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Abstract

Energy Efficiency in a Residential Area from the 1950's

Maria Nilsson

The aim of this study was to investigate energy saving measures, primary for reducing 
the energy use for heating domestic hot water in Gamla Studentstaden, Uppsala. 
Gamla Studentstaden, a residential area for university students built in the 1950’s, 
consists of 14 buildings with student dormitories and apartments. Furthermore, the 
study aimed to present an overall cost analysis of the measures. The investigated 
measures were; drain water, individual metering and charging of water, solar thermal 
collectors with and without seasonal storage and exhaust air heat pumps combined 
with solar cells. 

Theoretical formulas showed that drain water and individual metering and charging of 
water decreased the demand of delivered energy by 0.6-2.4% and 0.2-2.5% 
respectively. According to the cost analysis, drain water was a profitable measure. 
Individual metering and charging of water was however not due to complicated 
installations. Using VIP Energy as a simulation tool, the remaining measures were 
investigated. With solar thermal collectors, the demand of delivered energy 
decreased by 3.8-5.8%. Combining solar thermal collectors with seasonal storage, the 
energy reduction increased to 4.3-7.1%. Implementation of exhaust air heat pumps 
reduced the demand of delivered energy by 37.6%. Combining exhausted air heat 
pumps with solar cells led to a reduction of delivered energy of 39.6%. Neither 
thermal solar collectors nor exhaust air heat pumps were profitable measures. 
However, solar cells as a sub-system in combination with exhaust air heat pumps 
were considered profitable. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Sektorn för bostäder och service är i Sverige den mest energikrävande sektorn följt av 
industri samt transporter (Energimyndigheten, 2016). För att minska bostadssektorns 
energianvändning och för att bidra till ett mer hållbart samhälle arbetar Uppsalahem, ett 
fastighetsbolag i Uppsala, ständigt med energirelaterade frågor. Uppsalahem äger och 
förvaltar det område med flerbostadshus som har undersökts i detta arbete. Området kallas 
Gamla studentstaden och består av 14 flerbostadshus som byggdes under 1950-talet. 
Precis som i många andra äldre byggnader är husen i Gamla studentstaden mycket 
energikrävande. Energianvändningen är i området mer än dubbelt så hög jämfört med det 
krav som idag ställs på energianvändningen vid nybyggnation. Även vattenförbrukningen 
är högre i Gamla studentstaden jämfört med den genomsnittliga vattenförbrukningen i 
Uppsalahems områden. Både energi- och vattenanvändningen kan minska i området, men 
för det krävs energieffektiviserande åtgärder.  

I detta arbete studerades möjliga energieffektiviserande åtgärder för Gamla studentstaden. 
Åtgärderna fokuserade på att minska varmvattenanvändningen samt energianvändningen 
för uppvärmning av tappvarmvatten. De åtgärder som studerades var; IMD av vatten, 
återvinning av spillvatten, återvinning av värmen i ventilationssystemet samt solfångare 
för utvinning av värmeenergi. Återvinningen av värmen i ventilationssystemet skedde 
med frånluftsvärmepump och åtgärden kombinerades även med solceller för att minska 
den tillförda elenergin. Solfångarna användes dels som en enskild åtgärd samt i 
kombination med ett säsongslager. I arbetet beräknades och simulerades den förändring 
av energianvändningen som åtgärderna gav upphov till. Simuleringarna gjordes i 
programmet VIP Energy. En översiktlig kostnadsanalys av åtgärderna gjordes också för 
att utreda huruvida åtgärderna var ekonomiskt lönsamma investeringar.  

Resultaten visade att de studerade åtgärderna bidrog till att sänka områdets energi-
användning. Åtgärderna skiljde sig både vad gäller energibesparingsförmåga, men även 
vad gäller kostnadskalkylen. Hur mycket vattenförbrukningen samt energianvändningen 
minskar i samband med IMD beror på brukarens beteende, men uppskattningsvis kunde 
IMD bidra till att sänka områdets energianvändning för uppvärmning av varmvatten med 
2–16 %. Genom återvinning av spillvatten kunde energianvändningen för uppvärmning 
av varmvatten enligt resultaten minska med 4–15 %. Variationen beror på om 
återvinningen sker genom så kallade duschvärmeväxlare eller rörvärmeväxlare. Vidare 
visade resultatet att områdets totala energianvändning minskade med 38 % då 
frånluftsvärmepumpar användes för att återvinna värmeenergin i ventilationssystemet. 
Den återvunna värmen från frånluften bidrog till både uppvärmning och uppvärmning av 
tappvarmvatten. Den totala energianvändningen minskade ytterligare, till 40 %, då 
frånluftsvärmepumparna kombinerades med solceller. Med solfångare minskade 
områdets energianvändning för uppvärmning av varmvatten med 24–38 % beroende på 
hur stora solfångarytor som adderades. Om solfångarna kombinerades med säsongslager 
minskade energianvändning för uppvärmning av varmvatten med 28–46 %.  
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Trots att de studerade åtgärderna gav upphov till en lägre energiförbrukning ansågs de 
flesta inte vara ekonomiskt lönsamma investeringar. Enligt lönsamhetskalkylen var 
endast två av åtgärderna ekonomiskt lönsamma, och dessa var: återvinning av spillvatten 
samt solceller som delsystem av kombinationen frånluftsvärmepump och solceller. 
Övriga undersökta åtgärder var enligt lönsamhetskalkylen inte ekonomiskt lönsamma 
investeringar. Av de åtgärder som undersöktes ansågs solvärme både med och utan 
säsongslager samt IMD av vatten vara de minst lämpliga för området. Installationen av 
IMD skulle bli för omfattande och ansågs därför inte försvarbar. Investeringskostnaderna 
för solfångarna var höga samtidigt som de endast bidrog med en begränsad 
solvärmeproduktion, vilket gjorde åtgärden olönsam. Vidare var återvinning av 
spillvatten med rörvärmeväxlare en av de åtgärder som kunde betraktas som mest lämplig 
i området. Solceller var också lämpliga i området då det fanns ett förhöjt elbehov från 
frånluftsvärmepumparna. Återvinning av frånluften med hjälp av frånluftsvärmepumpar 
var inte ekonomiskt lönsamt, men trots det kan åtgärden vara aktuell för området då den 
bidrar till ett reducerat fjärrvärmebehov. 
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1. Inledning 
Dagens samhälle har utvecklats till att bli allt mer energikrävande, vilket bland annat har 
lett till globala klimatförändringar som nu får stora konsekvenser för både människans 
och planetens framtid. Förändringarna beror delvis på ökade volymer koldioxidutsläpp i 
atmosfären, men även på ett ohållbart nyttjande av jordens resurser. Traditionellt sett har 
fossila energikällor dominerat energimarknaden, men under de senaste decennierna har 
en förändring påbörjats där de förnyelsebara energislagen har börjat ta en allt större plats. 
Samtidigt som övergången från fossil till förnybar energi sker, ökar också medvetenheten 
om energihushållning.  

Användning av energi brukar i sin tur delas in i tre sektorer; transporter, industri och 
bostäder och service. Enligt statistik från 2016 var sektorn för bostäder och service den 
mest energikrävande, följt av industri samt transporter (Energimyndigheten, 2016). Vid 
nybyggnation eller omfattande renoveringar av äldre byggnader ställs det idag krav på 
byggnaders energiprestanda. I och med EU:s energieffektiviseringsdirektiv ska alla nya 
byggnader från och med 2021 vara så kallade nära nollenergibyggnader. Direktivet 
innebär också att byggnader som renoveras ska energieffektiviseras (Energimyndigheten, 
2017b). Inom bostadssektorn används majoriteten av den tillförda energin till 
uppvärmning och varmvatten, medan elförbrukningen utgör en mindre del 
(Naturskyddsföreningen, 2016). För att ur energisynpunkt uppnå ett hållbart samhälle 
krävs att bostadssektorn blir allt mer energieffektiv, och de senaste decennierna har stora 
förändringar skett inom branschen. Ett nybyggt flerbostadshus kräver i genomsnitt drygt 
hälften så mycket energi som ett flerbostadshus byggt på 1950-talet (Energimyndigheten, 
2017a). Nya byggnader är till skillnad från äldre ofta mer välisolerade, har tätare fönster 
och ett ventilationssystem med värmeåtervinning, vilka är några faktorer som bidrar till 
ett lägre uppvärmningsbehov. I takt med att uppvärmningsbehovet minskar ökar andelen 
energi som används för uppvärmning av varmvatten. En framtida utmaning är därför att 
implementera energieffektiviserande åtgärder som fokuserar på att sänka 
uppvärmningsbehovet för varmvatten. Idag finns ett flertal åtgärder som bidrar till detta 
och åtgärderna är möjliga att implementera både vid nybyggnation och vid renoveringar. 

För att uppnå en hållbar bostadssektor med hög energiprestanda krävs att fastighetsägare 
arbetar efter energirelaterade mål. Ett fastighetsbolag i Uppsala som lägger stort fokus på 
hållbarhet är Uppsalahem. Bolaget ställer utöver BBR-kraven egna krav på att 
energianvändningen vid nyproduktion inte får vara för hög. All nyproduktion byggs 
utifrån krav för Miljöbyggnad silver och bolaget har även ett hus med Svanen-märkning. 
Samtidigt strävar de efter att minska sin totala energianvändning inom verksamheten och 
i det befintliga fastighetsbeståndet, vilket bland annat görs genom energibesparande 
renoveringar (Uppsalahem, u.å.). Utöver energieffektiviserande åtgärder arbetar 
Uppsalahem med att bidra till ett fossilfritt samhälle genom att producera förnybar el med 
hjälp av solenergi och vindkraft.  
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta fram förslag på åtgärder som kan användas för att sänka 
varmvattenförbrukningen samt den tillförda energianvändningen för uppvärmning av 
tappvarmvatten i flerbostadshusen i Gamla studentstaden, Uppsala. Ett systemperspektiv 
tas i beaktning då de energibesparande åtgärderna är tänkta att implementeras i ett område 
bestående av ett flertal flerbostadshus med olika förutsättningar. Vidare syftar arbetet till 
att presentera en översiktlig lönsamhetskalkyl för åtgärdsförslagen. Arbetet är ett 
examensarbete inom civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle vid Uppsala 
universitet och utförs på uppdrag av fastighetsbolaget Uppsalahem som äger och förvaltar 
det studerade området. Nedan listas de åtgärder som undersöks följt av de frågeställningar 
som arbetet syftar att besvara.  

▪ Individuell mätning och debitering av vatten  
▪ Återvinning av värme i spillvattnen med rör- och duschvärmeväxlare  
▪ Återvinning av värme i ventilationssystemets frånluft med frånluftsvärmepump 

samt solceller i kombination med frånluftsvärmepump 
▪ Solfångare och säsongslagring  

Frågeställningar:  

▪ Hur förändras områdets energibehov i och med respektive åtgärd?  
▪ Hur ser en övergripande kostnadskalkyl ut för åtgärdsförslagen?  
▪ Vilka förutsättningar finns för respektive åtgärdsförslag? 

1.2 Uppsalahem  

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsbolag och ger hem åt omkring 30 000 av stadens 
invånare. Bolaget är allmännyttigt och ägs av Uppsala kommun genom aktiebolaget 
Uppsala Stadshus AB. Drygt 16 000 bostäder, varav 4 000 studentbostäder ägs och 
förvaltas av Uppsalahem som år 2016 omsatte 1 263 Mkr (Uppsalahem, 2016). 
Uppsalahem profilerar sig som ett grönt bostadsbolag och arbetar ständigt mot nya 
energimål både genom att minska energianvändningen samt att öka andelen förnybar 
energi.  

1.3 Tidigare studier av området  

I tidigare studier av Gamla studentstaden från 2014 presenterades ett flertal energi-
effektiviserande åtgärder. Odhagen (2014) tog bland annat fram förslag på 
klimatskalsåtgärder som tilläggsisolering av fasad samt fönsterbyte, men även 
energieffektiviserande åtgärder för ventilationssystemet. Områdets potential gällande 
solel och solvärme undersöktes också. Några resultat från de tidigare åtgärdsförslagen 
jämförs längre fram i rapporten med resultaten från det här arbetet. Jämförelsen ger 
möjlighet att ställa ett större antal åtgärder mot varandra, vilket skapar en djupare 
förståelse för respektive åtgärds energimässiga och ekonomiska förutsättningar.  
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1.4 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel följs i kapitel två av en objektbeskrivning över det område 
som studerats i arbetet. Där presenteras bland annat områdets energiförbrukning, vilken 
ligger till grund för det fortsatta arbetet. I uppsatsens tredje kapitel ges en genomgång av 
ett flertal energieffektiviserande åtgärder som kan tillämpas för att sänka byggnaders 
energianvändning. Ett urval av de åtgärder som presenteras tillämpas sedan på det 
studerade området. I det fjärde kapitlet beskrivs arbetets metod, samt tillvägagångsätt för 
hur simuleringar och beräkningar har genomförts. Det femte kapitlet består av 
undersökningens resultat. Här presenteras dels hur energianvändningen i området 
förändras till följd av de åtgärder som undersöks men även en lönsamhetskalkyl för 
åtgärderna. Därefter diskuteras resultaten och undersökningens trovärdhet i arbetets sjätte 
kapitel.  Det sjätte kapitlet avslutas med förslag på vidare studier inom området. Slutligen, 
i det sjunde kapitlet presenteras slutsatserna som besvarar arbetets syfte och 
frågeställningar.  
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2. Objektsbeskrivning   
Gamla Studentstaden byggdes under 1950-talet som ett av Uppsalas första 
studentområden, och än idag är bostäderna tillägnade just studenter. Husen är tidstypiska 
lamellhus med gula fasader och vita fönsterkarmar, antal våningsplan varierar mellan två 
och tre. Området omfattar 14 flerbostadshus, där det finns både studentrum i korridorer 
samt studentlägenheter i storlekarna 1–4 rum och kök. I figur 1 visas en kartbild över 
området samt beteckning för husen. Hus A1, A2, C, D, E, G och L består av 
studentlägenheter, medan övriga består av korridorsboenden.  

I området finns sammanlagt 196 lägenheter och 270 studentrum. Husen med studentrum 
är av olika karaktär, där vissa rum har egen dusch och andra har tillgång till gemensamma 
duschutrymmen. I husen med lägenheter har däremot varje lägenhet egen dusch. Denna 
variation av bostäder innebär att olika lösningar kan lämpa sig olika bra beroende på 
vilken typ av hus en åtgärd implementeras i. Inräknat i området finns tre mindre 
delbyggnader som inte består av bostäder, utan av restauranger. Dessa delar av 
byggnaderna har inte inkluderats när de olika åtgärderna simulerats eller beräknats. Detta 
då arbetet fokuserar på energianvändningen i flerbostadshus och inte i övriga lokaler.  

 

Figur 1. Kartbild och numreringen av husen i Gamla studentstaden. 
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2.1 Uppvärmning och varmvattenberedning  

Uppvärmning av byggnaderna samt uppvärmning av tappvarmvatten sker genom 
fjärrvärme. Undercentralen, som är belägen i hus A1, förser de övriga byggnaderna med 
värme och varmvatten genom ett kulvertsystem. Ritningar över området visar att 
kulvertsystemen för värme, varm- och kallvatten samt varmvattencirkulation byttes år 
2000, då en större renovering av området skedde. Likt många andra flerbostadshus, har 
området även ett varmvattencirkulationssystem, förkortat VVC-system. Det innebär att 
varmvatten cirkulerar med ett lågt och konstant flöde, med syftet att förkorta tiden det tar 
att få varmvatten med rätt temperatur vid tappstället. Boverket ställer via byggreglerna 
(BBR) krav på temperaturen i cirkulationsledningarna, men även på temperaturen vid 
tappställena. Vid tappställen måste varmvattnet hålla en temperatur mellan 50 °C och 
60 °C, detta då risken för tillväxt av legionellabakterier ökar vid temperaturer under 50 °C 
och risken för skållning ökar vid temperaturer över 60 °C. Även i cirkulationsledningarna 
måste temperaturen vara minst 50 °C för att tillväxt av legionellabakterier ska kunna 
undvikas (Boverket, 2015).  

2.2 Energianvändning   

Klimatkorrigerade data över områdets energianvändning från år 2017 visar att 
fjärrvärmebehovet samma år var 3 500 MWh. Fjärrvärmen användes för uppvärmning av 
byggnaderna samt för uppvärmning av tappvarmvatten. Den totala elförbrukningen under 
2017 var 509 MWh och avser dels fastighetselen i området, men även hushållselen från 
korridorsbostäderna. I studentlägenheterna ansvarar kunden själv för sitt elabonnemang, 
vilket innebär att förbrukningen varken mäts eller debiteras av Uppsalahem. Hushållselen 
för boende i studentkorridorerna ingår istället i hyran och inräknas därför till områdets 
elförbrukning. Den totala vattenförbrukningen för varm- och kallvatten var 27 692 m3 
under 2017, och eftersom separat mätning för varmvatten saknas har denna volym istället 
uppskattats till 12 511 m3. Tillvägagångssättet för uppskattning av varmvatten-
förbrukning presenteras nedan i avsnitt 2.3.  

El, - värme- och vattenförbrukningen var under 2017 ungefär den samma som under de 
två föregående åren, se figur 2, 3 och 4. Eftersom förbrukningen inte skiljer sig märkvärt 
åren emellan, användes förbrukningsdata från 2017 som referensdata i denna rapport. 
Vidare var den sammanlagda temperade arean, Atemp för området 21 170 m2. Med Atemp 

menas den yta som är uppvärmd till minst 10 °C. I tabell 1 sammanfattas områdets 
energianvändning fördelat per Atemp från 2017. 
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Figur 2. Månadsvis uppmätt elanvändning uttryckt i MWh för åren 2015, 2016 och 
2017.  

 

Figur 3. Månadsvis klimatkorrigerad värmeanvändning uttryckt i MWh för åren 2015, 
2016 och 2017.  
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Figur 4. Månadsvis uppmätt vattenanvändning uttryckt i m3 för åren 2015, 2016 och 
2017.  

Tabell 1. Sammanställning av energianvändning i Gamla studentstaden 2017.  

