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Sammanfattning 

Uppsala kommun har beslutat att bebygga området Östra Sala backe, beläget 

mellan Gränby i norr och Boländerna och Fyrislund i söder. Markanvisning har 

givits byggherrar för första etappen och byggandet beräknas starta 2013. 

Området är tänkt att ha en hållbarhetsprofil. Detta arbete undersöker delar av 

den framtida energianvändningen med utgångspunkt från första etappens 

planerade byggnader. Huvudfrågorna för arbetet har varit följande: 

Går det ur lågtempererad fjärrvärme att utvinna tillräckligt med energi för att 

täcka värmebehovet med ett luftburet system? Vilka alternativ finns avseende 

utvinning av förnybar energi integrerat i byggnader och hur utnyttjas dessa 

mest effektivt? Examensarbetet är utfört i samråd med Arne Roos och Magnus 

Åberg vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik, Uppsala 

universitet. 

Examensarbetet innehåller en bakgrundsbeskrivning, beräkning av 

temperatur hos tilluft vid luftburen uppvärmning och elproduktion hos 

småskaliga vindkraftverk, och simuleringar av dels luftburen uppvärmning 

med olika fjärrvärmetemperaturer och dels byggnader med solfångare och 

solceller. 

Beräkningarna visade att flödet, som blir högre för större byggnader, 

hade stor inverkan på vilken temperatur tilluften behövdes värmas till. 

Simuleringarna med olika fjärrvärmetemperaturer indikerade att 

lågtempererade fjärrvärme ställer väldigt höga krav på ett luftburet 

uppvärmningssystem. Vidare gav simuleringarna med solfångare resultatet att 

värmebehovet minskar relativt sett kraftigast för små anläggningar för att sedan 

succesivt avtar i förhållande till ökad storlek. Solcellsimuleringarna gav utfallet 

att elproduktion blir liten i förhållande till förbrukningen för framförallt stora 

byggnader. Beräkningarna med småskaliga vindkraftverk gav en ännu mindre 

elproduktion. 

Slutsatserna från examensarbetet är att för att använda sig av luftburen 

värme bör fjärrvärmen vara av normal temperatur. Solenergi bidrar i högre 

utsträckning än vindkraft till att sänka energiförbrukningen för byggnader. Det 

är av stor vikt att storleken på solfångar- eller solcellsanläggningen noga väljs 

för att effektivast utnyttja värme- eller elproduktionen. 

 

Nyckelord: Östra Sala backe, Energianvändning, luftburen uppvärmning, 

förnybar energi.  
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Det här Examensarbetet är utfört vid och i samarbete med Institutionen för 

teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Arbetet är på 15 hp och är den 

avslutande kursen på Byggingenjörsprogrammet vid Uppsala Universitet. 

Magnus Åberg har varit handledare och Arne Roos ämnesgranskare, båda vid 

Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik. Examinator har 

varit Patrice Godonou vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad 
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1 INLEDNING 
Energianvändningen i världen stiger med en ökad miljöpåverkan som följd. 

Det finns mycket energi att spara inom byggnadssektorn då den står för 40 % 

av landets energiförbrukning. EU har satt som mål att alla nya byggnader från 

den 31 december 2020 ska vara ”nära-nollenergibyggnader”, vilket innebär att 

de ska ha ”mycket hög energiprestanda” och få ”mycket hög grad av energi 

från förnybara energikällor”. Vidare har Sverige direktiv att 49 % av vår 

energiförbrukning ska härstamma från förnybara energikällor till 2020. För att 

uppnå detta mål är det av stor vikt att bostäder i högre grad börjar nyttja 

förnybar energi. 

I Uppsala pågår planeringen inför byggandet av det nya området Östra 

Sala backe. Områden med miljöprofil har tidigare byggts i till exempel Västra 

hamnen i Malmö och i Stockholm pågår byggandet av Norra Djurgårdsstaden. 

