %) 

Koldioxidminskning vid 

sänkning av enbart kol 

[ton]  

75030,3 (32,9 %) 66086,3 (28,9 %) 

Tabell 20, Koldioxidemissioner vid störningsräkning. 

Resultaten visar att mängden utsläppt koldioxid genererad under solkraftsparkernas livstid, är 

betydligt mindre än de minskningar de bidrar till vid elektricitetsgenerering. 

 

5.4 Utvärdering av solkraftsparkerna 

Resultaten för de båda typerna av solkraftspark indikerar på en stor möjlighet att bidra till en 

hållbar utveckling, ur energiperspektiv, vid dess användande. Dels så beräknas solkraftsparkerna 

ha en återbetalningstid kortare än den förväntade livslängden, och är därför ekonomiskt 

lönsamma. Dessutom beräknas koldioxidemissionerna vid elektricitetsgenerering i AS kunna 

sänkas markant i båda fallen.  

För att fastställa vilken solkraftspark som är mest fördelaktig för AS jämförs resultaten för 

solcellsparken med Stirlingparken. Delresultaten jämförs ur ett ekonomiskt samt miljömässigt 

perspektiv:   

 

 Ekonomiskt ger Stirlingparken bättre förutsättningar i det fall då all överskottsenergi går 

att sälja till andra parter än AS. I det fall där energiöverskottet inte går att sälja och därför 
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blir oanvändbar för AS, är de ekonomiska förutsättningarna istället mer fördelaktiga för 

solcellsparken.  

 Vid en storskalig utbyggnad av solkraft bör användandet av mark hållas lågt för att 

minska miljöpåverkan. Ytan som de olika solkraftsparkerna behöver är båda i samma 

storleksordning och är blir mindre intressant i denna jämförelse.  

 Målet med solkraftsparken är att generera den energi som behövs i AS samtidigt som 

energiöverskottet hålls lågt då detta leder till en effektiv minskning av stadens 

koldioxidutsläpp. Solcellsparken genererar årligen mer, i AS, användbar energi än 

Stirlingparken samtidigt som den har ett lägre energiöverskott. 
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6 Slutsatser  

En solcellspark med nominell effekt på 45,15 MW beräknas generera 80,6 GWh under ett år. 

Detta motsvarar en sänkning av koldioxidemissioner mellan 22 - 34%, beroende av vilka fossila 

bränslen som ersätts. Kostnaden för installationen uppskattas till 307 miljoner AUD och 

återbetalas inom ca 18 år.  

Alternativet till ovanstående är en Stirlingpark med samma nominella effekt. Denna beräknas 

genererar 77,4 GWh och sänker där med koldioxidemissionerna med 18 – 30 %, beroende av 

vilka fossila bränslen som ersätts. Kostnaden för denna installation uppskattas till 279 miljoner 

AUD och återbetalas inom ca 17 år. 

Att investera i en solkraftspark är enligt resultaten fördelaktigt ur ett miljöperspektiv. Dessutom 

tyder resultaten på att båda typerna av solkraftspark ekonomisk hållbara, båda anses därför ha 

möjlighet att bidra till en hållbar utvecklig. 

Båda typer av solkraftspark visar på olika fördelar och nackdelar, skillnaden dem emellan är dock 

låg i samtliga resultat. Störningsräkningarna visar dessutom att små skillnader i indata har en stor 

inverkan i jämförelsen mellan de två solkraftsparkerna. Det är därför utifrån denna studie 

omöjligt att fastställa vilken av solkraftsparkerna som ger AS de bästa förhållandena ur ett 

hållbart energiperspektiv. 
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7 Framtida arbeten 

Studien behandlar enbart en specifik typ av solcell och en typ av Stirlingsystem, därför är en 
naturlig fortsättning på arbetet att utvidga undersökningen till fler typer av varje solkraftmetod. 
Respektive metod kan undersökas djupare. Olika storlekar, teknologier och tillverkare bör 
undersökas. Simuleringar kan även göras där olika solkraftsmetoder kombineras. Det finns även 
andra typer av solkraftsmetoder som kan undersökas, t.ex. soltorn och solfångare.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Beräkningskoden 

% Beräkningskoden återger de beräkningar som utförs. I koden återfinns 

först beräkningar för Stirlingparken och sedan för Solcellsparkens. 

Beräkningarna återges i ordningen, elektricitetsgenerering, 

koldioxidemissioner, yta och slutligen ekonomi. 

 

%Skapad av Eric Sunnegårdh och Johan Fridström. 

%2013-05-07. 