Fjärrvärme (uppvärmning) 135 kWh/ Atemp 
Fjärrvärme (varmvatten) 30 kWh / Atemp 
Uppmätt elförbrukning 24 kWh/ Atemp 
Varav fastighetsel  13 kWh/ Atemp 
Vatten 1 308 l/ Atemp 
Varav varmvatten 591 l/Atemp 

 

Beräkningar baserade på uppmätt förbrukningsdata visar att Gamla studentstadens 
primärenergital under 2017 var 186 kWh/Atemp. Primärenergitalet, 𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 är ett mått som 
anger hur mycket tillförd energi en byggnad använder på ett år för uppvärmning, 
komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Värdet uttrycks i kWh/Atemp och beräknas 
enligt:  

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
∑ (

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖
𝐹𝑔𝑒𝑜

+𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖+𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖
6
𝑖=1 +𝐸𝑓,𝑖)×𝑃𝐸𝑖

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
   [Ekvation 1]  

där energianvändningen för uppvärmning justeras med en geografisk justeringsfaktor, 
𝐹𝑔𝑒𝑜  som för Uppsala är 1,0. Primärenergitalet beror också på en primärenergifaktor, 𝑃𝐸𝑖 
som är 1,6 för el och 1,0 för fjärrvärme och övriga energibärare. Vid nybyggnation ställer 
BBR krav på att primärenergitalet för flerbostadshus max får vara 85 kWh/Atemp, år 
(Boverket, 2017).  
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2.3 Varmvattenanvändning  

Då separat mätning för varmvatten saknas har denna mängd uppskattats utifrån den totala 
vattenförbrukningen i området. I sju andra studentbostadsområden som också tillhör 
Uppsalahem finns separat mätning av varmvattnet på månadsbasis, och utifrån dessa data 
har andelen varmvatten beräknats månadsvis. Beräkningarna har gjorts för åren 2016 och 
2017, och visar att andelen varmvatten av den totala vattenvolymen varierar mellan olika 
områden och månader, från 18 % som lägst till drygt 50 % som högst (med undantag för 
en mätdatapunkt som visade en andel på 92 %). För att uppskatta varmvattenvolymen har 
därför ett medelvärde av samtliga områdens varmvattenandel varje månad använts. 
Denna andel har sedan multiplicerats med kallvattenvolymen och på så sätt har 
förhållandet mellan varm- och kallvatten kunnat uppskattas. Sett över hela året landade 
andelen varmvatten på 43 % för år 2016 och 45 % för år 2017. Värdena är något högre 
än motsvarande mätningar gjorda av Energimyndigheten (2012) vars resultat visar att 
41 % av den totala vattenmängden i hyresrätter är varmvatten. Utgående från en total 
vattenanvändning på 29 497 m3 för 2016 och 27 692 m3 för 2017 uppskattades därför 
varmvattenvolymen till 12 738 m3 för 2016 och 12 511 m3 för 2017. Den uppskattade 
varmvattenförbrukningen visas månadsvis för de två åren i figur 5. Den uppskattade 
förbrukningen för 2017 innebär att varje person i genomsnitt använde 27,5 m3 varmvatten 
samma år, vilket är högre än Svebys standardvärde på 18 m3 per person och år (Sveby, 
2012). Detta är dock inte förvånande eftersom även kallvattenförbrukningen i området är 
hög i förhållande till Uppsalahems genomsnitt. I detta fall anses en uppskattning baserad 
på faktiskt kallvattenförbrukning i det aktuella området tillsammans med data över 
varmvattenförbrukningen i närliggande områden mer korrekt än en uppskattning baserad 
på standardvärden.  

 
Figur 5. Uppskattad förbrukning av varmvatten, månadsvis för 2016 och 2017.  
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2.4 Ventilationssystem  

Gamla studentstaden är sedan renoveringen vid millennieskiftet försett med 
frånluftsventilation. Det innebär att luft tillförs byggnaden genom uteluftsventiler och 
otätheter, medan frånluft avlägsnas via en mekanisk frånluftsfläkt. Via 
ventilationssystemet leds luften in genom sov- och vardagsrum, och sedan ut från de 
fuktigare rummen kök och badrum. Ventilationssystemets uppgift är att föra bort de 
luftföroreningar som finns i ett rum, därför är ett fungerande ventilationssystem en 
förutsättning för att uppnå ett bra inomhusklimat med hög luftkvalitet. För att säkerställa 
att ventilationssystemet håller hög kvalitet ställer Boverket krav på att uteluftflödet som 
lägst får vara 0,35 l/s, m2. Utöver BBR-kraven är luftflödena i Gamla studentstaden 
projekterade till minst 10 l/s i badrum med öppningsbart fönster samt i kök. Badrum som 
inte har öppningsbara fönster ska ha ett luftflöde på minst 15 l/s.  
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3. Åtgärder för energibesparing  
Vilka möjligheter som finns för energibesparingar i byggnader beror bland annat på vad 
det finns för förutsättningar i byggnaden eller området. Vissa besparingsåtgärder lämpar 
sig bättre då det finns ett stort energibehov, medan andra kan vara beroende av exempelvis 
platstillgänglighet eller byggnadens geografiska placering. Gamla studentstaden är ett 
område som består av flera byggnader med olika förutsättningar, vilket kan innebära att 
en viss åtgärd inte nödvändigtvis är rimlig eller möjlig att genomföra i samtliga 
byggnader.  

Det finns flera åtgärder som kan användas för att minska vattenförbrukningen samt 
energiåtgången för uppvärmning av varmvatten i byggnader. En hög vattenförbrukning 
kan exempelvis åtgärdas genom att montera nya blandare eller snålspolande munstycken 
ifall dessa saknas. Ytterligare en åtgärd som kan minska vattenförbrukningen är att införa 
individuell mätning och debitering (förkortat IMD) av vatten, vilket innebär att 
hyresgästen betalar för vattenanvändningen efter hur stor förbrukningen är. Energi sparas 
i de nämnda åtgärderna genom att varmvattenbehovet minskar, men det finns även 
åtgärder som leder till energibesparingar utan att varmvattenvolymen förändras. Exempel 
på sådana åtgärder är återvinning av spillvatten, återvinning av värme från 
ventilationssystemet och uppvärmning via solfångare. Genom att återvinna spillvatten 
från avlopp kan värmen i spillvattnet användas till att förvärma inkommande kallvatten 
innan det värms till varmvatten. Värmeåtervinning från ventilationssystemet innebär att 
värmen som annars avlägsnas byggnaderna istället återvinns och används för 
uppvärmning av både byggnad och tappvarmvatten. På så sätt minskar områdets behov 
av tillförd energi. Med solfångare är det möjligt att genom solenergi värma vatten och 
därigenom minska behovet av tillförd fjärrvärme. Nedan ges en teoretisk genomgång av 
de energibesparande åtgärder som studerats i detta arbete. Slutligen presenteras även en 
kortare beskrivning av värmeförluster i kulvertsystem då vissa av åtgärderna kräver att 
värmen transporteras.  

3.1 Snålspolande armaturer  

I Gamla studentstaden finns för närvarande redan snålspolande och energismarta 
armaturer. Kranarna i badrummen är så kallade kallstartskranar som syftar till att minska 
den ofrivilliga varmvattenförbrukningen. Kallstart innebär att när kranen öppnas i 
mittenläget kommer endast kallvatten. För att få varmt vatten måste kranen aktivt vridas 
åt sidan. När en traditionell kran öppnas i mittenläget blandas varmvatten med kallvatten, 
men om tapptiden är kort hinner varmvattnet inte fram, vilket leder till att det stannar i 
röret och energin som krävdes för att värma varmvattnet går till spillo. Vidare är 
toalettstolarna i området försedda med så kallad duospolning, vilket innebär att mindre 
vatten kan användas vid spolning. Ifall snålspolande eller energismarta armaturer saknas 
är det en vanlig besparingsåtgärd som är mindre omfattande att implementera, men 
eftersom armaturerna i Gamla studentstaden ansågs tillräckligt energi- och vattensnåla 
undersöks denna åtgärd inte närmare.  
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3.2 Individuell mätning och debitering av vatten  

För närvarande sker ingen individuell mätning och debitering av vattenförbrukningen i 
Gamla studentstaden. Istället ingår avgiften för vatten i hyran, vilket innebär att den som 
förbrukar mycket vatten betalar lika mycket som den som förbrukar lite. Mer 
kostnadsriktigt hade det alltså varit om varje kund betalade för sin faktiska förbrukning. 
Vid nybyggnation är IMD av vatten standard hos Uppsalahem och i bolagets 
energistrategi från 2017 föreslås att IMD av varm- och kallvatten ska införas vid större 
renoveringar där det är tekniskt och affärsmässigt försvarbart (Uppsalahem, 2017). Ur ett 
hållbarhetsperspektiv är minskad vattenförbrukning eftersträvansvärt eftersom både 
vatten och energi sparas. Genom IMD blir kunden varse om sin förbrukning och påminns 
samtidigt om att vatten är en kostsam resurs. De ekonomiska incitamenten kan fungera 
som en drivkraft till minskad vattenförbrukning, då en lägre förbrukning medför en lägre 
kostnad. I en tidigare undersökning gjord av Boverket på uppdrag av regeringen 
analyseras lönsamheten av IMD av tappvarmvatten. Resultatet visade att lönsamheten i 
form av både ekonomi och energi varierar beroende på bland annat hur mycket vatten 
som sparas, installationskostnader samt antal och val av mätare (Boverket, 2014). Ett 
problem vid bestämning av energibesparing är att uppskatta hur stor varmvatten-
besparingen kan komma att bli. Områden som infört IMD visar nämligen olika resultat 
där besparingen varierar mellan 0 och 30 % (Boverket, 2014). I en intern rapport från 
Uppsalahem visar beräkningar att den totala vattenförbrukningen minskade med 25 % när 
IMD infördes i en av bolagets befintliga fastigheter. Av den totala vattenbesparingen var 
7 % varmvatten och 93 % kallvatten. Installationen gjordes under åren 2009–2010 och 
före åtgärden hade området en vattenförbrukning som var 25 % högre än bolagets 
genomsnitt. Vattenförbrukningen sett till liter per kvadratmeter var då i storleksordning 
med nuvarande förbrukningen i Gamla studentstaden.  

I Boverkets (2014) utredning beskrivs att volymmätning av tappvarmvattnet är den 
vanligaste och enklaste typen av mätning, men att denna inte är helt rättvis då 
vattentemperaturen kan skilja lägenheter emellan. Detta betyder att om varmvattnet har 
en lägre temperatur kan en större volym behöva spolas till dess att önskad temperatur 
uppnås. Uppsalahem har tidigare använt sig av en ultraljudsvattenmätare från 
leverantören CompWell som mäter både volym som temperatur, vilket gör att vattnet 
endast debiteras som varmvatten när det når en viss nivå (Compwell, u.å.). Vanligen 
behövs två mätare per lägenhet, en för varmvatten och en för kallvatten.  

Åtgärdens lönsamhet beror delvis på hur hög vattenanvändningen var innan åtgärden 
installerades. Vattenkostnaden tas över av hyresgästen och blir också den ekonomiska 
besparingen för Uppsalahem. Om besparingen är högre än installationskostnaderna och 
den hyressänkning som åtgärden genererar är åtgärden lönsam. Reducerad 
varmvattenanvändning leder till ett lägre behov av inköpt energi, vilket minskar områdets 
primärenergital. 
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3.3 Återvinning av spillvatten  

Spillvatten från bland annat dusch och handfat har ofta en hög temperatur när det spolas 
bort med övrigt avloppsvatten. Istället för att låta vattnet spolas bort, kan värmeenergin i 
vattnet återvinnas och användas till att förvärma inkommande kallvatten innan det värms 
till varmvatten. Denna teknik möjliggör på så sätt en lägre energiåtgång för uppvärmning 
av tappvarmvatten. Den effekt som krävs för att värma en viss volym vatten kan uttryckas 
enligt: 

 𝑃 = �̇� ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑇     [Ekvation 2]  

där �̇� är vattenflödet i kg/s, 𝑐𝑝 är vattnets specifika värmekapacitet uttryckt i J/kg*K och 
∆𝑇 är temperaturökningen uttryckt i °C. Då inkommande kallvatten förvärms och får en 
högre temperatur sjunker ∆𝑇 och därmed även energiåtgången.  

Idag är värmeåtervinning av spillvatten relativt ovanligt i flerbostadshus, men tekniken 
förekommer. Bland flerfamiljshus som redan har implementerat lösningen har mätningar 
visat att ungefär 10–15 % av energiåtgången för att värma tappvarmvatten kan återvinnas 
(Nykvist, 2012). Tidigare studier inom området är begränsade till antalet, varför en precis 
återvinningsandel är svår att fastställa. Återvinningen kan antingen ske med en 
värmeväxlare eller en värmepump. Eftersom värmepumpar är energikrävande behöver 
systemet återvinna större mängder energi för att åtgärden ska sänka den totala 
energianvändningen. Denna lösning förkommer vanligen i storskaliga sammanhang, 
exempelvis i skolor och simhallar med publika duschutrymmen där vattenförbrukningen 
också är stor (Nykvist, 2012). Ingen litteratur om spillvattenåtervinning med värmepump 
i flerbostadshus har hittats, så denna metod har prioriterats bort och undersöks därför inte 
som möjlig åtgärd i detta arbete. Istället undersöks möjligheterna med värmeåtervinning 
med hjälp av värmeväxlare enligt två olika metoder.   

En värmeväxlare överför värmeenergi från ett varmare till ett kallare medium, och kan 
användas för återvinning av energin i det varma spillvattnet. De värmeväxlare som 
behandlas inom detta arbete är så kallade motströmsvärmeväxlare, vilket betyder att 
medierna strömmar motströms mot varandra. Två kategorier av återvinningssystem 
uppmärksammas i litteraturen (Torras, Oliet, Rigola, & Oliva, 2016), där det ena systemet 
innebär att värmeväxling sker endast då det finns ett spillvattenflöde och ett flöde av 
tappvarmvatten samtidigt. I den andra varianten kan spillvattnet lagras och energin kan 
utvinnas vid ett senare tillfälle. Värmeväxlarens förmåga att återvinna energi brukar anges 
genom dess temperaturverkningsgrad enligt: 

𝜂𝑇 = 𝑇𝑓𝑘𝑣−𝑇𝑘𝑣

𝑇𝑠𝑣−𝑇𝑘𝑣
      [Ekvation 3] 

där 𝑇𝑓𝑘𝑣, 𝑇𝑘𝑣 och 𝑇𝑠𝑣  är temperaturerna på förvärmt kallvatten, kallvatten och spillvatten 
(McNabola & Shields, 2013). En hög temperaturverkningsgrad är önskvärd då det 
innebär att mer värme kan växlas från det varma till det kalla mediet. 
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3.3.1 Rörvärmeväxlare  

Rörvärmeväxlare är ett system för återvinning av spillvatten i flerbostadshus. 
Rörvärmeväxlare förekommer i flerbostadshus runt om i landet, och har installerats både 
vid nybyggnation och vid större renoveringar (Blomsterberg, 2015). Systemet är passivt, 
vilket innebär att det inte krävs någon energi för drift. Värmeväxlaren installeras 
horisontellt i till exempel fastighetens källare, och tar emot spillvatten från de lägenheter 
som är anslutna till systemet (Nykvist, 2012). En fördel med denna typ av värmeväxlare 
är enligt Rask (2012) att värmen kan ackumuleras i värmeväxlaren och därför behöver 
återvinning och tappning inte nödvändigtvis ske samtidigt. Spillvatten och inkommande 
kallvatten kommer aldrig i kontakt med varandra, utan endast värmen från spillvattnet 
används för att förvärma kallvattnet (Nykvist, 2012). Figur 6 nedan illustrerar hur 
värmeväxlaren kan anslutas för att förvärma tappvarmvatten med hjälp av varmt 
spillvatten. Återvinning med rörvärmeväxlare innebär att det anslutna spillvattnet måste 
transporteras till rörvärmeväxlaren som vanligtvis är placerad i anslutning till 
undercentralen där uppvärmning av tappvarmvatten sker. Då värmeväxlingen är som 
mest effektiv om spillvattnets temperatur är hög är det fördelaktigt att undvika långa 
transportsträckor av spillvattnet eftersom det innebär värmeförluster. Beroende på hur 
många lägenheter som ansluts till systemet kan en eller flera rörvärmeväxlare 
seriekopplas. Vid tidigare installationer av rörvärmeväxlare har antalet lägenheter som 
anslutits varierat från omkring 20–60 (Blomsterberg, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Illustration av hur värmeväxlaren förvärmer tappvarmvattnet med hjälp av 
spillvattnet. 

3.3.2 Duschvärmeväxlare  

Ett annat system för värmeåtervinning av spillvarmvatten är genom en så kallad 
duschvärmeväxlare som placeras i anslutning till varje dusch. Principen för denna 
värmeväxlare är densamma som den ovan beskrivna, vilket innebär att värmen från 
duschens spillvatten återvinns för att förvärma inkommande kallvatten innan det når 
blandaren för ytterligare uppvärmning (Nykvist, 2012). Då det förvärmda kallvattnet har 
en högre temperatur räcker det att en lägre andel varmvatten tillförs blandaren för att 
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önskad vattentemperatur ska uppnås. Den blandade duschtemperaturen, 𝑇𝑏 beräknas 
enligt:  

𝑇𝑏 = 𝑉𝑘𝑎𝑙𝑙∗𝑇𝑘𝑣+𝑉𝑣𝑎𝑟𝑚∗𝑇𝑣𝑣
𝑉𝑘𝑎𝑙𝑙+𝑉𝑣𝑎𝑟𝑚

    [Ekvation 4] 

Där 𝑉𝑘𝑎𝑙𝑙, 𝑉𝑣𝑎𝑟𝑚, 𝑇𝑘𝑣 och 𝑇𝑣𝑣 är volymen respektive temperaturen på kall- och 
varmvattnet. En schematisk illustration över duschvärmeväxlaren visas nedan i figur 7. 
Skillnaden mellan duschvärmeväxlare och rörvärmeväxlare är att duschvärmeväxlare 
endast återvinner spillvatten från duschen, och att den antingen integreras i golvbrunnen, 
eller placeras under dusch eller badkar. Med detta system sker värmeväxlingen mycket 
nära urtappningen av varmvattnet, vilket innebär att spillvattnet fortfarande har en hög 
temperatur (Rask, 2012). Detta är önskvärt eftersom temperaturen på det förvärmda 
kallvattnet ökar då temperaturskillnaden mellan spillvattnet och kallvattnet är stor, enligt 
ekvation 3.  

Duschvärmeväxlaren saknar förmågan att lagra energi och kan därför endast nyttjas 
momentant, vilket betyder att energin ur spillvattnet återvinns samtidigt som tappning 
från samma dusch sker. I internationell forskning beskrivs huvudsakligen två varianter av 
duschvärmeväxlaren, där den ena monteras horisontellt och den andra vertikalt. Den 
vertikala värmeväxlaren ger en högre effektivitet i och med att en större del av 
värmeväxlarens mantelyta utnyttjas, men denna kan även vara mer skymmande. 
Värmeväxlaren som författarna McNabola & Shields (2013) beskriver är omkring en till 
två meter lång och är därför lättare att integrera horisontellt under duschen. Vidare kräver 
duschvärmeväxlaren, enligt Nykvist (2012) regelbunden rengöring, vilket kan vara en 
nackdel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Illustration av hur duschvärmeväxlaren förvärmer inkommande kallvatten.   

3.4 Ventilationssystem med värmeåtervinning   

Via ventilationssystemet försvinner betydande mängder värmeenergi från byggnaden. 
Enligt Energirådgivningen (2016) står ventilationen för cirka 30 % av värmeförlusterna i 
ett flerbostadshus. Detta gäller för otäta byggnader med ventilationssystem som 
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exempelvis självdrag och frånluftsventilation, som båda saknar värmeåtervinning. Det 
befintliga ventilationssystemet i Gamla studentstaden är ett mekaniskt frånluftssystem, 
vilket innebär att rumstempererad inomhusluft lämnar byggnaden och energin som finns 
i den varma luften går till spillo. För att ta till vara på energin i frånluften kan ett 
ventilationssystem med värmeåtervinning användas, ett vanligt förekommande sådant är 
frånluftsventilation med värmepump (förkortat FVP-system). Eftersom värmepumpens 
kompressor är eldriven kommer detta ventilationssystem ge upphov till en högre 
elanvändning, men en lägre värmeanvändning tack vare värmeåtervinningen. För att förse 
värmepumpen med el kan denna delvis drivas med hjälp av solceller. Nedan ges en 
förklaring av FVP-systemet följt av en beskrivning av de förutsättningar som finns för 
implementering av solceller. 