Målbilden för Östra Sala backe är att området ska vara miljövänligt där 

låg energianvändning sätts i fokus. Man vill vara ett föredöme och främja ny 

miljövänlig teknik. Hur denna låga energianvändning ska nås finns det dock 

inga specifika angivelser om från kommunens sida, utan detta är upp till 

byggherrarna själva att lösa. Uppsala kommun tog i februari 2012 beslut om att 

teckna markanvisningsavtal med 8 byggherrar. Avtalet innebär att 

byggherrarna har två år på sig att utveckla sina projekt och ges därefter 

möjligheten att köpa marken och börja bygga. 

 

1.1 Syfte och mål 

Detta examensarbete syftar till att undersöka delar av de framtida 

energisystemlösningar som är aktuella i den planerade nybyggnationen av 

Östra Sala backe. Att utifrån byggherrarnas planer utforska de alternativ som 

finns avseende värmesystem och utvinning av förnybara energi samt hur dessa 

kan utnyttjas mest effektivt. Hos byggherrana finns flera olika tänkta lösningar 

vad gäller uppvärmningssystem, där främst traditionella vattenburna system 

dominerar men även ett modernt luftburet system finns representerat. Östra 

Sala backe ligger inom Vattenfall Värme i Uppsalas fjärrvärmesystem. I vissa 

bostadsområden främst utomlands används lågtempererad fjärrvärme. I denna 

rapport har det även undersökts om det rent tekniskt går att nyttja ett luftburet 

system i ett lågtempererat fjärrvärmesystem. 

Målsättning är att få fram underlag som kan vara användbara för 

byggherrarna och Uppsala kommun i det fortsatta arbetet med att planera och 

bygga området. 
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1.2 Frågeställningar 

 Vilka möjligheter finns för att utvinna tillräckligt med energi för att 

täcka värmebehovet med ett luftburet system? 

 Vilka tänkbara följder kan de möjligheterna få?  

 Vilka alternativ finns avseende byggnadsintegrerad utvinning av 

förnybar energi och hur utnyttjas dessa mest effektivt? 
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2 BAKGRUNDSBESKRIVNING 
I detta kapitel ges först en beskrivning av området och projektet Östra Sala 

backe. Därefter följer ett energiavsnitt om fjärrvärme och småskalig 

byggnadsintegrerad förnybar energiutvinning. Sedan behandlas olika 

värmesystem. Kapitlet avslutas med avsnitt om olika definitioner och typer av 

energieffektiva byggnader. 

2.1 Östra Sala backe 

Östra Sala backe ligger i Uppsala och gränsar i norr till Gränby och i söder till 

Boländerna och Fyrislund enligt figur 2.1. Området har bestått av en bred 

kraftledningsgata sedan 70-talet, som man 2006 beslutade att avlägsna efter en 

överenskommelse mellan Uppsala kommun, Svenska kraftnät och Vattenfall. 

Uppsala växer och behovet av nya bostäder är stort, Uppsala kommun har 

beslutat att bebygga området och ett program färdigställdes 2010. Tanken är att 

den nya bebyggelsen ska sammankoppla de redan befintliga stadsdelarna Sala 

backe och Årsta (Uppsala kommun, 2012).  

 
Figur 2.1 Nya området Östra Sala backe (Uppsala kommun, 2012) 
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2.1.1 Struktur och omfattning 
I det nya området vill man blanda bostäder, kontor, handel, kommunala 

servicefunktioner och små lokaler för att ge platsen en innerstadskänsla med en 

intressant och varierande karaktär. Tydliga gator och kvarter enligt den 

traditionella stadens uppbyggnad är förebilden för Östra Sala backe. Form och 

storlek på kvarteren ska varieras. Områdets struktur byggs enligt principen 

högt-lågt-tätt. Byggnadernas genomsnittliga höjd förväntas bli 4-5 våningar. 

För att tillgodose områdets behov av grönområden rustas befintliga parker upp 

och nya kvartersparker och parkstråk anläggs. Man beräknar att ca 2000 nya 

bostäder kommer att byggas på kommunens mark, samt ytterligare ca 500 på 

ett område öster om marken som är i privat ägo. Förhoppningen är en variation 

av boendeformer som bostads- och hyresrätter men även studentbostäder och 

vårdboenden (Uppsala kommun, 2012). 