%För kandidatexamensarbete i hållbara energisystem. 
 
clear, close all, clc; 

M = csvread('histda2011.csv',1,1);  
  

% BERÄKNINGAR AV ELEKTRICITETSGENERERING STIRLINGPARKEN 

   
 
koncentratoryta = 17.34; % Storleken på ett PowerDish-systems. 

koncentratoryta   

stralning = (M(:,1)-M(:,2))*koncentratoryta;  %[W]Mottagen 

strålning av en enhet, globalstrålning-diffusstråling multiplicerat med 

koncentratorytan. 
 
data2 = M(:,1)-M(:,2);   % [W/m^2] stråling.   
  

etaStirling = 0.24;      % verkningsgrad för Stirlingsystemet. 

krav = 250;              % [W/m^2] Krav på instrålad effekt för att 

stirlingsystemet ska ge någon verkningsgrad. 

Maxeffektstirling = 4163 % [W]Maxeffekt för Stirlingsystemet. 
 
 
% Uteffekten för ett Stirlingsystem i AS beräknas i följande loop. 
 
Wutstirlingenhet = []; 
 
for i = 1:length(stralning) 

    if data2(i) >= krav 

        Wuti = etaStirling*stralning(i); 

         

        if Wuti >= Maxeffektstirling 

            Wuti = Maxeffektstirling; 

        end 

         

        Wutstirlingenhet = [Wutstirlingenhet; Wuti]; 

         

    else  

        Wuti = 0; 

        

        Wutstirlingenhet = [Wutstirlingenhet; Wuti];  

    end 

end 

  
 
  

Data = xlsread('sommardageffekt.xlsx'); %Data för effektbehov i AS under en 
sommardag samt vinterdag läses in.  
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del1 = []; 

for i = 1:(31+28+31+30) 

del1 = [del1;Data(:,1)]; 

end  

  

del2 = []; 

for i = 1:(31+30+31+31+30) 

del2 = [del2;Data(:,3)]; 

end  

  

del3 = []; 

for i = 1:(31+30+31) 

del3 = [del3;Data(:,1)]; 

end  

  

Wanv = [del1; del2; del3]; %[MW]  %Effektbehovet simuleras för ett helt år 
i AS. 

  

  

Wpark = max(Data(:,1));  % Kravet på nominella effekt som 

solkraftsparken ska generera, sätts till maximala effektbehovet för det 

simulerade året. 

  

Wmstirling = 3.5*10^-3;   %[MW] PowerDish-systemets märkeffekt.

  

antstirling = ceil(Wpark/Wmstirling) %Antal stirlingenheter som krävs 

för att uppfylla kravet.  

  

Wutstirling = Wutstirlingenhet*antstirling*10^-6; %[MW] % totala uteffekten 
från samtliga stirlingsystem.  
  

  

  

Wres = Wanv – Wutstirling; %[MW]Skillnaden effektbehov och 

generering. 

  

figure 

title('Energi ursprungen ur andra källor') 

plot(time, Wres) 

xlabel('Tid [min]') 

ylabel('Uteffekt [W]') 

  

tau = 5/60   %[s] Faktor för att konvertera effekt 

under ett femminutersintervall till energi.  

  

Estirling = Wutstirling*tau;  %[MWh] %Energin som  genereras under varje 

femminutersintervall under ett år, av Stirlingparken. 

  

Etotstirling = sum(Wutstirling*tau) % Totala mängden genererad energi, av 
Stirlingparken. 

  

Eanv = Wanv*tau;                 %[[MWh] Mängden energi använd varje 

femminutersintervall under ett simulerat år i AS. 

  

Eresstirling = Eanv-Estirling; % [MWh] Skillnaden i använd energi och 

genererad energi för varje femminutersintervall i ett år i AS. 

  

%I kommande loop beräknas den mängd energi som faktiskt kan användas i AS, 

samt mängden överskottsenergi.   
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Eresstirlingny = []; %[MWh] Mänd energi som AS kan använda (anges i 

femminutersintervall). 

saljbarelstirling = []; %[MWh] Överskottsenergi (anges i 

femminutersintervall). 

  

for i = 1:length(Eresstirling) 

    if Eresstirling(i) >= 0 

    Eresstirlingny = [Eresstirlingny; Eresstirling(i)]; 

     

    else 

        Eresstirlingny = [Eresstirlingny; 0]; 

         

        saljbarelstirling = [saljbarelstirling; Eresstirling(i)]; 

    end 

end 

  

  

  saljbarelstirlingMWh = -sum(saljbarelstirling) %[MWh] Total mängd 

överskottsenergi genererad under ett år. 

    

  andelstirling =  1-sum(Eresstirlingny)/sum(Eanv) % Andelen energi använd 
i AS som kan komma att ersättas med solkraft från Stirlingparken. 

  

  
 
   

  %KOLDIOXIDBERÄKNINGAR STIRLINGPARKEN 

  

Oel = 0.0112*sum(Eanv);        % Mängd MWh som olja producerar i AS. 