3.4.1 FVP-system 

Med ett FVP-system återvinns värmen ur ventilationens frånluft med hjälp av en eldriven 
värmepump. Den värme som återvinns kan sedan användas för att värma upp byggnaden 
eller för uppvärmning av tappvarmvatten (Elmroth, 2015). En värmepump består 
förenklat av de fyra delarna; förångare, kompressor, kondensor och expansionsventil, se 
figur 8. I en sluten krets mellan de fyra delarna rör sig ett köldmedium som ändrar 
temperatur och tillstånd under processens gång. I värmepumpens ena halva är trycket och 
temperaturen låg, där sker värmeupptagningen. På motsvarande sätt, sker 
värmeavgivningen i den andra halvan som karaktäriseras av hög temperatur och ett högt 
tryck. Köldmediets cykel börjar i förångaren, och värms där upp av frånluften så att 
köldmediet förångas. I nästa steg ökas trycket och därmed temperaturen genom en 
eldriven kompressor. I kondensorn, som är nästa steg i cykeln, sker värmeväxlingen, det 
vill säga att energin i köldmediet överförs till värmeanvändningen. Expansionsventilen 
som är cykelns sista steg används för att åter sänka trycket för att uppnå ett önskat tryck 
hos förångaren så att processen kan börja om igen (Bjurling & Ngo, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Schematisk bild av en värmepump.  
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Värmepumpens effektivitet brukar mätas med en värmefaktor, denna kallas även för dess 
COP-faktor. Faktorn fås genom att beräkna kvoten av nyttig utvunnen värmeenergi och 
tillförd elektrisk energi enligt: 

𝐶𝑂𝑃 =  𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒
𝑊𝑒𝑙

     [Ekvation 5] 

En hög COP-faktor är önskvärd då det antyder att den nyttiga mängden utvunnen värme 
är stor i förhållande till mängden elektricitet som behövde tillföras. Den verkliga COP-
faktorn begränsas i första hand av vad som är teoretiskt möjligt vid en ideal process utan 
förluster. Den teoretiskt högsta värmefaktorn beräknas enligt:  

𝐶𝑂𝑃𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 𝑇1
𝑇1−𝑇2

     [Ekvation 6] 

där T1 och T2 är kondenserings- respektive förångningstemperaturen. I praktiken 
begränsas det möjliga effektuttaget av frånluftens flöde samt temperatursänkningen som 
sker i värmepumpen (Klimatrådgivnignen, 2017). Luftens temperatur sänks med en 
frånluftsvärmepump från omkring 20 °C till 2 °C (IV Produkt, u.å.-b).  Frånluftsvärme-
pumpens verkningsgrad är relativt konstant under året eftersom den varma luften hämtas 
inifrån och har små temperaturvariationer (Energismarta hem, u.å.). Enligt Energi- och 
klimatrådgivningen (2017) dimensioneras ofta en frånluftsvärmepump efter luftflödet och 
inte efter byggnadens värmebehov i de fall då byggnadens värmebehov är stort.  

3.4.2 Solceller  

Förnybar energi i form av solcellspaneler har stor framtidspotential. En av fördelarna med 
solceller är att de kan integreras i byggnaders tak och fasader. Utöver själva solpanelerna 
består ett solcellssystem även av växelriktare som transformerar den producerade elen 
från likström till växelström. Husen i Gamla studentstaden är placerade i både nord-sydlig 
och öst-västlig riktning, vilket innebär att några av byggnaderna skulle kunna förses med 
gynnsamma solceller. Mest energi kan utvinnas då solcellerna är placerade i sydlig 
riktning, med en vinkel på 42 grader mot horisontallinjen, men även vid närliggande 
placeringar kan mycket energi utvinnas (Sommerfeldt, Muyingo, & af Klintberg, 2016). 
Uppsala kommun tillhandahåller en solkarta som visar vilken potential för solenergi som 
finns bland samtliga fastigheter i kommunen (Uppsala kommun, 2018). I kartan är varje 
fastighet markerad i en färg som anger inkommande solenergi uttryckt i kWh/m2/år. De 
hustak i Gamla studentstaden som vetter åt norr har låg solinstrålning, medan de som är 
riktade åt söder samt väster har bättre förutsättningar. Figur 9 nedan visar hur solenergin 
varierar mellan hustakens placering, från Uppsala kommuns solkarta. 
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Figur 9. Karta över Gamla studentstaden som visar variationen av inkommande 
solenergi beroende på hustakens placering.  

Den ekonomiska lönsamheten för solceller är delvis beroende av rådande lagar och 
investeringsstöd. Från och med den 1 januari 2018 finns ett investeringsstöd på 30 % av 
installationskostnaden, dock ges maximalt 1,2 miljoner kronor per solcellssystem. Det 
nuvarande stödet omfattar totalt 915 Mkr per år under åren 2018–2020. Den el som 
produceras, men som inte förbrukas av producenten säljs ut på elnätet till ett pris på 
ungefär 10–50 öre per kilowattimme. Vid en försäljning upp till 30 000 kr/år exklusive 
moms är denna intäkt momsfri, därefter måste 25 % moms betalas. Mikroproducenter kan 
sedan 2015 få en skattereduktion om 60 öre per såld kilowattimme. Med rådande 
lagstiftning kan denna skattereduktion maximalt omfatta 18 000 kr per år. Vidare gäller 
skattereduktionen endast för andelen såld el som inte överstiger mängden inköpt el, det 
vill säga om producenten säljer 100 kWh el och köper 80 kWh el, ges skattereduktionen 
inte för de 20 kWh som överstiger uttaget. (Energimyndigheten, 2018) 

3.5 Solvärme och säsongslager  

Under sommarhalvåret när värmebehovet är som lägst, skiner solen som mest och det är 
under den perioden som det går att utvinna solenergi och omvandla den till nyttig värme. 
För att tillgodogöra sig sommarens solenergi under vinterhalvåret kan denna energi lagras 
säsongsvis. Kombinationen av solfångare och säsongslager förekommer sedan tidigare i 
Sverige i området Anneberg utanför Stockholm. Där finns 2 400 m2 solfångare på 
hustaken, och den lagringsteknik som används är borrhålslager (Jonsson, Lundh, & 
Löfström, 2005). I detta arbete undersöks möjligheterna att kombinera solvärme från 
solfångare och säsongslager i form av just borrhål i berggrunden i Gamla studentstaden. 
Nedan ges en beskrivning av de två delsystemen var för sig. 
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3.5.1 Solfångare   

Solfångare omvandlar solinstrålning till nyttig värmeenergi som kan användas antingen 
enbart till uppvärmning av tappvarmvatten, eller för uppvärmning av byggnaden och 
tappvarmvatten. Denna studie fokuserar på solfångarnas förmåga att bidra till 
uppvärmning av tappvarmvatten. För installation av solfångare finns i dagsläget inget 
investeringsbidrag att tillgå, det enda bidraget som ges är ROT-avdrag riktat till 
småhusägare (Svensk solenergi, 2016). Solfångare är sällan tillräckliga som enda 
värmekälla, utan används vanligen i kombination med andra uppvärmningssystem 
(Lundh, 2009). Då solvärme kombineras med fjärrvärme kan anslutningen värmekällorna 
emellan ske på olika sätt; primärt och sekundärt. En sekundäranslutning innebär att 
värmen som utvinns genom solfångarna används till att förvärma inkommande kallvatten. 
Primäranslutning innebär istället att solenergin överförs till fjärrvärmenätet. Vid 
primäranslutning behövs således ingen ackumulatortank, däremot behövs ett avtal mellan 
fjärrvärmeleverantören och fastighetsägaren (Dalenbäck, Lennermo, Andersson-Jessen, 
& Kovacs, 2013). Även en sekundäranslutning kan användas utan ackumulatortank, men 
med sådan inkoppling kan solenergin endast utnyttjas momentant, vilket innebär att 
produktion och konsumtion måste sammanfalla för att solenergin ska kunna tillgodogöras 
(S. Jonsson, 2006). Mer vanligt är istället att solvärmesystemet är anslutet till en 
ackumulatortank där värmen kan lagras kortvarigt för att energin ska kunna utvinnas även 
under den tid som produktion och konsumtion inte sammanfaller. En tumregel för 
ackumulatortankens storlek är 75 l/m2 solfångaryta (Lorenz, 2014).  

De två vanligaste typerna av solfångare är plana solfångare och vakuumrörsolfångare, där 
de plana finns som både oglasade och glasade (Energimyndigheten, 2011). De oglasade 
har höga förluster och lämpar sig inte för att värma tappvarmvatten, utan förekommer 
istället vanligen som uppvärmningssystem till utomhuspooler. Vakuumrörssolfångare har 
generellt sett högre verkningsgrad än plana glasade solceller, men är också dyrare (Lundh, 
2009). Yohanis, Popel, Frid, & Kolomiets (2012) har jämfört vakuumrörsolfångare med 
plana solfångare för uppvärmning av tappvarmvatten och deras studie visar att prestandan 
hos respektive solfångare beror på hur stor solstrålningen är där solfångarna används. 
Deras resultat visar att plana solfångare har högre prestanda än vakuumrörsolfångare när 
väderförhållandena är motsvarande Uppsalas. Plana solfångare kan även integreras i 
byggnadens tak och Uppsalahem har sedan tidigare erfarenhet av implementering av 
plana solfångare. I detta arbete undersöks därför plana solfångare.  

En plan solfångare består av en absorbator som omsluts av en metallåda samt 
isoleringsmaterial, och täcks slutligen av en glasskiva (Lundh, 2009). Utöver själva 
solfångaren kräver systemet även cirkulationspumpar och värmeväxlare. Cirkulations-
pumpen som är eldriven transporterar värmebäraren som vanligen består av glykolblandat 
vatten från solfångaren till ackumulatortanken. Värmeväxlaren överför värme från 
värmebäraren till ackumulatortanken utan att värmebäraren och vattnet i tanken kommer 
i kontakt med varandra (Andrén, 2011). Värmen som produceras av solfångarna 
transporteras via kulvertsystem till ackumulatortanken. Värmebärarens temperatur kan 
beräknas enligt: 
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𝑇𝑓 = 𝑇𝑎 + 𝑆
𝑈𝐿

     [Ekvation 7]  

där 𝑇𝑎 är medeltemperaturen i omgivande luft uttryckt i [K], 𝑆 är den absorberade 
solenergin uttryckt i [W/m2] och 𝑈𝐿är solfångarens värmeförlustkoefficient uttryckt i 
[W/m2*K].  

3.5.2 Borrhålsvärmelager   

Syftet med att lagra energi säsongsvis är att under vinterhalvåret kunna nyttja den energi 
som utvinns under sommaren. Säsongslagring kan utformas med ett flertal olika tekniker, 
som lämpar sig olika bra beroende på yttre omständigheter så som platstillgång och 
markförhållanden. Lagringstekniker som påträffas i litteraturen är bland annat 
borrhålslager, bergrumslager, lerlager, akviferlager, kemisk lagring, och lagring i 
ackumulatortank (Andrén, 2011). I denna studie undersöks förutsättningarna för ett 
borrhålslager i Gamla studentstaden. Detta då borrhålslager är tekniskt möjligt i området 
samtidigt som det kräver relativt små markytor.  

Ett borrhålsvärmelager fungerar enligt samma princip som en energibrunn för bergvärme, 
det vill säga genom värmeväxling där värme överförs mellan ett varmare och ett kallare 
medium. I detta fall lagras värme i berggrunden och det är mellan berggrunden och 
borrhålen som värmeväxlingen sker. Lagret består av ett antal vertikala borrhål i 
berggrunden, där varje borrhål är försett med en eller flera U-formade slangar. Vid 
värmelagring cirkulerar ett varmt medium i slangarna, vilket gör att berggrunden värms 
upp. När värmen sedan ska utvinnas från lagret cirkulerar mediet istället med en lägre 
temperatur, och värms därigenom upp av omgivande berggrund (Gabrielsson, 1997). 
Mediet som cirkulerar i slangarna är ofta glykol- eller etanolblandat vatten (Rad, Fung, 
& Rosen, 2017). Lagrets förmåga att lagra värmen, det vill säga dess verkningsgrad beror 
bland annat på avstånden mellan borrhålen, borrhålens diameter samt berggrundens 
värmeledningsförmåga (Fischer & Frost, 2017). Vidare är det vanligt att lagret ansluts till 
en värmepump då temperaturen som kan utvinnas från lagret sällan är tillräckligt hög 
(Norberg, 2010).  

Borrhålslager kan skapas oberoende av berggrund, men berggrundens termiska 
egenskaper kan vara avgörande för hur djupa borrhål som behövs för att uppnå önskad 
kapacitet. Även markens jorddjup är av betydelse då jorden måste genomborras innan 
berggrunden nås. Vanliga borrhålsdjup varierar mellan 60 och 200 m (Geopower, u.å.). 
Berggrunden i Gamla studentstaden är en granitoid bergart med ett värmeledningstal på 
3,5–4,4 W/mK, och jorddjupet i området uppskattas vara 10–20 m. SGU:s kartverktyg 
visar att det finns ett par energibrunnar i närheten av Gamla studentstaden, vars totaldjup 
varierar mellan 43 m och 180 m (SGU, u.å.-b). Energibrunnarna i närheten används för 
bergvärme, vilket utgör samma princip som borrhålsvärmelager. Hur många och hur stor 
volym borrhålen kräver beror på hur stor energimängd som ska lagras. Avståndet mellan 
två borrhål är vanligen ungefär 3–4 m (Rad m.fl., 2017). Eftersom lagringsvolymen är 
under mark kan borrhålen förläggas under exempelvis grönområden eller en parkerings-
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plats (SGU, u.å.-a). På så sätt behöver inga stora markytor reserveras lagret. Förlusterna 
i ett bergvärmelager är tämligen stora och mätningar av befintliga borrhålslager visar att 
förlusterna är omkring 40–50 % (A. Jonsson m.fl., 2005). De första åren som lagret 
används är förlusterna ännu högre på grund av att berggrunden inte hunnit värmas upp, 
men efter tre cykler har berggrunden värmts upp så pass att förlusterna kan antas vara 
konstanta (Claesson, Eftring, Eskilson, & Hellstrom, 1985).  

3.6 Kulvertsystemets påverkan  

Som tidigare nämnts förses området med värme och varmvatten från en och samma 
undercentral. Undercentralen är belägen i hus A1 (se figur 1), som ligger i områdets ena 
ände och därifrån transporteras fjärrvärme och varmvatten via kulvertsystem till övriga 
byggnader i området. Då hela området studeras i detta arbete måste ett systemperspektiv 
tas i beaktning vid implementering av åtgärderna, vilket betyder att undercentralens 
placering kommer ha betydelse. På samma sätt som kulvertsystem för värme från 
undercentralen ut till byggnaderna, kan andra kulvertsystem komma att behövas då värme 
ska transporteras i omvänd riktning, från en byggnad tillbaka till undercentralen. Detta 
blir aktuellt om värme som produceras eller återvinns ska användas för att värma 
inkommande kallvatten i undercentralen. Värmetransporter bidrar till förluster vars 
omfattning beror på kulvertens värmekonduktivitet samt temperaturskillnad mellan 
värmebärare och omgivning, enligt:  

𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 =  𝜆∆𝑇    [Ekvation 8] 

Värmeförlusten uttrycks enligt ekvation 8 i W/m, medan värmekonduktiviteten 𝜆 och 
temperaturskillnaden ∆𝑇 uttrycks i W/mK respektive K. Genom att se till att kulverten är 
isolerad, det vill säga att den har låg värmekonduktivitet kan förlusterna och därmed 
energibehovet minska. För låg energianvändning är det även fördelaktigt att undvika 
långa kulvertdragningar.  
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4. Metod 
Metoden för detta arbete var i huvudsak kvantitativ och bestod främst av beräkningar och 
simuleringar, vars syfte var att bestämma vilka energibesparingsmöjligheter som fanns 
för olika åtgärdsförslag. Bedömningen av områdets möjligheter för solfångare 
tillsammans borrhålsvärmelager baserades på simuleringar av solfångarna samt 
litteraturstudier av borrhålsvärmelager. Även ett platsbesök i Gamla studentstaden 
gjordes i syfte att undersöka vissa av områdets förutsättningar.  

Metodkapitlet inleds med en kortare genomgång av simuleringsprogrammet VIP Energy 
som användes i arbetet. Här beskrivs de indata som användes vid simuleringarna samt 
hur dessa togs fram. Därefter presenteras hur varje åtgärd beräknades eller simulerades. I 
arbetet gjordes även en känslighetsanalys, vars tillvägagångssätt också förklaras i kapitlet. 
Slutligen återges metoden för den lönsamhetskalkyl som tillämpades.  

4.1 VIP Energy  

VIP Energy är ett simuleringsprogram utvecklat av StruSoft som används för beräkningar 
av energianvändningen i byggnader (StruSoft, u.å). I programmet skapas en modell av en 
byggnad och baserat på modellen beräknas byggnadens energianvändning. I VIP Energy 
är det möjligt utöka modellen med energieffektiviserande åtgärder och sedan simulera 
fram byggnadens förväntade energianvändning. Då VIP Energy användes i tidigare 
studier av området, fanns tillgängliga modeller av husen att tillgå, och dessa har 
återanvänts. Sedan tidigare studier utfördes har inga åtgärder i området gjorts, varför 
uppbyggnaden av husens klimatskärm kunde återanvändas. För indata av husens 
klimatskärm, se Odhagen (2014).  

Vid simuleringar i VIP Energy anges byggnadens driftsfall som indata, och dessa 
ändrades från föregående studier och baseras nu på aktuella data från 2017. Den effekt 
som används till tappvarmvatten, fastighetsel och hushållsel anges här. Även effekten 
från avgiven personvärme anges, samt fukttillskott till rumsluften. Slutligen anges också 
lägsta och högsta rumstemperatur. Effekten från personvärme, fastighetsel och hushållsel 
samt fukttillskottet antogs vara konstanta över dygnet och året. Däremot skapades 
varmvattenprofil för den effekt som krävdes för att värma varmvattnet, vilket innebar att 
förbrukningen varierade över tiden. Detta då energianvändning för uppvärmning av 
varmvatten var i fokus för arbetet. De indata som användes i simuleringarna kan avläsas 
i bilaga 1. Nedan ges en utökad redogörelse för hur indata togs fram.  

4.1.1 Tappvarmvatten  

Då förbrukningsdata över kallvatten endast fanns uppmätt på områdesbasis och inte för 
varje enskild byggnad antogs varmvattenförbrukningen i varje byggnad bero på antal 
boende i byggnaden samt om det fanns tvättstuga i byggnaden. Detta innebar att varje 
person antogs ha lika stor förbrukning. Av den totala förbrukningen fördelades 90 % i de 
olika byggnaderna baserat på antal boende, medan de resterande 10 % antogs användas 
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till tvätt (Svenskt vatten, 2017). I tre av husen, A2, G och L fanns tvättstugor och andelen 
vatten avsedd för tvätt fördelades lika husen emellan. Då VIP Energy efterfrågade den 
effekt per kvadratmeter som tappvarmvattnet utgjorde, beräknades denna enligt ekvation 
2 efter att förbrukningen i respektive byggnad fastställts. Vid beräkning av ∆𝑇 användes 
en temperatur på 55 °C för varmvattnen, detta för att denna temperatur ligger i intervallet 
50–60 °C som tidigare nämndes som krav från BBR. Temperaturen på kallvattnet antogs 
variera månadsvis enligt mätningar gjorda av vattenleverantören Uppsalavatten. 
Mätningar från Luthagen visade en kallvattentemperatur i intervallet 9–14 °C.  