2.1.2 Tidsplan 

Upplåtandet av hela området kommer att ske i etapper och beräknas ta mellan 

10-15 år. Den förutsätter att mellan 100-200 lägenheter byggs varje år. Vilket 

skulle innebära att större delarna borde stå klara i mitten på 2020-talet. 

Byggandet av första kvarteret beräknas starta 2013 (Uppsala kommun, 2012). 

2.1.3 Etapp 1 
Markanvisningsavtal tecknades av kommunstyrelsen den 13 februari 2012 med 

8 byggaktörer. Totalt kom 44 ansökningar in, varav 36 var för bostäder och 8 

för förskolor och vårdboenden. Avtalet innebär att byggaktörerna har två år på 

sig att utveckla sitt projekt och sedan ges möjligheten att köpa marken och 

börja bygga. I första etappen kommer ca 500 bostäder innefattande både 

bostads- och hyresrätter att byggas enligt figur 2.2. Utöver bostäder byggs även 

förskola och vårdboende (Uppsala kommun, 2012). Följande byggaktörer har 

fått mark- anvisning:  

 

• Hauschild + Siegel Architecture AB 

• Järntorget Bostad AB 

• Svenska Vårdfastigheter AB 

• Bygg Vesta AB  

• TB exploatering AB 

• Veidekke Bostad AB 

• Wallenstam AB 

• Åke Sundvall Byggnads AB 



Kap. 2 Bakgrundsbeskrivning 

 

 

5 

 

 
Figur 2.2 Etapp 1 (Uppsala kommun, 2012) 

  

2.1.4 Miljö 

Östra Sala backe ska bidra till att Uppsala ska uppnå klimatneutralitet och 

därigenom inte bidra till växthuseffekten. Miljöprofilen är i fokus och Östra 

Sala backe ska bli Uppsalas mest klimatanpassade stadsdel. Östra Sala backe 

blir ett pilotprojekt för hållbart byggande där de senaste tekniska lösningarna 

ska användas och testas (Uppsala kommun, 2012). 

I ”Kvalitets- och hållbarhetskriterier” för området som tagits fram av 

Uppsala kommun finns en beskriven målbild att ”Östra Sala backe ska starkt 

bidra till att Uppsala når sina klimatmål för att motverka den globala 

uppvärmningen” och ”Östra Sala backe ska byggas hållbart och med ett 

livscykelperspektiv” (Uppsala kommun, 2012). 

2.1.5 Energiförsörjning  

En viktig fråga för Östra Sala backe är hur energiförsörjningen ska lösas. Man 

vill ha en låg energiförbrukning och hög energieffektivitet. Som tidigare 

nämnts vill man använda smarta nya tekniska lösningar och är öppen för att 

byggherrarna ska kunna pröva ny teknik.  
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Dokumentet ” Kvalitets- och hållbarhetskriterier” beskriver målbilden 

som att ”Östra Sala backe ska byggas för minimerad energianvändning och 

profileras mot och främja energismart teknik”, samt att initiativet ”Utveckling 

mot, och krav om, nära-noll-energibyggnader tas tillvara och målet att Östra 

Sala backe ska innehålla exempel på sådana. För byggnader i Östra Sala backe 

kan det innebära en energianvändning av 40-50 kWh/m
2
 eller lägre” (Uppsala 

kommun, 2012).  

I tabell 2.1 presenteras hur byggherrarna preliminärt tänkt avseende 

energianvändningen i Östra Sala backe utifrån ansökningarna för mark- 

anvisning. 