Gel = 0.1511*sum(Eanv);        % Mängd MWh som gas producerar i AS. 

Cel = 0.7530*sum(Eanv);        % Mängd MWh som kol producerar i AS. 

  
 
  

  

  

OF = 881;           % [g/kWh] emissionerad koldioxid av olja vid 

tillverkning av el. 

GF = 542;           % [g/kWh] emissionerad koldioxid av gas vid 

tillverkning av el. 

CF = 1000;          % [g/kWh] emissionerad koldioxid av kol vid 

tillverkning av el. 

  

mystirling = (andelstirling-(1-

(0.0112+0.1511+0.7530)))/(0.0112+0.1511+0.7530); %Faktor med vilken de 

fossila bränslena kan sänkas. 
 
deltaCO2stirling = mystirling*(Oel*OF+Gel*GF+Cel*CF)*10^-3  % Minskningen i 

mängd utsläppt koldioxid vid en jämlik sänkning av samtliga fossila 

bränslen.  

  
 
% Kolkraften står för störst mängd utsläppt koldioxid per genererad Wh. 

Mängden energi, genererad av Stirlingparken, täcker inte all energi 

genererad av kolkraft.  

Egasstirling och Eoljastirling blir där för noll samtidigt som Ekolstirling 

blir, 
 
Ekolstirling = andelstirling*sum(Eanv); % Mängden energi, genererad av 

kolkraft, som kan ersättas med solkraft. 
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deltaCO2kolstirling =  (Ekolstirling*CF)*10^-3 % Minskningen i mängd 

utsläppt koldioxid vid sänkning av enbart kolkraft. 

  

CO2tot = (Oel*OF+Gel*GF+Cel*CF)*10^-3; %Totala mängden, i dagsläget, 

utsläppt koldioxid vid generering av elektricitet.  

  

deltaandelstirling = deltaMCO2stirling/CO2tot %Andel vid jämlik 

sänkning av fossila bränseln. 
 
deltaandelstirlingkol= deltaMCO2kolstirling/CO2tot %Andel vid sänkning 

av enbart kolkraft. 
 
  

%YTBERÄKNINGAR STIRLINGPARKEN 

  

Ytapark1MWstirling = 68796/1.5;  %Yta som krävs för en park som 

genererar 1MW. 

Ytatotstirling = Ytapark1MWstirling*Wpark  %Yta som krävs för 

simulerade Stirlingparken. 

  

  

%EKONOMISKA BERÄKNINGAR STIRLINGPARKEN 

  

koststirling = 22325*0.97 ; %[AUD] 0.97 AUD = USD, en enhet uppskattas till 

att kosta 22325 Usdollar. 

Gstirling = koststirling*antstirling  %[AUD]Grundinvesteringen.  

  

ELpris = 0.2826; %[AUD/kWh] Aktuellt Elpris i AS. 

p = 0.04; %Kalkylränta. 

  

  

  
 
  

maintenancestirling = 19.4*Etotstirling; %[AUD] Drift- och 

underhållskostnader uppskattas till 19.4AUD/MWh. 
 
astirling = Elpris*10^3*(Etotstirling)-maintenancestirling; %[AUD] a = I-U, 

intäkter (såld el) minus kostnader (drift- och underhåll).  
 
%Payback metoden 
 
Tstirling = -log(1-(Gstirling/astirling)*p)/log(1+p)

 %[år]Återbetalningstiden beräknad med paybackmetoden.  

  

  

%Nuvärdesmetoden 

  

  

NVstirling = 0; 

for i = 1:25 

    NVstirling = NVstirling+astirling/(1+p)^i; 

end 

  

Nvstirling  %[AUD] Nuvärdet beräknat enligt nuvärdes metoden. 

  

  

%%         
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% ELEKTRICITETSGENERERING SOLCELLSPARKEN 
 
  

panelyta = 1.63;  % [m^2] Panelyta för en enhet 

stralning2 = M(:,1)*panelyta;    % [W] psamlad strålning av en enhet. 
etacell = 0.184*0.9;       % verkningsgrad för solcellen 

  
 
Wutcellenhet = []; 

for i = 1:length(stralning2) 

    if stralning2(i)>=0 

Wutcellenhet = [Wutcellenhet; stralning2(i)*etacell]; 

    else 

        Wutcellenhet = [Wutcellenhet;0]; 

    end 

end 

  
 
Wmcell = 318*10^-6; %[MW] Solcellens märkeffekt  
 
antalcell = ceil(Wpark/Wmcell) %Antal solcellsenheter som krävs för att 

uppfylla kravet.  

  

Wutcell = Wutcellenhet*antalcell*10^-6; %[MW]  totala uteffekten från 

samtliga solceller. 