4.1.2 Varmvattenprofil  

Förbrukning av varmvatten är sällan konstant över dygnet och för att beskriva dessa 
dygnvariationer skapades en varmvattenprofil. Året delades först in i två delar, terminstid 
och sommartid. Terminen avser januari-maj samt september–december medan sommaren 
motsvarar juni–augusti. Detta eftersom förbrukningen under sommaren var lägre. Vidare 
delades förbrukningen under såväl terminerna som sommaren in i vardag och helg, där 
måndag-fredag alla veckor antogs vara vardagar och lördag-söndag alla veckor antogs 
vara helger. Detta innebar alltså att förbrukningen varje veckodag under terminstid såg 
likadan ut, och att förbrukningen varje helg under terminstid såg likadan ut. På samma 
sätt var förbrukningen under alla sommarens helger likadan och förbrukningen alla 
veckodagar under sommaren likadan. Däremot skiljde sig förbrukningen mellan 
terminstid och sommaren för både helger och veckodagar.  

Varmvattenförbrukningen följer en viss sekvens där förbrukningen är låg mitt på dagen 
och mycket låg under natten, men högre under morgonen och kvällen. Sekvensen 
baserades på mätningar utfärdade av Burnazov & Dimitar Apostolov (2016) som har mätt 
varmvattenförbrukningen i två olika områden i Danmark, som båda visar liknande 
mönster. Liknande svenska mätningar har bland annat gjorts i Karlstad, och även dessa 
uppvisar ett liknande mönster (Bagge, Lindstrii, & Johanssson, 2012). Figur 10 visar 
varmvattenförbrukningens variation under ett dygn för vecko- respektive helgdagar. 
Vattenförbrukning i figuren representerar ett dygn i januari i ett av husen. Då en annan 
dag eller ett annat hus väljs ändras vattenförbrukningen, men fördelningen över dygnet är 
den samma. För att minska antalen indata har varmvattenprofilen baserats på timvärden 
med 2–6 timmars intervall. De längsta intervallerna användes under natten då 
förbrukningen var låg och relativt konstant, medan de kortare intervallerna användes 
under dagtid när variationerna var större. Förbrukningen beräknades för varje intervall 
enligt ekvation 2. 
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Figur 10. Förbrukningsprofil av varmvatten under ett dygn för helger och vardagar.  

4.1.3 Fastighetsel  

Mätningar av elförbrukningen sker i varje byggnad, vilket innebär att förbrukningsdata i 
byggnaderna försedda med studentrum inkluderar både fastighetsel och hushållsel. Den 
uppmätta förbrukningen i husen med lägenheter inkluderar däremot enbart fastighetsel. 
För att uppskatta förbrukningen av fastighetsel i husen med studentrum beräknades ett 
medelvärde av fastighetselen i de tre byggnader med lägenheter som inte hade tvättstuga. 
Husen med studentrum var inte heller försedda med tvättstugor, alltså kunde 
förbrukningen av fastighetsel i dessa hus antas likna varandra. Detta innebär att en 
uppskattad förbrukning av fastighetsel användes som indata för husen med studentrum, 
medan den uppmätta förbrukningen kunde användas som indata för husen med 
lägenheter. Förbrukningen av fastighetsel antogs vara konstant fördelad över året.  Enligt 
Sveby (2012) antogs 70 % av fastighetselen tillgodogöra byggnaden i form av värme. 

4.1.4 Hushållsel  

Förbrukningen av hushållsel ingår inte vid beräkning av byggnadens primärenergital, 
men hushållselen ger upphov till ett visst värmetillskott och är därför relevanta indata. Då 
inga separata mätdata över hushållselen fanns tillgängliga fick dessa uppskattas. 
Förbrukningsmönstret antogs vara det samma i husen med lägenheter respektive 
studentrum. Från den uppmätta förbrukningen i husen med studentrum som inkluderade 
både fastighetsel och hushållsel subtraherades den uppskattade förbrukningen av 
fastighetsel. Sedan beräknades ett medelvärde av hushållselförbrukningen baserat på 
husen med studentrum och detta användes därefter som uppskattat värde även för husen 
med lägenheter. Förbrukningen av hushållsel har antagits vara konstant fördelad över 
året. Vidare antogs 70 % av hushållselen tillgodogöra byggnaden i form av värme (Sveby, 
2012).  
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4.1.5 Personvärme  

Personer som vistas i byggnaden avger en viss effekt som bidrar till uppvärmning av 
rummet. Enligt Sveby (2012) avger en person i genomsnitt 80 W och detta schablonvärde 
har används vid beräkning av personvärme i respektive byggnad. Effekten antogs vara 
konstant över året. Antalet personer i varje byggnad uppskattades genom Eniros söktjänst. 
Söktjänsten visar hur många personer som bor på den adress som anges.  

4.1.6 Fukttillskott och rumstemperatur  

För indata av fukttillskott användes värdet 0,84 mg/s, m², vilket är standardvärde i VIP 
Energy (VIP-Energy, u.å.). Högsta och lägsta rumstemperatur antogs vara 20 °C 
respektive 25 °C. Lägsta rumstemperatur valdes utifrån den temperatur Uppsalahem 
garanterar sina kunder, och högsta rumstemperatur valdes till en temperatur som var 
tillräckligt hög för att inte få ett oönskat kylbehov under sommarmånaderna. Även dessa 
indata antogs vara konstanta över året.  

4.2 IMD 

För att utvärdera den energimässiga lönsamheten av individuell mätning och debitering 
av kall- och varmvatten användes Excel som beräkningsverktyg. Vid undersökning av 
IMD som vattenbesparande åtgärd togs endast husen med lägenheter i anspråk, detta 
eftersom hyresgästerna som bor i studentrum har gemensamma kök och i vissa fall även 
gemensamma duschutrymmen. De hus som undersöktes var A1, A2, C, D, E, G och L  
(se figur 1). Den totala årliga vattenförbrukningen i de husen uppskattades till 14 474 m3 

varav 45 % antogs vara varmvatten. Vid beräkningarna undersöktes tre olika scenarier. 
Vid första scenariot baserades kalkylen på den förändring av vattenförbrukningen som 
Uppsalahem kunnat visa i samband med IMD i ett annat område. De två andra scenarierna 
baserades på Boverkets rapport som visade att tappvarmvattenförbrukningen minskade 
med 0–30 % vid införande av IMD.  

4.3 Återvinning av spillvatten  

I VIP Energy är det möjligt att på ett förenklat sätt simulera återvinning av spillvatten. 
Användaren av programmet kan själv ange den andel av varmvattnet som återvinns, och 
energibesparingen som återvinningen ger upphov till beräknas därefter. Eftersom 
programmets beräkningar endast baseras på den andel användaren själv anger, 
beräknades istället spillvattenåtervinningen med hjälp av handberäkningar med Excel 
som beräkningsverktyg.  

Då två olika åtgärder för återvinning av spillvatten föreslogs, användes två olika 
tillvägagångssätt vid beräkningarna beroende på vilken åtgärd som gällde. Nedan 
beskrivs var och ett av tillvägagångssätten. 
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4.3.1 Återvinning med rörvärmeväxlare  

Till rörvärmeväxlaren anslöts spillvatten från fyra byggnader och inkommande kallvatten 
för hela området. För att undvika långa transportsträckor av spillvattnet valdes de fyra 
husen A1, A2, C och D som är placerade nära undercentralen (se figur 1). Detta innebär 
alltså att den inkommande kallvattenvolymen är betydligt större än inkommande 
spillvattenvolym. Efter dialog med tillverkaren iNEX antogs att rörvärmeväxlaren kunde 
höja inkommande kallvatten med cirka 4 °C. Då volymerna däremot är i balans kan 
värmeväxlaren som iNEX har att erbjuda höja kallvattentemperaturen med 10 °C.  

Energibehovet efter åtgärden beräknades enligt ekvation 2 där ∆𝑇 var skillnaden mellan 
varmvatten och förvärmt inkommande kallvatten. Systemets temperaturverkningsgrad 
beräknades enligt ekvation 3, där spillvattnets temperatur vid rörvärmeväxlaren hade 
bestämts genom att beräkna temperatursänkningen som transportförlusterna gav upphov 
till. Temperaturerna som användes vid energiberäkningarna sammanfattas i tabell 2. I 
tabellen är temperaturernas årsmedelvärden angivna, men månadsvisa temperaturer 
användes vid beräkningarna.  

Tabell 2. Vattentemperaturer för beräkning av energibesparing med rörvärmeväxlare.  

𝑇𝑣𝑣 55 °C 
𝑇𝑘𝑣 11 °C 
𝑇𝑠𝑣  28 °C 

𝑇𝑓kv 15 °C 
 

4.3.2 Återvinning med duschvärmeväxlare   

De hus som har gemensamma duschutrymmen försågs med en duschvärmeväxlare per 
dusch, detta innefattade totalt 59 duschar fördelat på de fem husen; H, I, J, K och M. Den 
energibesparing som duschvärmeväxlarna medförde bestämdes genom att beräkna hur 
förhållandet mellan varm- och kallvattenvolymen förändrades till följd av åtgärden. Den 
totala vattenförbrukningen i området var sedan tidigare uppmätt, och förbrukningen per 
hus hade därigenom uppskattats. Enligt Wahlström, Nordman, & Pettersson (2008) 
används 40 % av den totala vattenförbrukningen för dusch och bad. Av denna andel är 
67 % varmvatten och 33 % kallvatten (Wahlström, Nordman, & Pettersson 2008). Detta 
antogs gälla även i Gamla studentstaden och volymen varm- respektive kallvatten som 
användes vid duschning kunde beräknas.  

Då volymen för varmt respektive kallt duschvatten var känd beräknades temperaturen på 
det blandade duschvattnet enligt ekvation 4. Duschvärmeväxlarens temperatur-
verkningsgrad antogs vara 50 %, detta enligt McNabola & Shields (2013) som utfört ett 
flertal mätningar på horisontella duschvärmeväxlare med varierande temperaturer och 
vattenflöden. Med hjälp av ekvation 3 beräknades temperaturen på det förvärmda 
kallvattnet. Temperaturen på det inkommande kallvattnet var sedan tidigare känd och 
temperaturen på inkommande spillvatten antogs enligt Nykvist (2012) ha sjunkit 2–5 °C 
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från duschmunstycket till golvbrunnen. Genom att sedan ändra kallvattentemperaturen i 
ekvation 4 från temperaturen på inkommande kallvatten till temperaturen på det 
förvärmda kallvattnet kunde en ny volym för varm- respektive kallvattnet bestämmas. 
Varken duschtemperaturen eller den totala vattenvolymen ändrades. Då kallvattnet var 
förvärmt krävdes en mindre volym varmvatten för att uppnå samma duschtemperatur. 
Differensen mellan varmvattenvolymerna noterades och slutligen kunde även 
energibesparingen bestämmas genom ekvation 2. De temperaturer som användes vid 
beräkningarna återfinns i tabell 3.  

Tabell 3. Vattentemperaturer för beräkning av energibesparing med 
duschvärmeväxlare.  

𝑇𝑣𝑣 55 °C 
𝑇𝑘𝑣 11 °C 
𝑇𝑠𝑣  35 °C 

𝑇𝑓𝑘𝑣 23 °C 
𝑇𝑏 40 °C 

 

4.4 Frånluftsvärmepump  

Frånluftsvärmepumpens påverkan på områdes energianvändning bestämdes genom 
simuleringar i VIP Energy. Till varje byggnad adderades i simuleringsprogrammet en 
frånluftsvärmepump av modellen EcoHeater från IV Produkt. Vid simuleringarna valdes 
att värmen i frånluften i första hand skulle gå till uppvärmning av tappvarmvatten och i 
andra hand till uppvärmning eftersom arbetet fokuserade på uppvärmning av 
tappvarmvatten. För att undersöka prioriteringsordningens betydelse, simulerades även 
motsatt prioriteringsordning av värmeåtervinningen vid ett tillfälle. Frånluftsvärme-
pumparna dimensionerades efter frånluftsflödet i respektive byggnad, där frånluftflödet 
antogs vara 0,35 l/s, m2 i samtliga byggnader. I bilaga 2 visas vilken frånluftsvärmepump 
som användes i respektive byggnad. Vid simuleringarna noterades och sammanställdes 
elförsörjning och värmeförsörjning för tappvarmvatten samt uppvärmning månadsvis för 
respektive byggnad.  

Därefter beräknades även kulvertförlusterna enligt ekvation 8, då den utvunna värmen 
måste transporteras från frånluftsvärmepumparna till undercentralen. Utgående 
vattentemperatur från frånluftsvärmepumpen varierar mellan 25 och 60 °C. COP-faktorn 
för produkten är enligt tillverkaren omkring 4 (IV Produkt, u.å.-b). För övriga tekniska 
data samt dimensioner av produkten, se (IV Produkt, u.å.-a). 

4.5 Solel  

VIP Energy och programmet Solekonomi användes för att simulera elproduktionen från 
solceller och resultaten programmen emellan jämfördes. Solekonomi beräknar 
elproduktionen från ett solcellssystem baserat på givna indata. Dessa indata består av plats 



31 
 

och orientering av systemet, solcellsmodulernas egenskaper samt elanvändning. I 
Solekonomi var det möjligt att importera timdata för elanvändningen, medan 
förbrukningsdata måste läggas in manuellt i VIP Energy. I VIP Energy angavs därför en 
konstant elanvändning över året. De båda programmen gav snarlika resultat, varför VIP 
Energy ansågs kunna användas för vidare simuleringar trots konstanta 
elanvändningsindata. Med hjälp av ritningar över området mättes takytor och takvinklar 
inför simulering med solceller. Utöver skorstenar, hade flera av taken takfönster vilket 
innebar att hela takytan inte kunde användas för montering av solceller. Solcellernas 
verkningsgrad avgavs till 16 %, enligt solcellernas produktblad (Luxor, u.å.). Eftersom 
hushållselen ingick i hyran för boende i studentrum var det önskvärt att låta solcellerna 
täcka även den delen av elanvändningen. I lägenhetshusen var det däremot bara 
fastighetelen som skulle täckas av solelen, då det endast är den som ingår i den köpta 
energin för Uppsalahem.  

Simuleringar med solceller utfördes enligt två olika scenarier, där solcellsytan varierades. 
I första scenariot, SC 1, installerades solceller på samtliga hustak som vetter åt söder eller 
väster, och den fria takytan blev den faktor som begränsade antalet paneler. I scenario 2, 
SC 2, reducerades solcellsytorna för att erhålla ett lägre produktionsöverskott. I scenario 1 
simulerades en total yta på 843 m2 och i scenario 2 simulerades en total yta på 666 m2. 
För detaljerade indata, se bilaga 3. Simuleringarna utfördes i varje byggnad var för sig 
och vid varje simulering noterades hur mycket el solcellerna tillförde. I samtliga scenarier 
simulerades solcellerna tillsammans med frånluftsvärmepumparna eftersom solelens 
syfte här var att delvis förse frånluftsvärmepumparna med energi då de bidrar med en 
ökad elanvändning. 

4.6 Solfångare och säsongslager 

Med hjälp av ritningar över området mättes takytor och takvinklar inför simulering med 
solfångare. Utöver skorstenar, var det flera av taken som hade takfönster vilket innebar 
att hela takytan inte kunde användas för montering av solfångare. Vidare kunde hela det 
undersökta området inte simuleras som ett enda system i VIP Energy, utan varje byggnad 
simulerades var för sig. I simuleringarna innebar detta att varje byggnad försågs med ett 
solfångarsystem och en egen ackumulatortank, trots att det i det verkliga systemet är 
rimligare att installera en större eller flera mindre ackumulatortankar i anslutning till 
områdets undercentral som samtliga solfångarsystem sedan ansluts till.  

Simuleringarna utfördes enligt fyra scenarier, två där solvärmen användes direkt utan att 
lagras och två där solfångarna anslöts till borrhålsvärmelagret. Scenario 1 och 2, avser 
solvärme utan säsongslager och scenario 3 och 4 avser solvärme med säsongslager. I 
första scenariot, SF 1, användes samtliga hustak i området, vilket innebar att en yta med 
789 m2 solfångare simulerades. I andra scenariot, SF 2, reducerades solfångarytan till 
464 m2 där de hustak som låg längst bort från undercentralen samt de som gav lägst 
solenergiproduktion prioriterades bort. För scenario 3 och 4, SF 3 och SF 4, varierades 
ytan på samma sätt, det vill säga SF 3 bestod av 789 m2 solfångare och SF 4 bestod av 
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464 m2 solfångare. För detaljerade indata, se bilaga 3. I samtliga simuleringar användes 
en ackumulatorvolym på 50 l/m2. Detta innebar att tumregeln på 75 l/m2 inte följdes med 
motivering att den skulle resultera i en för stor total ackumulatorvolym. 

Vid simuleringarna noterades hur mycket energi som kunde utvinnas ur solfångarna samt 
hur solfångarsystemet påverkade områdets elförsörjning. I de första två scenarierna 
användes tappvarmvattenprofilen för att beskriva varmvattenlasten under samtliga 
månader. För scenario 3 och 4 däremot, representerades lasten av borrhålsvärmelagret 
under sommarmånaderna maj–september eftersom syftet då var att under 
sommarmånaderna producera energi för säsongslagring. För resterande månader 
användes den verkliga lasten av tappvarmvatten för att undersöka hur stort bidrag till 
varmvattenförsörjningen solfångarna gav under vinter, vår och höst. Då solvärmen sedan 
måste transporteras till den centralt placerade ackumulatortanken, beräknades även 
energiförlusterna i värmekulvertarna. Den totala kulvertsträckan uppskattades med hjälp 
av Google Maps och förlusterna beräknades enligt ekvation 8, där värden över kulvertens 
värmekonduktivitet återfanns i dess produktblad (Maxitherm, u.å.).  

För att utreda huruvida borrhålsvärmelager var lämpligt att kombinera med solfångare 
undersöktes i scenario 3 och 4 hur mycket solvärme som kunde produceras under maj–
september. Genom litteraturstudier av borrhålsvärmelager kunde därefter systemets 
förluster uppskattas. Vidare kunde en slutsats över systemets möjligheter dras baserat på 
litteraturstudier och simulering av solvärmen.  

4.7 Åtgärdskombinationer  

Flera av de undersökta åtgärderna går att kombinera med varandra för att sänka 
energianvändningen ytterligare. I arbetet kombinerades åtgärderna frånluftsvärmepump 
och återvinning av spillvatten med rörvärmeväxlare. Detta gjordes i VIP Energy efter att 
båda åtgärderna hade undersökts var för sig. Då den procentuella återvinningsandelen 
från rörvärmeväxlaren var beräknad kunde denna användas i simuleringarna tillsammans 
med frånluftsvärmepumparna.  

4.8 Känslighetsanalys  

För att avgöra vilken påverkan varmvattenprofilen hade på simuleringarna utfördes en 
känslighetsanalys. Istället för att använda varmvattenprofilen för indata av varmvatten-
förbrukning antogs ett konstant värde över hela året i respektive hus. Övriga indata till 
modellerna var oförändrade. Känslighetsanalysen utfördes endast för simuleringarna med 
frånluftsvärmepumpar samt simuleringarna med solfångare. Detta då övriga åtgärder inte 
baserades på varmvattenprofilen.  

Figur 11 och 12 visar hur varmvattenprofilen ändrades i känslighetsanalysen. Figur 11 
visar hur vattenförbrukningen ändrades under terminstid och figur 12 visar hur 
vattenförbrukningen ändrades under sommaren. Båda figurerna avser ett slumpvalt hus i 
området och förbrukningen är uttryckt i W/Atemp. Figurerna illustrerar den varierande 
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förbrukningen under både vardagar och helger samt den konstanta förbrukningen för ett 
dygn. Observera att skalan skiljer sig figurerna emellan.  