 

Tabell 2.1 Energianvändningen utifrån markanvisningsansökan 

Byggherre Antal 
lägenheten 

Beräknad 
Energianvändning 
(kW/m

2
) 

Planerat uppvärmningssystem Övrigt 

Järntorget 
Bostad  

50-100 55 Vattenburet med 
radiatorer/fjärrvärme 

Lågenergihus med 
effektivt 
värmeåtervinningssystem 

Hauschild + 
Siegel 
Architecture  

40-60 60-80 - Minst minienergihus. 
Solfångare 

Bygg Vesta  100-150 ˂ 55 Luftburet/fjärrvärme 90 % återvinning med 

FTX 

TB 
Exploatering  

10-15 
radhus 

40 Golvvärme/radiatorer/fjärrvärme Värmeåtervinning med 
FTX.  Solceller/solfångare 

Åke Sundvall 
Byggnads  

50-75 + 20-
25 radhus 

55 Fjärrvärme Ambition om 
plusenergihus. FTX. 
Solceller. Småskaliga 
vindkraftverk 

Veidekke 
Bostad  

50-100 55-65 Vattenburet med 
radiatorer/konvektorer/fjärrvärme 

90 % värmeåtervinning. 

Wallenstam  ≥ 100 ˂ 65 - 90 % värmeåtervinning 
med FTX 

Svenska 
vårdfastighet  

- 30 (2014), 
på sikt ˂ 10 

Vattenburet med 
radiatorer/bergvärme/fjärrvärme 

Värmeåtervinning. 
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2.2 Energi 
I detta avsnitt behandlas olika aspekter inom ämnet energianvändning i 

byggnader. 

2.2.1 EU-direktiv 
Vid EU: s vårtoppmöte 2007 sattes det så kallade 20/20/20 målet upp. För EU 

länder innebär detta att till 2020 ska: 

 Växthusgasutsläppet minska med 20 % mot nivån 1990.  

 Användningen av primärenergi minska med 20 %. 

 Av den totala energianvändningen ska minst 20 % komma från 

förnybara energikällor. Idag är denna andel 8,5 %. 

Gällande den del av energianvändningen som ska komma från förnybara 

energikällor så har en nationell fördelning tillämpats. För Sverige innebär det 

en andel på 49 % (Energiläget, 2011). Till 2020 har det även kommit direktiv 

från EU att alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader. Vilket 

innebär att de ska ha ”mycket hög energiprestanda” samt få ” mycket hög grad 

energi från förnybara energikällor” (Boverket, 2011). 

2.2.2 Bostäder 
Av den totala energianvändningen i Sverige står bostads- och servicesektorn 

för 40 %. År 2009 användes sammanlagt 79 TWh för uppvärmning och 

tappvarmvatten i bostäder och lokaler. Som figur 2.3 visar så har användningen 

av olika energibärare förändrats över tiden, från att vi förr använde mycket olja 

så använder vi nu mer el och fjärrvärme. Att användningen ökar 2010 kan 

förklaras av den kalla vintern då värdena ej är temperaturkorrigerade 

(Energiläget, 2011). 

 
Figur 2.3  Energianvändning i TWh för bostads- och servicesektorn 1970-2010 

(Energiläget, 2011) 
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2.2.3 Fjärrvärme 

Med fjärrvärme menas att bostäder i städer kopplas samman i ett kulvertnät 

bestående av nedgrävda ledningar för uppvärmt vatten som produceras i ett 

centralt värmeverk (Energimyndigheten, 2011). I Sverige har fjärrvärme 

funnits sedan 1950-talet. För flerbostadshus är fjärrvärme den absolut 

vanligaste uppvärmningsformen, 92 % av flerbostadshusen i landet värmdes 

upp med fjärrvärme 2009 (Energiläget, 2011). Östra Sala backe ligger inom 

Uppsalas fjärrvärmesystem och flera byggnader kommer med stor sannolikhet 

att ansluta sig till fjärrvärmenätet (Uppsala kommun, 2012). 