  

Wrescell = Wanv – Wutcell; %[MW]Skillnaden effektbehov och 

generering. 

  

Ecell = Wutcell*tau;  %[MWh] Energin som  genereras under varje 

femminutersintervall under ett år, av solcellsparken. 

  

Etotcell = sum(Ecell) %[MWh] Totala mängden genererad energi, av 

solcellsparken. 

  

Erescell = Eanv-Ecell; %  [MWh]skillnaden i använd energi och genererad 

energi för varje femminutersintervall i ett år i AS. 

  
 
Erescellny = [];[MWh]%Mänd energi som AS kan använda (anges i 

femminutersintervall) 
 
saljbarelcell=[];%[MWh]Överskottsenergi (anges i femminutersintervall) 
 
for i = 1:length(Erescell) 

    if Erescell(i) >= 0 

    Erescellny = [Erescellny; Erescell(i)]; 

     

    else 

        Erescellny = [Erescellny; 0]; 

        saljbarelcell = [saljbarelcell; Erescell(i)]; 

    end 

end 

  

     

   andelcell = 1-sum(Erescellny)/sum(Eanv) % Total mängd överskottsenergi 

genererad under ett år 
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   saljbarelcellMWh = -sum(saljbarelcell) % Andelen energi använd i AS som 
kan komma att ersättas med solkraft från solcellsparken. 

    

   
 
%KOLDIOXIDBERÄKNINGAR SOLCELL 

  

Oel = 0.0112*sum(Eanv);        % Mängd MWh som olja producerari AS. 

Gel = 0.1511*sum(Eanv);        % Mängd MWh som gas producerar i AS . 

Cel = 0.7530*sum(Eanv);        % Mängd MWh som kol producerar I AS. 

  
 
  

  

OF = 881;           % [g/kWh] emissionerad koldioxid av olja vid 

tillverkning av el. 

GF = 542;           % [g/kWh] emissionerad koldioxid av gas vid 

tillverkning av el. 

CF = 1000;          % [g/kWh] emissionerad koldioxid av kol vid 

tillverkning av el. 

  

mycell = (andelcell-(1-(0.0112+0.1511+0.7530)))/(0.0112+0.1511+0.7530); 

%Faktor med vilken de fossila bränslena kan sänkas. 
 
deltaCO2cell = mycell*(Oel*OF+Gel*GF+Cel*CF)*10^-3  % Minskningen i mängd 

utsläppt koldioxid vid en jämlik sänkning av samtliga fossila bränslen.  

  

Ekolcell = andelcell*sum(Eanv); % Mängden energi, genererad av kolkraft, 

som kan ersättas med solkraft. 
 
MCO2kolcell =  Ekolcell*CF*10^-3 % Minskningen i mängd utsläppt koldioxid 

vid sänkning av enbart kolkraft. 

  
 
deltaandelcell = deltaCO2cell/MCO2tot %Andel vid jämlik sänkning av fossila 

bränseln. 

  

deltaandelkolcell= MCO2kolcell/MCO2tot %Andel vid sänkning av enbart 

kolkraft. 
 
 
 
 
 
  

%YTBERÄKNINGAR SOLCELL 

  

Ytapark1MWcell = 47750;      %[m^2]Yta som krävs för en park som genererar 

1MW. 

  

Ytatotcell = Ytapark1MWcell*Wpark % [m^2]Yta som krävs för 

simulerade solcellsparken.  
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%EKONOMISKABERÄKNINGAR 

  

  

uternekost = 6600000; % [AUD] Total investeringskostnad för 

Uterneprojektet.  

  

uternecell = 3048; %Antalet enheter som används i Uterne. 
  

kostpercell = uternekost/uternecell; % [AUD] Uppskattad kostnad för en 

solcell. 

  

Gcell = kostpercell*antalcell %[AUD] Uppskattad 

grundinvesteringskostnad. 
 
maintenancecell = maintenancestirling %[AUD] Drift- och 

underhållskostnader uppskattas till 19.4AUD/MWh, dvs detsamma som för 

Stirlingparken. 
 
acell = Elpris*10^3*(Etotcell)-maintenancecell; %[AUD] a = I-U, 

intäkter (såld el) minus kostnader (drift- och underhåll).  

  
 
%Payback metoden 
 
Tcell = -log(1-(Gcell/acell)*p)/log(1+p) %[år] Återbetalningstiden beräknad 

med paybackmetoden.  

  

  

  

%Nuvärdesmetoden 

  

NVcell = 0; 

  

for i = 1:25 

    NVcell = NVcell+acell/(1+p)^i; 

end 

  

Nvcell % [AUD] Nuvärdet beräknat enligt nuvärdes metoden. 
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Bilaga 2 Soldata 

Data laddas ner från www.DKAsolarcenter.com.au, kan alternativt skickas på begäran. 
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