  

Figur 11. Illustration av varmvattenförbrukningen för ett dygn under terminstid. 
Figuren visar hur förbrukningen ser ut under vardagar och helger då den antas vara 

varierande, samt hur förbrukningen ser ut då den antas vara konstant.   

 

Figur 12. Illustration av varmvattenförbrukningen för ett dygn under sommaren. 
Figuren visar hur förbrukningen ser ut under vardagar och helger då den antas vara 

varierande, samt hur förbrukningen ser ut då den antas vara konstant.   

4.9 Lönsamhetskalkyl  

Lönsamhetskalkylerna gjordes i Excel enligt en livscykelkostnadsmodell (förkortat LCC-
modell) och syftade till att bestämma om en åtgärd var ekonomiskt lönsam eller inte. Till 
modellen angavs avkastningskrav, kalkylränta, inflation och prisändring för kostnader 
uttryckta i procent, se tabell 4. I kalkylen angavs även energipriser för el och fjärrvärme 
samt den energiförändring som en viss åtgärd innebar. Energipriserna kan avläsas i 
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tabell 5. Därefter angavs investeringskostnader, eventuell underhållsandel av 
grundinvesteringen samt åtgärdens ekonomiska livslängd. Den ekonomiska livslängden 
för de komponenter som använts finns listade återfinns i tabell 6. Investeringskostnaderna 
togs fram genom dialog med leverantörer eller från prisuppgifter angina på 
leverantörernas hemsidor. I kalkylen beräknades slutligen åtgärdens återbetalningstid och 
nettonuvärde. Nettonuvärdet är det värde som anger om en åtgärd är ekonomiskt lönsam 
eller inte. Ett positivt nettonuvärde betyder att åtgärden är ekonomiskt lönsam, och 
kommer då generera en viss vinst varje år, medan ett negativt nettonuvärde har motsatt 
betydelse och effekt.  

Tabell 4. Indata till lönsamhetsberäkningar.   

 

 

 

 Tabell 5. Energipriser för el och fjärrvärme inklusive moms.  

 

 

 

Tabell 6. Ekonomisk livslängd för vissa komponenter.  

Komponent  Ekonomisk livslängd [år] 
Solceller  25 

Växelriktare  15 
Frånluftsvärmepump 20 

Takfläkt 15 
Solfångare inkl. ackumulatorer 25 

Rörvärmeväxlare 50 
Duschvärmeväxlare 60 

  
 

 

  

Basuppgifter [%] 
Avkastningskrav 7 

Kalkylränta 7 
Inflation 2 

Prisändring för kostnader 3 

Energibärare  Pris [kr/MWh] 
Fjärrvärme vinter  671 

Fjärrvärme sommar  291 
Fjärrvärme vår/höst 468  

El  1385 
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5. Resultat 
Resultaten visar att de olika åtgärderna har varierande potential vad gäller energi-
besparingar. Även lönsamheten skiljer sig påtagligt åtgärderna emellan. Nedan 
presenteras en validering av modellen följt av de resultaten för respektive åtgärdsförslag. 
Därefter jämförs resultaten med resultat från tidigare studier av området och slutligen 
sammanfattas samtliga av arbetets resultat.  

5.1 Validering av modellen  

Innan simuleringarna för respektive åtgärd påbörjades validerades modellen som skapats 
i VIP Energy. Detta för att undersöka hur väl den simulerade modellen överensstämde 
med det verkliga området. För att kompensera för att husmodellerna var uppbyggda utan 
köldbryggor multiplicerades de simulerade transmissionsförlusterna med en viss faktor. 
Kompensationsfaktorn bestämdes genom kvoten mellan de simulerade transmissions-
förlusterna för ett hus som skapats både med och utan köldbryggor. Områdets totala 
fjärrvärmeförbrukning var då enligt simuleringarna 3 567 MWh under 2017 och för 
bostadshusen i området var den uppmätta klimatkorrigerade fjärrvärmeförbrukningen 
3 426 MWh samma år. Detta innebar att skillnaden i värmeförsörjning sett över hela året 
var relativt låg, och modellen kunde därmed anses beskriva det verkliga området väl. I 
figur 13 visas uppmätt samt simulerad fjärrvärmeförbrukning månadsvis för ett år. 

 

Figur 13. Uppmätt och simulerad energianvändning för värme och varmvatten 
månadsvis för ett år.   

Då varmvattenförbrukningen var i fokus för arbetet validerades även energiförbrukningen 
för uppvärmning av varmvatten separat. Valideringen visar att den simulerade 
energianvändningen för uppvärmning av varmvatten på ett år var 631 MWh, medan den 
uppmätta sedan tidigare hade uppskattats till 640 MWh. I figur 14 visas månadsvisa 
värden för den simulerade respektive uppskattade varmvattenförbrukningen.  
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Figur 14. Uppmätt och simulerad varmvattenförbrukningen månadsvis för ett år.  

Den simulerade och uppmätta elförbrukningen validerades också, se figur 15. Både den 
simulerade och uppmätta elförbrukningen består av fastighetsel för samtliga hus samt 
hushållselen för husen med studentrum. Den uppmätta elförbrukningen var under ett år 
502 MWh och den simulerade var 494 MWh.  

 
Figur 15. Uppmätt och simulerad elförbrukning månadsvis för ett år.  

5.2 IMD 

Beroende på hur vattenförbrukningen förändras i samband med IMD resulterar åtgärden 
i varierande energi- och vattenbesparingar. I tabell 7 nedan presenteras resultaten för de 
tre olika utfallen som motsvarar en varmvattenbesparing på 2 %, 15 % och 30 %. Som 
kan avläsas i tabellen är den procentuella varmvattenbesparingen proportionell mot 
energibesparingen. Energibesparingen på 6–100 MWh, år motsvarar 1–16 % av områdets 
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totala energitillförsel för uppvärmning av varmvatten. Vidare motsvarar det 0,2–2,5 % av 
områdets totala energianvändning.  

Tabell 7. Årlig energi- och varmvattenbesparing vid införande av IMD enligt tre olika 
utfall.  

Utfall Energibesparing 
[MWh, år] 

Varmvattenbesparing 
[m3, år] 

Uppsalahem (2 %)          6  114 
Boverket (15 %) 50   981 
Boverket (30 %) 100 1 962 

 

5.3 Återvinning av spillvatten 

Genom att återvinna spillvatten från dusch och avlopp kan fjärrvärmebehovet för 
uppvärmning av tappvarmvatten reduceras. Nedan ges resultaten för duschvärmeväxlare 
respektive rörvärmeväxlare var för sig, samt resultatet för en kombination av de båda. 

5.3.1 Duschvärmeväxlare  

Handberäkningar visar att med duschvärmeväxlare i de gemensamma duschutrymmena 
reduceras behovet av tillförd energi med 24 MWh årligen. Besparingen motsvarar 11 % 
av fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning av varmvatten i de hus där åtgärden 
tillämpats. Sett till hela området innebär det att fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning 
av varmvatten reduceras med 4 %. Besparingen på 11 % kan betraktas som rimlig då även 
Wong, Mui, & Guan (2010) påvisade en energibesparing mellan 4 och 15 %. Resultaten 
ovan tar inte hänsyn till att duschvärmeväxlaren endast kan återvinna värmen momentant, 
vilket betyder att besparingen i praktiken sjunker något. I början av duschtiden finns inte 
någon återvunnen värme som kan förvärma det inkommande kallvattnet och i spillvattnet 
som alstras i slutet av duschtiden finns ingen avsättning för den återvunna värmen då 
ingen ny tappning sker.  

5.3.2 Rörvärmeväxlare  

Då spillvatten från 86 lägenheter anslöts till rörvärmeväxlaren reducerades 
fjärrvärmebehovet med 58 MWh årligen, vilket motsvarar 9 % av värmebehovet för 
uppvärmning av tappvarmvatten. Återvinningen var relativt konstant över året, och 
varierade mellan 8,7 % som lägst och 9,7 % som högst. Tillverkaren iNEX visar i ett 
exempel där 75 lägenheter var anslutna till ett system med rörvärmeväxlare att 
energianvändningen reducerades med 20–25 % då inkommande kallvatten höjdes med 
10 °C (Engelholm, 2017). Med tanke på att antalet bostäder som drar nytta av förvärmt 
kallvatten ifrån systemet är högre än antalet lägenheter som förser systemet med 
spillvatten i Gamla studentstaden kan besparingen på 9 % betraktas som rimlig.  
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5.3.3 Kombination av rör- och duschvärmeväxlare  

En centralt placerad rörvärmeväxlare kan kombineras med duschvärmeväxlare för 
ytterligare energibesparingar. Då systemen kombineras sker återvinningen i två steg. Med 
hjälp av rörvärmeväxlaren förvärms först inkommande kallvatten, vilket innebär att 
kallvattnet som sedan når duschvärmeväxlaren har en högre temperatur. Därefter minskar 
volymen varmvatten i samband med att duschvärmeväxlaren återvinner duschens 
spillvatten. Fjärrvärmebesparingen från rörvärmeväxlaren var likt tidigare 58 MWh, år 
då temperaturen på kallvattnet höjdes med 4 °C. Förvärmningen av kallvattnet medförde 
sedan att varmvattenvolymen reducerades med 564 m3, vilket motsvarade en 
energibesparing på 38 MWh, år. Den totala besparingen av tillförd energi för 
kombinationen av rör- och duschvärmeväxlare var 96 MWh, år, viket motsvarade 15 % 
av områdets totala fjärrvärmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten. Notera att även 
vid dessa beräkningar tar resultaten inte hänsyn till att återvinningen med 
duschvärmeväxlarna endast sker momentant. Likt tidigare innebär detta att återvinningen 
i praktiken är något lägre.  

5.3.4 Sammanställning av spillvattenåtervinning  

Resultaten visade att återvinning av spillvatten minskade fjärrvärmeanvändningen för 
uppvärmning av tappvarmvatten med omkring 4–15 % beroende på vilken åtgärd som 
tillämpades. Figur 16 ger en översikt av hur fjärrvärmeanvändningen förändrades i 
samband med återvinning av spillvatten.  

 

Figur 16. Fjärrvärmeanvändning för uppvärmning av tappvarmvatten med och utan 
åtgärder för återvinning av spillvatten. 
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5.4 Ventilationssystem med värmeåtervinning 

Genom ventilationssystemet försvinner stora mängder energi och simuleringsresultaten 
visar att det finns stor potential för att minska områdets behov av tillförd energi genom 
att återvinna värmen från frånluften. Vidare visade simuleringarna att elförbrukningen 
ökade kraftigt i och med installation av frånluftsvärmepump och att solceller endast delvis 
kunde användas för att täcka elförbrukningen. Vid samtliga simuleringar, med undantag 
från en simulering, bidrog den återvunna värmen från frånluften till uppvärmning av 
tappvarmvatten i första hand och uppvärmning i andra hand. Nedan presenteras först 
resultaten från simuleringarna med endast frånluftsvärmepumpar, därefter presenteras 
resultaten för solceller i kombination med frånluftsvärmepumpar.  

5.4.1 Frånluftsvärmepump 

Till varje byggnad adderades en frånluftsvärmepump för att återvinna värmen från 
ventilationsluften. Resultatet visar att stora mängder energi kan återvinnas och därmed 
sjunker behovet av köpt, tillförd energi till området. Frånluftsvärmepumpen täcker 
fjärrvärmebehovet för varmvatten i majoriteten av områdets hus. I och med att 
frånluftsvärmepumparna är eldrivna ökar elförsörjningen i området, dock inte mer än vad 
den tillförda fjärrvärmen till varmvatten och uppvärmning minskar. Besparingen av 
tillförd energi som åtgärden ger upphov till varierar över året från 23 MWh per månad 
som lägst till 183 MWh per månad som högst. Störst besparing i absoluta värden fås under 
vintermånaderna när uppvärmningsbehovet är som störst.  

Då den återvunna värmen måste transporteras från varje byggnad till undercentralen 
tillkommer oönskade värmeförluster. Förlusterna beräknades enligt ekvation 8 till 13–
44 MWh per år, beroende på utgående vattentemperatur från värmepumpen. Beräkningar 
för kulvertförlusterna återfinns i bilaga 4. Den totala besparingen av tillförd energi 
exklusive förluster var enligt simulering 1 554 MWh, år vilket motsvarar 38 % av 
områdets totala energianvändning. Områdets el- och fjärrvärmebehov med och utan 
frånluftvärmepump presenteras månadsvis i figur 17 respektive figur 18. I tabell 8 finns 
en sammanställning av simuleringsresultatet som visar hur behovet av tillförd energi 
förändras årsvis i då frånluftsvärmepumpar används. Tabellen visar även resultaten då 
prioriteringsordningen ändrades (FVP alt. 2). 
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Figur 17. Månadsvis fjärrvärmebehov utan och med frånluftsvärmepump.  

 
 Figur 18. Månadsvis elförbrukning utan och med frånluftsvärmepump.  

Tabell 8. Årlig förändring av tillförd energi för el, tappvarmvatten och uppvärmning då 
frånluftsvärmepumpar installeras. Den totala besparingen av tillförd energi är 

beräknad exklusive transportförluster. FVP alt. 2 avser resultatet då 
prioriteringsordningen för värmeåtervinningen ändrades, det vill säga då den 
återvunna värmen i första hand bidrog till uppvärmning och i andra hand till 

uppvärmning av tappvarmvatten istället för tvärtom.  

 El  
[MWh, år] 

Tappvarmvatten 
[MWh, år] 

Uppvärmning  
[MWh, år] 

Total 
energibesparing 

[MWh, år] 
FVP 446 –630 –1370 1 554 

FVP alt. 2 395 –229 –1 748 1 582 
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5.4.2 Frånluftsvärmepump och solceller  

Solceller tilldelades hustaken enligt två scenarier där solcellsytan varierades. Solcellerna 
simulerades endast tillsammans med frånluftsvärmepumparna, eftersom det då fanns ett 
större elbehov. Resultatet visar att installation av solceller kunde minska den tillförda 
energin i form av el med 69–82 MWh på ett år beroende på hur stora solcellsytor som 
installerades. Mindre solcellsytor gav också en lägre total elproduktion. Tabell 9 visar hur 
områdets behov av tillförd energi förändrades då både frånluftsvärmepumpar och 
solceller installerades enligt scenario 1 och 2. Skillnaden mellan resultaten i tabell 8 och 
tabell 9 är att behovet av tillförd el förändrades i samband med installation av solceller, 
medan fjärrvärmeanvändningen är oförändrad. Figur 19 illustrerar det månadsvisa 
behovet av tillförd energi utan respektive med frånluftsvärmepump och solceller för 
scenario 1. Motsvarande figur för scenario 2 visas inte då den skulle vara mycket lik den 
för scenario 1.  

Tabell 9. Årlig förändring av tillförd energi för el, tappvarmvatten och uppvärmning 
utan respektive med frånluftsvärmepump och solceller. Den totala besparingen av 

tillförd energi är angiven exklusive förluster.  

 El  
[MWh, år] 

Tappvarmvatten 
[MWh, år] 

Uppvärmning  
[MWh, år] 

Total 
energibesparing 

[MWh, år] 
FVP + SC 1 364 –630 –1 370 –1 636 

FVP + SC 2 377 –630 –1 370 –1 623 
 

 

Figur 19. Månadsvis behov av tillförd energi utan respektive med frånluftsvärmepump 
och solceller. Scenario 1. 
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Som tidigare nämnt noterades även överproduktionen som solcellerna gav upphov till för 
respektive scenario. Önskvärt var att få en låg överproduktion då försäljningen av 
egenproducerad el till elnätet inte ger särskilt stora intäkter. Resultatet visar en tydlig 
skillnad mellan husen avsedda för lägenheter respektive studentrum, där 
överproduktionen var noll eller nästan noll i samtliga hus med studentrum. I husen med 
lägenheter fanns däremot en överproduktion som sammanlagt för ett år var 3,5 MWh för 
scenario 1 och 1,3 MWh för scenario 2. Att överproduktionen är nästan obefintlig i husen 
med studentrum beror på att även hushållselen ingår i elförsörjningen, vilket betyder att 
elförbrukningen är högre och därmed kan nästan all producerad solel användas direkt i 
byggnaden. 

5.5 Solvärme 

Då solfångare installerades enligt SF 1 minskade områdets energitillförsel med 
273 MWh, år. Fjärrvärmebehovet för uppvärmning av tappvarmvatten reducerades med 
291 MWh, år och elförbrukningen ökade med 0,6 MWh, år. Kulvertförlusterna 
beräknades enligt ekvation 8 till 53 MWh, år. Då en mindre yta solsångare installerades 
enligt SF 2, producerades också minde solvärme. Områdets totala behov av tillförd energi 
minskade med 153 MWh, år. Elförbrukningen ökade under ett år med 0,4 MWh och 
fjärrvärmebehovet för uppvärmning av tappvarmvatten minskade med 191 MWh, år. 
Kulvertförlusterna beräknades enligt ekvation 8 till 38 MWh, år. Figur 20 visar hur 
fjärrvärmebehovet för uppvärmning av tappvarmvatten förändrades då solfångare 
installerades i området. Observera att kulvertförlusterna inte är inkluderade i figuren.  

 

Figur 20. Månadsvis fjärrvärmeanvändning för uppvärmning av tappvarmvatten med 
och utan solfångare enligt scenario 1 och 2.   
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5.5.1 Solvärme och säsongslager  

Syftet med SF 3 och SF 4 var att under sommarmånaderna maj–september utvinna 
solenergi för säsongslagring. I Tabell 11 visas hur mycket energi solfångarna producerade 
under ett år. Tabellen avser både SF 3 och SF 4. Produktionen delades upp i månaderna 
maj–september samt oktober–april eftersom sommarproduktionen sedan skulle lagras. 
Solfångarnas cirkulationspumpar gav upphov till ett ökat elbehov som också presenteras 
i tabellen. Även värmeförlusterna i kulvertsystemet beräknades och återfinns i tabellen.  

Tabell 11. Producerad solenergi, ökat elbehov samt kulvertförluster under ett år.  

 Producerad 
solenergi maj–sep 

[MWh] 

Producerad 
solenergi okt– apr 

[MWh] 

Ökat elbehov  
[MWh, år] 

Kulvertförluster  
[MWh, år] 

SF 3 418 120 1,08 53 
SF 4 248 80 0,66 38 

 

Enligt simuleringarna var områdets fjärrvärmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten 
under oktober–september 415 MWh. Med solfångare enligt scenario 3 kunde 120 MWh 
produceras under samma period, vilket innebar att fjärrvärmebehovet för uppvärmning 
av tappvarmvatten minskade till 295 MWh. Motsvarande resultat för scenario 4 innebar 
att fjärrvärmebehovet för uppvärmning av tappvarmvatten reducerades till 335 MWh 
under perioden oktober–april. 

Då borrhålsvärmelagret antogs ha en förlust på 50 % kunde kombinationen med 
solfångare och säsongslager minska områdets tillförda energibehov med 175–288 MWh, 
år beroende på hur stor solfångaryta som installerades. Det tillförda energibehovet 
minskade endast under månaderna oktober–april eftersom syftet med lagret var att 
utvinna energi under de kallare månaderna. Minskningen motsvarade 4–7 % av områdets 
totala energibehov eller 28–46 % av fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning av 
tappvarmvatten.  

5.6 Åtgärdskombinationer  

Då frånluftsvärmepump kombinerades med rörvärmeväxlare sjönk områdets behov av 
tillförd energi ytterligare jämfört med när endast frånluftsvärmepumpar simulerades. Den 
kombinerade återvinningen ledde till att fjärrvärmebehovet för uppvärmning av 
tappvarmvatten reducerades till 250 kWh, år. I och med det reducerade 
uppvärmningsbehovet av tappvarmvatten kunde en större andel av den återvunna värmen 
istället användas till uppvärmning. Kombinationen ledde också till en lägre elförbrukning 
jämfört med elförbrukningen då endast frånluftsvärmepumpar användes. Detta beror på 
att värmen från frånluftsvärmepumparna nu i större utsträckning bidrog till uppvärmning 
av rumsluften, vilket har ett lägre temperaturkrav. Då rörvärmeväxlare saknades, bidrog 
frånluftsvärmepumpen med uppvärmning av tappvarmvatten i större utsträckning, vilket 
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också var mer elkrävande. I tabell 12 sammanfattas resultatet för kombinationen 
frånluftsvärmepump och rörvärmväxlare. Resultatet avser förändringen av tillförd energi 
till området och den totala energibesparingen är angiven exklusive transportförluster.  

Tabell 12. Förändring av områdets tillförda energibehov då frånluftsvärmepump och 
rörvärmeväxlare används. 

 El  
[MWh, år] 

Tappvarmvatten 
 [MWh, år] 

Uppvärmning  
[MWh, år] 

 Total 
energibesparing 

[MWh, år] 
FVP + 

Rörvärmeväxlare 436 –631 –1 397  –1 592 

 

5.7 Känslighetsanalys   

Känslighetsanalysen syftade till att undersöka skillnaden mellan simuleringsresultaten då 
en konstant varmvattenförbrukning användes istället för en varmvattenprofil. 
Känslighetsanalysen visade att simuleringar med och utan varmvattenprofil gav olika 
resultat. Både vid simuleringar med frånluftsvärmepump och vid simuleringar med 
solfångare fick indata av varmvattenförbrukningen betydelse för resultatet.  

Simuleringarna med frånluftsvärmepump visade att då en konstant varmvatten-
förbrukning antogs, kunde hela fjärrvärmebehovet för varmvatten tillgodoses genom 
återvinning från ventilationen. Detta innebar att 0,87 MWh, år mer energi återvanns under 
ett år då varmvattenförbrukningen antogs ett konstant värde. Även fjärrvärmebehovet för 
uppvärmning var enligt simuleringarna lägre när en konstant varmvattenanvändning 
användes. Frånluftsvärmepumparna kunde då under ett år återvinna 49 MWh mer energi. 
Elförbrukningen förändrades också, där en konstant varmvattenanvändning gav upphov 
till en lägre elförsörjning juni–augusti, men en högre elförsörjning övriga månader. I figur 
21 jämförs resultaten mellan konstant respektive tidsvarierande varmvattenförbrukning. 
Negativa värden indikerar att fjärrvärmebehovet var lägre när konstant vattenförbrukning 
användes jämfört med när varmvattenprofilen användes. Värdet noll som inträffar under 
juli innebär att det inte var någon skillnad mellan fallen.  
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Figur 21. Figuren illustrerar den månadsvisa förändringen av det simulerade 

fjärrvärmebehovet då konstant varmvattenförbrukning antogs. Förändringen är 
uppdelad i fjärrvärme för uppvärmning samt värme för tappvarmvatten. Negativa 

värden innebär ett lägre fjärrvärmebehov när konstant varmvattenförbrukning antogs 
jämfört med när varierande varmvattenförbrukning antogs.  

Känslighetsanalysen för simuleringar med solfångare gjordes för scenario 1 och visar en 
skillnad i resultatet då en konstant varmvattenförbrukning användes istället för en 
varmvattenprofil. Under månaderna juni, juli och augusti kunde mer solenergi produceras 
då en konstant varmvattenförbrukning antogs. Under övriga månader gav den konstanta 
varmvattenförbrukningen upphov till en lägre solenergiproduktion. På ett helt år innebar 
det att med en konstant vattenförbrukning kunde 28 MWh mer solenergi utvinnas. Även 
elförbrukningen ökade något, men endast med 54 kWh under hela året. Figur 22 visar 
förändringen av producerad solenergi då konstant varmvattenförbrukning användes. Som 
figuren visar har förbrukningsindata störst betydelse under de varmare månaderna. 
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Figur 22 Månadsvis förändring av producerad solenergi då konstant 

varmvattenförbrukning antogs. Negativa värden innebär en lägre solenergiproduktion 
vid konstant varmvattenförbrukning. Positiva värden innebär högre 

solenergiproduktion vid konstant varmvattenförbrukning. 

5.8 Lönsamhetsberäkningar  

Lönsamhetsberäkningarna visar att de undersökta åtgärderna har olika ekonomiska 
förutsättningar, där vissa investeringar kan betraktas som lönsamma medan andra istället 
genererar högre omkostnader. De åtgärder som enligt beräkningarna ses som lönsamma 
investeringar har ett positivt nettonuvärde. Investeringskostnad, återbetalningstid, 
nettonuvärde samt nettonytta per år presenteras för respektive åtgärd i tabell 13. Vid 
lönsamhetsberäkningarna har kostnaderna beräknats inklusive moms.  
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Tabell 13. Investeringskostnad, återbetalningstid, nettonuvärde och nettonytta för 
respektive åtgärd.  

Åtgärd 
Investerings

-kostnad 
[kkr] 

Återbetalnings
-tid [år] 

Nettonuvärde 
[kkr] 

Nettonytta 
[kr/år] 

Duschvärmeväxlare 214 42 27 1 173 

Rörvärmeväxlare 
                     

288     
 

      
13    

 

 
315 

 

 
14 678 

 

Dusch- och 
rörvärmeväxlare 501 15 451 21 011 

FVP 10 235 127 
 

–4 633 
 

–340 880 

FVP alt. 2 10 235 52 –3 852 –283 410 

SC 1 1 241  15 533 34 103 

SC 2 1 000  14 493 31 553 

FVP + SC 1 11 476  52 –4 312 
 

–317 272  
 

FVP + SC 2 11 235  55 –4 334 
 

–318 898 
 

SF 1  5 985 - –4 186 –267 940 

SF  2 3 450 -  –2 253 –144 244 
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5.8.1 IMD  

Lönsamhetsberäkningar för IMD utfördes inte då åtgärden betraktades som icke-
försvarbar efter konstaterande om hur vattnet är indraget i lägenheterna. För vidare 
förklaring, se avsnitt 6.2.  

5.8.2 Återvinning av spillvatten  

Resultatet i tabell 13 visar att återvinning av spillvatten är lönsamma investeringar. 
Återvinning med duschvärmeväxlare har längre återbetalningstid och genererar lägre 
nettonytta jämfört med återvinning med rörvärmeväxlare. Den ekonomiska lönsamheten 
för dusch- eller rörvärmeväxlare har antagits vara produkternas livslängd angivna från 
leverantörerna. Rörvärmeväxlaren ska enligt tillverkaren hålla i 50 år, och 
duschvärmeväxlaren i en ”mansålder”, vilket har tolkats som 60 år.  

Vid beräkningarna har en duschvärmeväxlare antagits kosta 2 400 kr enligt (Showerheat, 
u.å.). På marknaden finns dock de som kostar mer, uppåt 4 200 kr och om sådana istället 
väljs blir nettonuvärdet inte längre positivt. Inkluderas ökade underhållskostnader för 
duschvärmeväxlare blir åtgärden inte heller längre lönsam, detta då underhålls-
kostnaderna överstiger 1100 kr/år. Rörvärmeväxlare inklusive installation har antagits 
kosta 255 000 kr, dessa uppgifter baserades på dialog med iNEX som tillverkar 
produkten. Produkten antogs kosta 180 000 kr och installationen 50 000 kr. Ökar 
installationskostnaderna till mer än 325 000 kr, blir investeringen enligt kalkylen inte 
längre lönsam.  

Då rörvärmeväxlare och duschvärmeväxlare kombineras blir investeringen också lönsam. 
Återbetalningstiden blir något längre än om endast rörvärmeväxlare installeras, men 
nettonyttan blir också högre. Den ekonomiska livslängden antogs vara 50 år för det 
kombinerade systemet och investeringskostnaderna beräknades genom summan av de två 
separata åtgärderna.  

5.8.3 FVP och solceller  

Som resultatet i tabell 13 visar var installation av frånluftsvärmepump inte en lönsam 
åtgärd, trots att det var den åtgärd som genererade störst besparing av tillförd energi. 
Investeringskostnaderna för åtgärden var höga samtidigt som den ekonomiska 
lönsamheten bara var 20 år. Inkluderat i investeringskostnaderna är även kostnaderna för 
de kulvertar som skulle behöva dras i samband med åtgärden. Varje frånluftsvärmepump 
inklusive installation har antagits kosta 350–500 000 kr baserat på dialog med 
leverantören EcoHeater. Kostnaderna för kulvertdragning, material och arbete har 
antagits vara 6000 kr/m. Prisuppgifterna baserades på tidigare kulvertdragningar som 
Uppsalahem låtit göra. De befintliga frånluftsfläktarna installerades i samband med 
renoveringen år 2000, vilket betyder att de kan komma att behöva bytas ut inom en snar 
framtid då den ekonomiska livslängden på takfläktar är 15 år. Då denna 
renoveringskostnad inkluderades i kalkylen som underhållsandel av grundinvesteringen 
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förändrades lönsamhetskalkylen, men nettonuvärdet var fortfarande negativt. 
Nettonuvärdet beräknades positivt först då underhållsandelen, det vill säga avgiften för 
nya frånluftsfläktar, var över 4,7 Mkr. Då frånluftsvärmepumparna kombinerades med 
solceller enligt scenario 1 räckte det att fläktbytet istället kostade 4,4 Mkr för att 
investeringen skulle anses lönsam.  

Då frånluftsvärmepumparna i första hand bidrog till uppvärmning och i andra hand till 
uppvärmning av tappvarmvatten istället för tvärtom ökade den totala energibesparingen. 
Detta påverkade också lönsamhetskalkylen (se FVP alt. 2). Återbetalningstiden 
halverades och nettonuvärdet blev mindre negativt. Vidare beräknades att kostnaden för 
renovering av nya frånluftsfläktar behövde kosta 3,9 Mkr för att åtgärden skulle betraktas 
som lönsam. 

Kombinationen solceller och frånluftsvärmepump visade sig också vara en olönsam 
investering, däremot visar kalkylen att solcellerna som delsystem var en lönsam 
investering. Observera att energiförändringen som angivits vid lönsamhetsberäkningarna 
av solceller baserades på simuleringar där solceller användes tillsammans med 
frånluftsvärmepumpar, det vill säga när elförbrukningen hade ökat. Resultatet innebar att 
åtgärden som kombination var olönsam, men att solcellsdelen av kombinationen var 
lönsam. Investeringskostnaderna för solceller baserades på prisuppgifter från Svesols 
(2017) prislista över nyckelfärdiga solcellssystem. Prisuppgifterna innebar en 
totalkostnad på 8,5 kr/W. Vidare har ett investeringsstöd på 30 % antagits vid 
beräkningarna. Energimyndigheten har undersökt produkt- och installationskostnaderna 
av solcellspaket och kommit fram till ett genomsnittspris på 12,7 kr/W. Om 
lönsamhetsberäkningarna istället basers på det högre priset från Energimyndigheten 
sjunker nettonyttan och återbetalningstiden stiger till omkring 19–20 år. 

Enligt kalkylen var scenario 2 för solceller det mest lönsamma. Observera att nettonyttan 
inte tar hänsyn till vinsten från försäljning av producerad överskottsel, detta innebär att 
med försäljningen inräknad blir vinsten ytterligare något högre. I kalkylen har den 
ekonomiska livslängden antagits vara 25 år, dock har växelriktarna som är en del av 
solcellssystemet en ekonomisk livslängd på 15 år. Detta innebär att efter 15 år kan nya 
växelriktare behövas, men trots det beräknas nettonuvärdet vara positivt då den generade 
intäkten antas vara högre än utgifterna för växelriktare.  

5.8.4 Solfångare  

Lönsamhetskalkylen visar att det inte är ekonomiskt lönsamt att investera i solfångare i 
Gamla studentstaden. Då åtgärderna medförde stora negativa nettonuvärden beräknades 
ingen återbetalningstid. Priserna på solfångarna är hämtade från en förstudie där priser 
för nyckelfärdiga solfångarsystem har studerats. Enligt studien (Lorenz, 2014) kostar ett 
100 m2 stort system omkring 600 000 kr. Prisuppgifterna antas gälla trots att studien är 
några år gammal, detta efter dialog med författaren till studien. Vidare antogs 
solfångarsystemet ha en ekonomisk livslängd på 25 år.   
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5.9 Jämförelse av resultat från tidigare studier 

Resultaten som uppvisats i arbetet jämfördes med resultat från tidigare studier av området 
för att få ett bredare perspektiv på olika åtgärders innebörd. Jämförelsen av resultaten 
sammanfattas i tabell 14 där besparing av tillförd energi, investeringskostnader samt 
nettonuvärde presenteras för ett par utvalda åtgärder.  

De två vanligaste ventilationssystemen med värmeåtervinning är FVP och FTX. I detta 
arbete undersöktes möjligheterna för FVP och i tidigare studier undersöktes FTX. En 
jämförelse av resultaten visar att besparingen av tillförd energi var nästan dubbelt så hög 
för FVP jämfört med FTX. Investeringskostnaderna var lägre för FVP än FTX, men trots 
det visade sig ingen av åtgärderna vara ekonomiskt lönsamma. FVP-systemet jämfördes 
även med tilläggsisolering av fasad och nya treglasfönster då samtliga åtgärder gav ett 
negativt nettonuvärde. Jämförelsen visade att nettonuvärdet var mer negativt och att 
energibesparingen var lägre för både tilläggsisolering av fasad och nya treglasfönster än 
för FVP-systemet. Värmeåtervinning av spillvatten ger minst energibesparing vid 
jämförelsen, men är också de enda åtgärderna som ger ett positivt nettonuvärde.  

Resultaten för solenergi, det vill säga solel och solvärme jämfördes inte studierna emellan 
då olika stora takytor användes vid simuleringarna. Ytorna som användes i denna studie 
var generellt sett större, vilket också resulterade i högre energibesparingar. Dessutom har 
investeringskostnaderna förändrats vilket gör att en jämförelse inte skulle bli korrekt. 
Däremot kan resultaten studeras var för sig och på så sätt är det möjligt att skapa en 
uppfattning om vad olika val av åtgärder medför, både vad gäller energibesparingar och 
ekonomisk lönsamhet. Med olika val av åtgärder menas exempelvis storlek på 
solenergianläggningar eller hur solenergin kombineras med andra åtgärder. 

Tabell 14. Jämförelse av resultat.  

Åtgärd  Energibesparing 
[MWh/år]  

Investering  
[kkr]  

Nettonuvärde 
[kkr]  

FVP 1 525 10 235 –4 633     
FTX 578  26 000  –18 793 

Nya treglasfönster 350  15 998 –10 343 
Tilläggsisolering fasad 663 17 212  –6 432 

Duschvärmeväxlare 23  214 27 
Rörvärmeväxlare 58 288 315 
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5.10 Sammanfattning av resultat  

Resultaten som presenterats har visat att olika åtgärder har olika stor potential till 
energibesparing. För att sammanfatta och jämföra undersökningens resultat beräknades 
områdets primärenergital för varje åtgärd. Detta kan användas som en indikator över hur 
mycket områdets energianvändning eller tillförda energi minskar i samband med 
åtgärderna. Måttet tar dock ingen hänsyn till om energiförändringen är jämt fördelad över 
året. Beräkningarna utfördes enligt ekvation 1 och resultaten finns sammanfattade i 
fallande ordning i tabell 15. Observera att det finns två primärenergital som visar 
områdets energianvändning från start, där det ena baseras på den uppmätta förbrukningen 
och det andra på den simulerade förbrukningen. De simulerade resultaten bör därför 
jämföras med det ursprungliga primärenergitalet för simuleringarna, medan de beräknade 
resultaten istället bör jämföras med det uppmätta primärenergitalet. Samtliga 
primärenergital avser de delar av området som består av bostäder. Vidare kan värdena i 
tabellen jämföras med BBR-kravet på nybyggda flerbostadshus som är 85 kWh/Atemp, år. 
I bilaga 5 återfinns en mer detaljerad sammanställning av resultaten där åtgärdernas 
förändring av värme-, varmvatten- samt elanvändning framgår.  

Tabell 15. Områdets primärenergital för olika åtgärdsförslag. 

Åtgärd Primärenergital 
[kWh/Atemp, år] 

Utan åtgärd (simulerat) 193 
Utan åtgärd (uppmätt) 186 
IMD (2 %) 186 
SF 2 186 
Duschvärmeväxlare 185 
Rörvärmeväxlare 184  
SF 1 182 
IMD (30 %)   181 
SF 3 + borrhålsvärmelager 179 
FVP 132 
FVP alt. 2 130 
FVP + Rörvärmeväxlare  129 
FVP + Rörvärmeväxlare + SC 1 1261 
FVP + SC 1 126 

 

 

 

  

                                                           
1 Primärenergitalet är i praktiken något högre för åtgärder med solceller då en viss andel av solelen 
användes till att förse studentrummen med hushållsel. Hushållselen ingår inte vid beräkning av 
primärenergitalet, vilket innebär att all producerad solel egentligen inte kan tillgodogöras i beräkningarna.  
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6. Diskussion 
Det finns flera faktorer som avgör huruvida en viss energieffektiviserande åtgärd är 
lämplig för ett specifikt hus eller område. Lämpligheten beror delvis på vad det finns för 
tekniska installationsmöjligheter, hur stora investeringskostnaderna är samt hur 
energianvändningen ser ut. Beroende på om energianvändningen är konstant eller mer 
koncentrerad till vissa tider kan olika åtgärder vara mer eller mindre fördelaktiga. 
Åtgärder som solceller eller solfångare, som båda är beroende av solinstrålning är också 
mer passande då energianvändningen är koncentrerad till dag- och sommartid. En 
frånluftsvärmepump som återvinner värmen från ventilationsluften passar däremot bättre 
om energianvändningen är mer jämnt fördelad över dygnet eftersom frånluften håller en 
relativt konstant temperatur. Återvinning av spillvatten är i första hand lämpligt då 
varmvattenförbrukningen är hög, eftersom det då finns möjlighet för större återvinning.  

Resultaten för denna undersökning visade hur områdets energiförbrukning förändrades i 
samband med olika energibesparande åtgärder. De åtgärder som togs upp i arbetet visade 
att det var möjligt att sänka områdets energitillförsel, men att åtgärderna sin tur inte alltid 
var ekonomiskt lönsamma investeringar. Nedan diskuteras modellen som användes vid 
simuleringarna följt av studiens resultat. Slutligen ges också förslag på vidare studier 
inom området.  

6.1 Validering av modellen  

Resultaten i detta arbete baserades på simuleringar och beräkningar, vilket innebär att de 
också bör tolkas med försiktighet. Modellen över området som användes i VIP Energy 
syftade till ge en så verklig beskrivning av området som möjligt, men som valideringen 
av modellen kunde visa fanns det en viss skillnad mellan den uppmätta och simulerade 
energianvändningen. Under sommarmånaderna visade den simulerade modellen en lägre 
värmeförsörjning än den som uppmätts. En förklaring till det kan vara att förluster från 
bland annat kulvertsystem och varmvattencirkulation förekommer i verkligheten, men 
inte i modellen. Under de kallare månandera januari–mars visade den simulerade 
modellen istället ett högre uppvärmningsbehov, vilket kan bero på de klimatdata som 
användes i simuleringarna. De klimatdata som användes var från 2015, medan de 
simulerade värdena jämfördes med förbrukningsdata från 2017. Valideringen visade även 
att den simulerade och uppskattade varmvattenförbrukningen skiljde sig något. Den 
uppskattade förbrukningen beräknades månadsvis, men vid simuleringarna antogs att 
varmvattenförbrukningen varje månad under terminstid respektive sommartid var 
konstant. En noggrannare varmvattenprofil baserad på respektive månadsförbrukning 
hade minskat skillnaden mellan den simulerade och uppskattade förbrukningen, men hade 
också krävt mer tid för manuell inmatning av förbrukningsdata i VIP Energy.  
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6.2 IMD  

IMD kräver vattenmätare som mäter både kall- och varmvattenförbrukning i varje 
lägenhet. I dagsläget förses kök och badrum med vatten från två olika stammar, vilket 
innebär att fyra mätare per lägenhet skulle behövas för att mäta både varm- och 
kallvattenförbrukningen. I badrummen finns inte heller något schakt med plats för mätare, 
vilket gör installation av mätare svårare. På grund av den komplicerade installationen som 
skulle krävas bedömdes att IMD inte var en försvarbar åtgärd för Gamla studentstaden. 
Då detta kunde konstateras har ingen ytterligare lönsamhetskalkyl gjorts för denna åtgärd.  

Som tidigare nämnt är det svårt att fastställa hur mycket energianvändningen kan minska 
till följd av IMD då detta beror på brukarens beteende. Även om åtgärden hade varit 
lämplig i Gamla studentstaden hade det alltså varit svårt att uppskatta dess påverkan. 
Resultaten som presenterades kan trots det användas för att få en uppfattning om hur 
mycket energianvändningen minskar i samband med en minskad varmvattenförbrukning.  

6.3 Spillvatten 

En fördel med återvinning av spillvatten genom värmeväxling är att systemet är helt 
passivt, vilket innebär att det inte krävs någon energi för att driva processen. I och med 
det, garanterar åtgärden en viss besparing av tillförd energi så länge det finns tillgång till 
spillvatten och ett varmvattenbehov. Däremot är det inte säkert att åtgärden är ekonomiskt 
lönsam. 

Vid beräkningarna av rörvärmeväxlaren var flödet mellan utgående och inkommande 
vatten i obalans då inkommande spillvatten hade en lägre volym än utgående förvärmt 
kallvatten. Detta innebar att vattentemperaturen endast kunde höjas ett par grader, vilket 
begränsade åtgärdens energiåtervinningsförmåga. Rent tekniskt hade spillvatten från 
samtliga byggnader kunnat anslutas till rörvärmeväxlaren och på så sätt skapat balans 
mellan spillvatten och inkommande kallvatten. Det hade påverkat spillvattnets temperatur 
som hade sjunkit till följd av de långa transportsträckorna från husen längst bort till 
undercentralen. En lägre spillvattentemperatur medför lägre energiåtervinning eftersom 
temperaturen på inkommande kallvatten inte kan höjas lika mycket. Dessutom hade ett 
större system med rörvärmeväxlare behövts, vilket hade varit platsskrymmande och krävt 
högre investeringskostnader.  

Resultatet för rörvärmeväxlaren är intressant eftersom åtgärden var ekonomiskt lönsam 
trots dess relativt låga temperaturhöjningsförmåga. Både fjärrvärmebesparingen och 
lönsamhetskalkylen bör dock tolkas med försiktighet eftersom energiprestanda, 
installationskostnader och ekonomisk livslängd baserades på uppgifter från tillverkaren. 
Trots det gav resultaten en indikation på åtgärdens förmåga. Enligt beräkningarna kunde 
rörvärmeväxlaren återvinna motsvarande 9 % av energin för uppvärmning av varmvatten. 
Resultatet är något högre än mätningar från området Ängby Park där 6 % av energin för 
varmvatten återvanns då 18 lägenheter kopplades till rörvärmeväxlarens spillvattensida 
och 76 lägenheter kopplades till färskvattensidan (Blomsterberg, 2015). Två andra 
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mätningar visar dock en besparing på omkring 10 %, men då var lika många lägenheter 
anslutna till som från rörvärmeväxlaren (Blomsterberg, 2015).  

Åtgärden hade troligtvis varit mer gynnsam i ett mindre område med balans mellan 
volymerna av inkommande och utgående vatten. Detta eftersom balansen hade medfört 
en högre temperaturhöjning och därmed en högre energiåtervinning. För att minska 
installationskostnaderna samt ingreppets omfattning är det troligtvis fördelaktigt att 
installera rörvärmeväxlare i samband med nybyggnation eller en större stamrenovering. I 
ett mindre område med lägre vattenförbrukning finns det även möjlighet att använda 
rörvärmeväxlaren för att förvärma allt inkommande kallvatten som ska ledas till 
badrummen. Tillverkaren menar att temperaturen på kallvattnet då skulle kunna höjas 
med cirka 4 °C, vilket resulterar i att en lägre andel varmvatten skulle behövas för att 
uppnå önskad varmvattentemperatur från blandarna. Även toalettstolen skulle då fyllas 
med något varmare vatten och på så sätt inte bidra till lika stor nedkylning av badrummet. 
Denna lösning förutsätter separata vattenledningar till kök och badrum, vilket redan finns 
i Gamla studentstaden. Detta krävs eftersom det inte är önskvärt med förvärmt kallvatten 
till köken.  

Även återvinning av spillvatten med hjälp av duschvärmeväxlare gav ett resultat som 
visade att åtgärden var både energibesparande och ekonomiskt lönsam. Inkluderades 
ökade underhållskostnader i samband med duschvärmeväxlare, var åtgärden inte längre 
lönsam. Tillverkaren menar att åtgärden är underhållsfri, medan andra studier menar att 
systemet kräver rengöring (Nykvist, 2012). Åtgärden var även mindre lönsam än 
installation av rörvärmeväxlare, men ingreppet är också mindre vilket kan vara till dess 
fördel. En fördel med rörvärmeväxlare jämfört med duschvärmeväxlare är att 
rörvärmeväxlaren är centralt placerad och lättare att komma åt för underhåll av 
fastighetsskötare. Vid behov av underhåll av duschvärmeväxlarna behöver istället varje 
enhet underhållas för sig, vilket också kräver tillgång till hyresgästernas lägenheter. 
Ytterligare en fördel med rörvärmeväxlare jämfört med duschvärmeväxlare är att 
rörvärmeväxlare är mer lämplig att kombinera med IMD. Eftersom inkommande 
kallvatten då förvärms och växlas till varmvatten innan det når mätaren för IMD påverkar 
åtgärderna inte varandra. Om IMD däremot kombineras med duschvärmeväxlare är det 
svårt för fastighetsägaren att nå ekonomisk lönsamhet med åtgärden ifall fastighetsägaren 
står för kostnaderna för duschvärmeväxlarna. Eftersom IMD innebär att debiteringen av 
vatten flyttas från fastighetsägaren till kunden direkt har fastighetsägaren ingen möjlighet 
att få igen kostnaderna för investering och underhåll av duschvärmeväxlarna. Det finns 
dock en risk för att även att kombinationen IMD och rörvärmeväxlare har svårt nå 
lönsamhet. Detta inträffar om IMD medför en mycket låg vattenförbrukning. Ur ett 
lönsamhetsperspektiv är en högre vattenförbrukning önskvärd för rörvärmeväxlaren 
eftersom den då också kan återvinna mer energi. 
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6.4 FVP och solceller  

Åtgärden för värmeåtervinning av ventilationssystemet visade att områdets 
energitillförsel sjönk med motsvarade 38 % av områdets simulerade energianvändning. 
Resultatet kan anses vara rimligt då tillverkaren av frånluftsvärmepumpen menar att 
produkten sänker energiförbrukningen med 40 % (IV Produkt, u.å.-a). Även om 
frånluftsvärmepumpen visade stor potential till energibesparingar var åtgärden mycket 
elkrävande. Inför eventuell installation av frånluftsvärmepump bör detta beaktas då det 
inte är en självklarhet att fastighetsägaren hellre ökar sitt elbehov än sänker sin 
fjärrvärmeförbrukning. Då elförbrukningen viktas med en faktor 1,6 vid beräkning av 
områdets primärenergital kan detta ses som en indikation för att ökad elförbrukning inte 
är önskvärt. För att uppnå lägre förhöjd elförbrukning och högre total energiåtervinning 
kan frånluftsvärmepumpen anslutas så att den återvunna värmen istället i första hand 
bidrar till uppvärmning och i andra hand till uppvärmning av tappvarmvatten. Resultatet 
visade att då prioriteringsordningen ändrades minskade det ökade elbehovet med 51 
MWh, år viket också påverkade åtgärdens lönsamhetskalkyl. Åtgärden var fortfarande 
olönsam, men återbetalningstiden halverades. Enligt resultatet är det alltså mer 
fördelaktigt att använda frånluftsvärmepump för att i första hand låta den återvunna 
värmen bidra till uppvärmning. Detta kan bero på att uppvärmningsbehovet är mer 
konstant än varmvattenbehovet, vilket innebär att värmebehovet i större utsträckning 
sammanfaller med tillgänglig återvunnen värme.  

En nackdel med ett ventilationssystem med frånluftsvärmepump är att värmen som 
återvinns lokalt i varje byggnad måste transporteras till undercentralen. Ett alternativ till 
att transportera värmen från frånluftsvärmepumpen till undercentralen är att bygga en 
mindre undercentral lokalt i varje byggnad, en lösning som inte undersökts vidare i 
arbetet. Ett annat alternativ för värmeåtervinning av ventilationssystemet är att istället 
använda sig av ett FTX-system. Fördelen med ett FTX-system är att värmen som 
återvinns lokalt också kan användas i samma byggnad, och på så sätt behövs inga 
kulvertar. Däremot skulle ett FTX-system i Gamla studentstaden kräva nya 
kanaldragningar för tilluften och jämförelsen av resultaten mellan FVP och FTX visade 
även att installation av FTX-system var dyrare samtidigt som det återvann mindre energi.  

Frånluftsvärmepumparna som användes i simuleringen skulle få plats i husen i Gamla 
studentstaden, detta konstaterades under platsbesöket. På byggnadernas vindar där de 
nuvarande frånluftsfläktarna är placerade fanns det gott om plats för en 
frånluftsvärmepump. Mer problematisk är transporten av frånluftsvärmepumpen till 
vinden, då vinden nås via en mindre vindslucka. Frånluftsvärmepumpen går att 
demontera i två delar och skulle då kunna transporteras genom vindsluckan, men 
återmonteringen på plats är en både dyr och avancerad manöver och bör enligt tillverkaren 
därför undvikas. En lösning är bryta upp den befintliga vindsluckan och sedan göra den 
tillräckligt stort för att frånluftsvärmepumpen ska kunna transporteras därigenom. 
Ytterligare en aspekt av åtgärden som måste undersökas vidare är hur värmen ska ledas 
från vinden och ner genom byggnaden.  
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Solcellerna producerade inte tillräckligt med el för att täcka elförbrukningen från 
frånluftsvärmepumparna, men resultatet visade att solcellerna ändå bidrog till ett lägre 
behov av inköpt el. Kombination av solceller och frånluftsvärmepumpar lämpande sig väl 
eftersom frånluftsvärmepumparna gav upphov till ett större elbehov. Solceller var 
dessutom lämpliga i området eftersom solelen kunde användas även till hushållselen i 
studentrummen. I och med att hushållselen ingick i den inköpta elen var elbehovet högre 
och endast en mindre andel av solelen levererades ut på elnätet. Solelen skulle även kunna 
användas till att förse lägenhetshusen med hushållsel, men med en sådan lösning har 
kunden själv inte möjlighet att välja sitt elavtal. Avgiften för hushållsel hade då istället 
ingått i hyran, likt upplägget för hyresgäster boende i studentkorridorer. Fördelen med 
detta system är att mer av den egenproducerade solelen skulle komma till direkt nytta 
utan att säljas på nätet. Vidare kan konstateras att solceller passar bra i områden där el 
förbrukas under dagtid, eftersom produktion och användning då sammanfaller. 
Scenario 2, där en mindre solcellsyta simulerades gav bättre lönsamhet jämfört med 
scenario 1. Detta beror på att solinstrålningen per installerad yta ökade efter att hustak 
med låg solstrålning hade prioriterats bort. Resultat visar således att det ur ett 
lönsamhetsperspektiv är fördelaktigt att endast placera solceller där solinstrålningen är 
tillräckligt hög, även om det innebär lägre elproduktion totalt sett.   

6.5 Solvärme och säsongslager  

Som tidigare nämnts, simulerades solfångarna som enskilda system för varje hus. I 
praktiken skulle dock samtliga system behöva anslutas till en eller flera centralt placerade 
ackumulatortankar intill områdets undercentral om inte varje hus skulle förses med en ny, 
mindre undercentral. Detta innebär att de verkliga värmeförlusterna från de större 
ackumulatortankarna inte nödvändigtvis stämmer överens med simuleringsresultaten. Att 
simuleringen utfördes som flera enskilda system istället för ett stort medförde ytterligare 
osäkerheter av resultatet. Solfångarnas förmåga att producera solenergi beror på 
tappvarmvattenförbrukningen. Om det inte finns någon förbrukning avstannar 
produktionen för att ackumulatortankarna inte ska överhettas. Detta innebär att om 
varmvattenförbrukningen var låg i ett hus som hade bra förutsättningar för solvärme, 
producerades inte lika mycket solvärme som om vattenförbrukningen i huset hade varit 
högre. I praktiken är det dock områdets totala varmvattenförbrukning som är av intresse 
vid analys av ett solfångarsystem och inte vattenförbrukningen i varje enskilt hus. Hus C 
är ett exempel på ett hus som har takyta mot söder, och därmed borde vara ett hus som 
har bra förutsättningar för solenergi. Men varmvattenförbrukningen i huset var lägre än 
områdets genomsnitt, vilket resulterade i att dessa solfångare producerade mindre energi 
per ytenhet än vad solfångarna vid exempelvis hus E gjorde. Hus E hade högre 
vattenförbrukning men ett sämre geografiskt läge. Problemet hade kunnat undvikas om 
simuleringen hade genomförts i ett program som tillät simuleringar av ett helt område.  

Vidare visade resultaten att med hjälp av solfångare minskade områdets fjärrvärmebehov, 
men investeringen kunde ändå inte betraktas som lönsam. Detta berodde delvis på de 
höga investeringskostnaderna, men även på att åtgärden minskade fjärrvärmebehovet 
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under sommaren när fjärrvärmetaxan var som lägst. Lönsamhetskalkylen visade även att 
om ett solvärmebidrag, likt bidraget för solceller fanns, skulle investeringen fortfarande 
inte vara ekonomiskt lönsam. Området var inte optimalt för solfångare då majoriteten av 
hustaken låg i nordvästlig riktning. Flera av husen låg även långt ifrån undercentralen, 
vilket gjorde systemet ogynnsamt eftersom både värmeförluster och investerings-
kostnader då ökade.  

För att lösa problematiken med att solfångarna producerar värme samtidigt som 
fjärrvärmetaxan är låg föreslogs säsongslagring av solvärmen. Då förlusterna var höga 
för borrhålsvärmelager innebar det att endast hälften av den producerade solvärmen 
kunde användas under vintern. Solfångarna som delsystem av kombinationsåtgärden var 
inte ekonomiskt lönsamma, vilket innebar om även kostnaderna för borrhålsvärmelagret 
adderades skulle åtgärden bli ännu mindre lönsam. Vidare kunde kombinationen av 
solfångare och borrhålsvärmelager inte anses lämplig för området då en endast en relativt 
begränsad mängd solenergi kunde lagras. Eftersom det finns energibrunnar i närheten av 
Gamla studentstaden och berggrunden i området är passande för borrhålsvärmelager är 
det dock en intressant åtgärd att studera vidare.  

6.6 Känslighetsanalys  

Genom känslighetsanalysen konstaterades att simuleringsresultaten påverkades av vilka 
indata för varmvattenanvändningen som angavs. Med en konstant varmvattenförbrukning 
kunde mer energi återvinnas med hjälp av frånluftsvärmepumparna, vilket ledde till ett 
lägre behov av tillförd värme. Frånluftsvärmepumparna kunde återvinna tillräckligt med 
energi för att täcka hela uppvärmningsbehovet av varmvatten när en konstant förbrukning 
antogs, men med en varierande förbrukning krävdes ytterligare tillförd energi för att 
tillgodose varmvattenförbrukningen. Skillnaden mellan resultaten berodde troligtvis på 
att frånluftsvärmepumparna inte klarade av att återvinna tillräckligt med värme under de 
tider då varmvattenförbrukningen var som högst. Energiåtervinningen från 
ventilationssystemet var relativt konstant över tiden, medan varmvattenbehovet 
varierade. Med en konstant vattenförbrukning som aldrig var särskilt hög, var 
värmeåtervinningen tillräcklig under hela dygnet och året för att tillgodose hela 
energibehovet för varmvattnet. Då ett konstant varmvattenbehov bidrog till en mer 
konstant total fjärrvärmeförbrukning kunde även mer värme för uppvärmning återvinnas. 
Värmen från ventilationssystemet prioriterade uppvärmning av varmvatten, men då denna 
andel var tillgodosedd användes kvarvarande energi för uppvärmning. Att återvinning 
och behov av värme sammanföll bidrog till att mer av den återvunna energin kunde 
användas. 

Vid simuleringarna med solfångare visade känslighetsanalysen att mindre solenergi 
kunde tillgodoses under de kallare månaderna, men att mer solenergi kunde tillgodoses 
under sommaren då en konstant istället för en varierande vattenförbrukning användes. 
Under de kallare månaderna, det vill säga under terminstid, var den varierande 
förbrukningen högre än den konstanta under dagtid, se figur 11. Under sen kväll och natt 
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var däremot den varierande förbrukningen lägre än den konstanta. Detta innebar att under 
terminstid sammanföll förbrukningen bättre med solinstrålningen då förbrukningen var 
varierande. När produktion och förbrukning sammanfaller kan mer solenergi utvinnas, 
vilket förklarar varför mindre solenergi kunde utvinnas då produktionen var konstant och 
därmed lägre under dagtid. Vidare visade känslighetsanalysen motsatt resultat för 
sommarmånaderna, det vill säga att mer solenergi kunde tillgodogöras då 
varmvattenförbrukningen var konstant. Detta kan förklaras med hjälp av figur 12. Figuren 
visar att under dagtid på sommaren var den konstanta förbrukningen mestadels högre än 
den varierande. Då den konstanta, högre, förbrukningen sammanföll bättre med 
solinstrålningen kunde också mer solvärme tillgodogöras.  

6.7 Lönsamhetsberäkningar  

Åtgärdernas lönsamhetskalkyler kan endast ses som grova uppskattningar. Beroende på 
vilken ekonomisk livslängd och vilka investeringskostnader som antogs förändrades 
resultaten märkvärt. Installationskostnaderna är starkt beroende av husens och områdets 
förutsättningar, och har därför inte kunnat uppskattas mer exakt inom ramen för arbetet. 
Eftersom prisuppgifter varierar med tiden är det även viktigt att notera att 
lönsamhetsberäkningarna inte nödvändigtvis kan antas gälla under en längre tid framöver.   

Genom att energianvändningen förändrades i samband med åtgärderna påverkades även 
kostnaderna för inköpt energi. En åtgärd som medförde en viss värmebesparing ledde till 
lägre fjärrvärmekostnader, men om elförbrukningen ökade i samband med åtgärden 
ökade även elkostnaderna. Resultatet över hur energikostnaderna förändrades i samband 
med åtgärderna ska ses som en uppskattning eftersom kalkylen för energipriser var 
förenklad. Kalkylens indata vad gäller energipriser angavs genom ett fast pris för 
fjärrvärme och el uttryckt i kr/MWh vilket innebar att kalkylen beräknade hur 
energikostnaderna förändrades i samband med förändrad energianvändning. I själva 
verket är prissättningen av energi mer komplex än så. Den totala avgiften för fjärrvärme 
består dels av en rörlig del som är inräknad i kalkylen, men även av en fast avgift som 
baseras på kundens effektuttag. Om effektuttaget förändras i samband med en åtgärd 
framgår inte dess ekonomiska följder av kalkylen. Likaså gäller för elavgiften. Det pris 
som användes i kalkylen är ett uppskattat genomsnittspris för el, men även detta är en 
förenkling av den verkliga prissättningen. Den faktiska elavgiften beror på vilket 
elabonnemang som används och abonnemangsavgiften beror i sin tur på bland annat på 
hur stor säkring ett visst hus kräver. På samma sätt som med fjärrvärmen innebär det att 
om den befintliga säkringen behöver ändras i samband med en viss åtgärd påverkas det 
ekonomiska utfallet.  

6.8 Förslag på vidare studier  

I detta arbete har ett par olika åtgärder för att sänka varmvattenförbrukningen och 
energianvändningen för uppvärmning av varmvatten studerats. I vidare studier är det 
intressant att försöka finna förklaringar till varför vattenförbrukning i området är högre 
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än genomsnittet. Det är även intressant att undersöka åtgärder som kan användas för att 
minska vattenförbrukningen i större utsträckning, då en minskning också skulle bidra till 
en lägre energiförbrukning. Känslighetsanalysen som gjordes i detta arbete visade hur 
indata i VIP Energy påverkade simuleringsresultatet. En fördjupad analys av hur olika 
indata påverkar resultatet hade varit givande ur ett simuleringssyfte. Känslighetsanalysen 
visade bland annat att varmvattenförbrukningen var av betydelse för solfångarnas 
förmåga att producera energi. I vidare studier av området är det därför även varit 
intressant att studera solfångarnas potential mer ingående. Detta hade kunnat göras genom 
att simulera solfångarna i området som ett stort och sammansatt system med områdets 
totala varmvattenförbrukning som indata.  

De installationsmässiga möjligheterna för åtgärderna som studerades i detta arbete 
undersöktes endast till viss utsträckning. Detta skulle i vidare studier kunna utvecklas för 
att finna optimala lösningar för området. Det hade då även blivit naturligt att till större 
grad arbeta utifrån ett systemperspektiv. Vissa av de åtgärder som undersöktes i detta 
arbete har andra förutsättningar vid nyproduktion, då installation av åtgärderna i vissa fall 
hade blivit mindre kostsamma. Det vore därför av intresse att i projektering av ett nytt 
hus eller område studera energieffektiviserande åtgärder med fokus på 
varmvattenanvändning.  
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7. Slutsatser 
Ur detta arbete kan ett flertal slutsatser dras. Studiens resultat har visat att det är möjligt 
att sänka områdets behov av tillförd energi med de åtgärder som presenterats, men att 
åtgärderna ofta är kostsamma.  

IMD av vatten leder eventuellt till lägre vattenförbrukning och därmed lägre 
energiförbrukning. För Gamla studentstaden ansågs åtgärden dock inte vara försvarbar då 
installationen skulle bli för omfattande. Återvinning av spillvatten är en passiv åtgärd, 
vilket innebär att den garanterar en minskad fjärrvärmeanvändning för uppvärmning av 
varmvatten. Åtgärden var enligt lönsamhetskalkylen även en ekonomiskt lönsam 
investering, vilket gör att åtgärden har goda förutsättningar. En centralt placerad 
rörvärmeväxlare i källaren vid undercentralen skulle inte påverka områdets utseende eller 
de boende, däremot skulle omfattande rördragningar av spillvattnet krävas. Återvinning 
genom duschvärmeväxlare kräver mindre omfattande installationer och skulle inte heller 
bidra till någon förändring av områdets karaktär. 

Återvinning av ventilationssystemet med frånluftsvärmepump var den åtgärd som visade 
störst potential till energiåtervinning, men var också en åtgärd som ledde till störst ökning 
av områdets elbehov. Både de energimässiga och ekonomiska förutsättningarna 
förbättrades då frånluftsvärmepumparna användes till att i första hand bidra till 
uppvärmning och i andra hand till uppvärmning av varmvatten. Om solceller installeras 
tillsammans med frånluftsvärmepumpar sjunker elbehovet något, men solelen kan inte 
tillgodose hela det nya ökade elbehovet. Trots att frånluftsvärmepumparna medförde en 
stor reducering av områdets tillförda fjärrvärme var investeringen inte ekonomiskt 
lönsam. Detta då installationskostnaderna var höga samtidigt som den ekonomiska 
livslängden var relativt kort. Solcellerna som delsystem av åtgärden var däremot 
lönsamma. Att installera frånluftsvärmepumpar är omfattande och ekonomiskt krävande, 
men förutsättningarna är ändå goda eftersom åtgärden ger stora energibesparingar. Det 
fanns även plats för frånluftsvärmepumparna på vindarna, men övriga förutsättningar för 
installation måste undersökas vidare. Om solceller installeras tillsammans med 
frånluftsvärmepumpar har åtgärden goda förutsättningar då den bidrar till ytterligare 
minskning av områdets behov av tillförd energi. Solcellerna kommer däremot att förändra 
områdets karaktär något, då hustaken skulle få ett nytt utseende.  

Likaså gäller för solfångare, som precis som solcellerna skulle placeras på hustaken och 
bidra till ett förändrat utseende av området. Solfångarna bidrog till minskning av 
områdets fjärrvärmebehov, men var trots det inte ekonomiskt lönsamma. Att solfångarna 
var olönsamma berodde bland annat på de höga investeringskostnaderna samt att 
fjärrvärmebehovet till störst del reducerades under sommaren när fjärrvärmetaxan var låg. 
Avståndet mellan flera av husen och undercentralen påverkade också systemets förluster 
och investeringskostnader. Då solfångare kombinerades med säsongslager förflyttades 
reduceringen av fjärrvärmebehovet från sommaren till vintern, men trots det var systemet 
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inte ekonomiskt lönsamt. Detta berodde på att endast en begränsad mängd solenergi 
kunde produceras och lagras samt att systemet medförde höga förluster.  

Av de åtgärder som undersöktes ansågs solvärme både med och utan säsongslager samt 
IMD av vatten vara de minst lämpliga för området. Enligt resultaten var återvinning av 
spillvatten med rörvärmeväxlare en av de åtgärder som kunde betraktas som mest lämplig 
i området. Solceller var också lämpliga i området då det fanns ett förhöjt elbehov från 
frånluftsvärmepumparna. Återvinning av frånluften med hjälp av frånluftsvärmepumpar 
var inte ekonomiskt lönsamt, men trots det kan åtgärden vara aktuell för området då den 
bidrar till ett reducerat fjärrvärmebehov. Sammanfattningsvis kan konstateras att 
energieffektiviserande åtgärder ofta också är dyra. För att minska investerings-
kostnaderna är det därför fördelaktigt eller till och med nödvändigt att investera i 
energieffektiviserande åtgärder i samband med övriga renoveringen eller 
ombyggnationer. Att investera i energieffektiviserade åtgärder är även nödvändigt för att 
uppnå en hållbar framtid. 
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Bilaga 1  
Tabell 1.1 Indata till driftfall för simuleringar i VIP Energy.  

Hus Hushållsel 
[W/Atemp] 

Fastighetsel [W/Atemp] Personvärme 
[W/Atemp] 

Fukttillskott 
[mg/m2*s] 

Tappvarmvatten 
[W/Atemp] 

Rumstemperatur [°C] 

 
 Till rumsluft Extern Till rumsluft Extern    Högsta Lägsta 

A1 1,90 0,82 1,47 0,63 1,24 0,84 2,25 21,5 18,2 
A2 1,90 0,82 2,09 0,89 1,48 0,84 4,79 21,5 18,2 
B 0,71 0,30 0,47 0,20 1,60 0,84 2,91 21,5 18,2 
C 1,90 0,82 0,18 0,08 1,34 0,84 2,43 21,5 18,2 
D 1,90 0,82 0,70 0,30 2,35 0,84 4,27 21,5 18,2 
E 1,90 0,82 0,52 0,33 2,06 0,84 3,75 21,5 18,2 
F 1,88 0,80 0,47 0,20 1,54 0,84 2,80 21,5 18,2 
G 1,90 0,82 3,28 1,41 1,94 0,84 5,39 21,5 18,2 
H 2,12 0,91 0,47 0,20 1,57 0,84 2,85 21,5 18,2 
I 1,73 0,74 0,47 0,20 2,11 0,84 3,84 21,5 18,2 
J 1,51 0,65 1,54 0,66 1,83 0,84 3,32 21,5 18,2 
K 2,54 1,09 0,47 0,20 2,01 0,84 3,65 21,5 18,2 
L 1,90 0,82 1,77 0,76 1,21 0,84 3,36 21,5 18,2 
M 2,85 1,22 0,47 0,20 2,74 0,84 4,98 21,5 18,2 
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Tabell 1.2. Indata till varmvattenprofil för simuleringar I VIP Energy. Angivet i tabellen är effekt för uppvärmning av varmvatten [W/Atemp] vid 
olika tidpunkter under sommaren och terminerna.  

 A1 A2 B C D E F G H I  J K L M 
Termin 
vardag               

1 0,31 0,67 0,40 0,34 0,59 0,52 0,39 0,75 0,40 0,53 0,46 0,51 0,47 0,69 
5 0,62 1,33 0,81 0,67 1,19 1,04 0,78 1,50 0,79 1,07 0,92 1,02 0,93 1,38 
7 4,37 9,32 5,65 4,72 8,30 7,29 5,45 10,49 5,55 7,46 6,46 7,11 6,54 9,69 
9 4,84 10,32 6,26 5,22 9,19 8,07 6,04 11,61 6,14 8,26 7,15 7,87 7,24 10,72 
11 4,37 9,32 5,65 4,72 8,30 7,29 5,45 10,49 5,55 7,46 6,46 7,11 6,54 9,69 
13 3,59 7,66 4,65 3,88 6,82 5,99 4,48 8,62 4,56 6,13 5,31 5,84 5,37 7,96 
15 2,81 5,99 3,64 3,03 5,34 4,69 3,50 6,74 3,57 4,80 4,15 4,57 4,21 6,23 
17 4,48 9,55 5,79 4,83 8,50 7,46 5,58 10,74 5,68 7,64 6,61 7,27 6,70 9,92 
20 1,67 3,55 2,15 1,80 3,16 2,78 2,08 4,00 2,11 2,84 2,46 2,71 2,49 3,69 
23 0,62 1,33 0,81 0,67 1,19 1,04 0,78 1,50 0,79 1,07 0,92 1,02 0,93 1,38 

Termin 
helg                

1 0,57 1,20 0,73 0,61 1,07 0,94 0,70 1,36 0,72 0,96 0,83 0,92 0,85 1,25 
6 6,44 13,72 8,32 6,95 12,22 10,73 8,02 15,44 8,16 10,99 9,51 10,46 9,63 14,26 
8 3,45 7,36 4,47 3,73 6,56 5,76 4,30 8,28 4,38 5,89 5,10 5,61 5,17 7,65 
10 2,20 4,69 2,84 2,37 4,17 3,66 2,74 5,27 2,79 3,75 3,25 3,57 3,29 4,87 
16 3,77 8,03 4,87 4,07 7,15 6,28 4,70 9,04 4,78 6,43 5,57 6,12 5,64 8,34 
18 5,65 12,05 7,31 6,10 10,73 9,42 7,04 13,56 7,17 9,65 8,35 9,18 8,45 12,52 
20 2,09 4,46 2,71 2,26 3,97 3,49 2,61 5,02 2,66 3,57 3,09 3,40 3,13 4,64 
23 0,63 1,34 0,81 0,68 1,19 1,05 0,78 1,51 0,80 1,07 0,93 1,02 0,94 1,39 
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Sommar 
vardag                

1 0,17 0,36 0,22 0,18 0,32 0,28 0,21 0,40 0,21 0,29 0,25 0,27 0,25 0,37 
5 0,33 0,71 0,43 0,36 0,63 0,56 0,42 0,80 0,42 0,57 0,49 0,54 0,50 0,74 
7 2,34 4,99 3,03 2,53 4,44 3,90 2,92 5,61 2,97 3,99 3,46 3,80 3,50 5,18 
9 2,59 5,52 3,35 2,80 4,92 4,32 3,23 6,22 3,29 4,42 3,83 4,21 3,88 5,74 
11 2,34 4,99 3,03 2,53 4,44 3,90 2,92 5,61 2,97 3,99 3,46 3,80 3,50 5,18 
13 1,92 4,10 2,49 2,07 3,65 3,21 2,40 4,61 2,44 3,28 2,84 3,12 2,88 4,26 
15 1,50 3,21 1,95 1,62 2,86 2,51 1,88 3,61 1,91 2,57 2,22 2,44 2,25 3,33 
17 2,40 5,11 3,10 2,59 4,55 3,99 2,99 5,75 3,04 4,09 3,54 3,89 3,58 5,31 
20 0,89 1,90 1,15 0,96 1,69 1,49 1,11 2,14 1,13 1,52 1,32 1,45 1,33 1,97 
23 0,33 0,71 0,43 0,36 0,63 0,56 0,42 0,80 0,42 0,57 0,49 0,54 0,50 0,74 

Sommar 
helg                

1 0,30 0,64 0,39 0,33 0,57 0,50 0,38 0,73 0,38 0,52 0,45 0,49 0,45 0,67 
6 3,45 7,34 4,45 3,72 6,54 5,74 4,29 8,26 4,37 5,88 5,09 5,60 5,15 7,63 
8 1,85 3,94 2,39 1,99 3,51 3,08 2,30 4,43 2,34 3,15 2,73 3,00 2,76 4,09 
10 1,18 2,51 1,52 1,27 2,23 1,96 1,47 2,82 1,49 2,01 1,74 1,91 1,76 2,60 
16 2,02 4,30 2,61 2,18 3,83 3,36 2,51 4,84 2,56 3,44 2,98 3,28 3,02 4,47 
18 3,02 6,45 3,91 3,26 5,74 5,04 3,77 7,25 3,84 5,16 4,47 4,91 4,52 6,70 
20 1,12 2,39 1,45 1,21 2,13 1,87 1,40 2,69 1,42 1,91 1,65 1,82 1,68 2,48 
23 0,34 0,72 0,43 0,36 0,64 0,56 0,42 0,81 0,43 0,57 0,50 0,55 0,50 0,74 
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Bilaga 2 
Frånluftsvärmepumpen EcoHeater som användes vid simuleringarna finns i fem 
storlekar. I tabell 2.1 presenteras de fem modellerna. I tabell 2.2 visas vilken frånlufts-
värmepump som användes vid simuleringarna samt varje byggnads frånluftsflöde.  

Tabell 2.1. Modeller av frånluftsvärmepumpen EcoHeater.  

Modell Frånluftsflöde 
060-1  300 l/s 
100-1 490 l/s 
100-2 600 l/s 
150-1  940 l/s 
190-1 1250 l/s 

 

Tabell 2.2. Vald frånluftsvärmepump samt frånluftsflöde i respektive byggnad.  

Hus Frånluftsvärmepump Frånluftsflöde  
A1 EcoHeater 100-2 

 
712 l/s 

A2 EcoHeater 100-1 
 

398 l/s 

B EcoHeater 100-2 647 l/s 

C EcoHeater 100-2 
 

524 l/s 

D EcoHeater 100-1 393 l/s 

E EcoHeater 100-1 448 l/s 

F EcoHeater 100-2 
 

562 l/s 

G EcoHeater 100-1 
 

448 l/s 

H EcoHeater 100-2 
 

588 l/s 

I EcoHeater 100-2 
 

557 l/s 

J EcoHeater 100-2 
 

536 l/s 

K EcoHeater 100-1 487 l/s 

L EcoHeater 100-1 718 l/s 

M EcoHeater 100-1 235 l/s 
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Bilaga 3  
Tabell 3.1 Solcellsytor för simulering av solceller enligt scenario 1.  

Hus A1 A2 B C D E F G H I J K L M 
Yta [m2] 62 83 45 54 38 38 51 38 56 62 79 78 122 35 

 

Tabell 3.2 Solcellsytor för simulering av solceller enligt scenario 2.  

 
Tabell 3.3 Solfångarytor för simulering av solfångare enligt scenario 1 och 3.  

Hus A1 A2 B C D E F G H I J K L M 
Yta [m2] 62 83 45 54 38 38 51 38 56 62 29 78 122 35 

 

Tabell 3.4 Solfångarytor för simulering av solfångare enligt scenario 2och 4.  

Hus A1 A2 B C D E F G H I J K L M 
Yta [m2] 0 83 45 54 38 38 51 38 56 62 0 0 0 0 

 

 

  

Hus A1 A2 B C D E F G H I J K L M 
Yta [m2]  0 83 45 0 38 38 51 38 56 62 79 78 61 35 
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Bilaga 4  
Tabell 4.1. Energiförlust för transport i kulvertsystem.  

Åtgärd 𝜆 [W/mK] ∆𝑇 [K] Sträcka [m] Förlust [MWh, år]  
FVP 0,1786 

 
15-50 568 13-44 

SF 1, 3  0,1786 
 

65 527 53 

SF 2, 4 0,1786 
 

65 375 38 
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Bilaga 5  
Tabell 5.1. Tabellen visar hur områdets inköpta energitillförsel förändras i samband med respektive åtgärd.  

Åtgärd Värme 
[MWh, år] 

Tvv 
[MWh, år] 

El 
[MWh, år] 

Total 
energibesparing 

[MWh, år] 

Andel av total 
energianvändning  

[%] 

EPpet  
[kWh/m2, år] 

IMD (2 %) - –6 - 6 –0,2 186 
IMD (15 %)  –50 - 50 –1,3 184 
IMD (30 %)  - –100 - 100 –2,5 181 
Rörvärmeväxlare - –58 - 58 –1,5 184 
Duschvärme-
växlare 

- –24 - 24 –0,6 185 

Dusch- och 
rörvärmeväxlare 

- –96 - 96 –2,4 160 

FVP –1 341 –630 446 1 525 –37,6 132 
FVP alt. 2  –1 748 –229 395 1 554 –38,2 130 
FVP + SC 1 –1 341 –630 364 1 607 –39,6 1262 
FVP + SC 2 –1 341 –630 377 1 594 –39,3 127 
SF 1  - –238 0,6 237 –5,8 182 
SF 2 - –153 0,4 153 –3,8 186 
Borrhålsvärmelager 
+ SF 3 

- –288 0,6 287 –7,1 179 

Borrhålsvärmelager 
+ SF 4 

- –175 0,4 175 –4,3 185 

                                                           
2 Primärenergitalet är i praktiken något högre för denna åtgärd då en viss del av solelen har använts till att förse studentrummen med hushållsel. Hushållselen ingår inte vid 
beräkning av primärenergitalet, vilket innebär att all producerad solel egentligen inte kan tillgodogöras i beräkningarna 
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