Det används en mängd olika bränslen och anläggningar för att producera 

fjärrvärme. Förr producerades främst fjärrvärme från olja och idag kommer 

istället den största delen från biobränsle och avfall. Det senast årtiondet har 

framförallt förbränning av avfall ökat och denna utgör numer bas för 

värmeproduktionen i flera svenska städer (Energiläget 2011). Mängd och typ 

av tillförd energi och levererad energi för fjärrvärmeproduktionen i Uppsala 

2010 ses i figur 2.4.   

 
Figur 2.4 Tillförd och levererad energi (Vattenfall, 2011) 

Vattnets temperatur 

Temperaturen i vattnet hos fjärrvärmen skiljer sig mellan primärledning och 

returledning. I primärledningen är temperaturen hos vattnet normalt som högst 

120°C. (Svensk fjärrvärme, 2012). I vissa fall kan låg- tempererade 

fjärrvärmesystem användas, temperaturen i primärledningen är i dessa system 

som högst 60°C (Grefberg, 2010). I Danmark finns lågenergihus som försörjs 

med fjärrvärmetemperaturen 50°C (Jørgensen, 2011). Genom att ha låga 

temperaturer i fjärrvärmenätet minskar distributionsförlusterna och den 

producerade värmen kan utnyttjas mer effektivt (Gummérus, 2012).  
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2.2.4 Byggnadsintegrerad förnybar energiutvinning 

Ett sätt att minska mängden tillförd energi till bostäder är att i högre grad 

använda sig av byggnadsintegrerad småskalig förnybar energiutvinning Detta 

kan göras på flera olika sätt, i Östra Sala backe planerar byggherrarna att 

använda sig av solenergi och vinkraft.  

Från solenergi kan man utvinna värme och el, värme utvinns från 

solfångare och el genereras med hjälp av solceller. I Sverige är energin som 

kommer från solinstrålning cirka 1000 kWh/m
2
 per år (Sidén, 2009). 

 

Solfångare 

En solfångare fungerar genom att solen värmer upp en värmebärare i 

solfångaren som vanligtvis består av vatten blandat med glykol. Ytan på en 

solfångare kallas absorbator och har till uppgift att fånga solens energi utan att 

sedan stråla ut den igen. Verkningsgraden hos solfångaren beror på hur bra 

värmen bevaras. Solfångare kan dels användas till att värma tappvarmvatten 

men även som kombinationssystem där solfångaren både bidrar till 

tappvarmvatten och uppvärmning vilket ses i figur 2.5.  

 
Figur 2.5 kombinationssystem (Ultra Energi, 2010) 

De mest använda solfångarna är plana solfångare och vakuumsolfångare. Den 

plana solfångaren består av en låda av aluminium eller plåt, där det längst ner 

läggs isolering täckt av en damm- och diffusionsspärr. Över ligger absorbatorn 

med rör för värmebärare, som i sin tur vanligen täcks med glas. Solfångare kan 

ytterligare effektiviseras genom reflektorer som koncentrerar solstrålningen. 

Vakuumsolfångaren har varit mer sällsynt på grund av att den har varit dyr, nu 

sjunker dock priserna varvid den förväntas bli allt vanligare. Absorbatorn i en 
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vakuumsolfångare är som namnet antyder innesluten i ett rör av vakuum. Det 

medför att konvektions- och ledningsförluster undviks och verkningsgraden där 

med blir högre (Sidén, 2009). 

 

Solceller 

Solceller har länge setts som dyr energiutvinning. Priserna har de senaste åren 

sjunkit och förväntas göra det även i framtiden. Det finns många olika typer av 

solceller, dagens marknad domineras dock av den monokristallina 

kiselsolcellen. Det som i huvudsak skiljer det olika solcellerna åt är pris och 

verkningsgrad (Sidén, 2009). 

En solcell omvandlar solenergi till elektricitet genom att elektriskt fält uppstår 

då solljuset befinner sig över en viss energinivå, detta illustreras i figur 2.6. 

Inuti solcellen finns ett tunt halvledarskikt som på båda sidor har en elektrisk 

kontakt. När ljuset absorberas av solcellen frigörs elektroner som det elektriska 

fältet separerar, vilket ger upphov till en spänning mellan kontakterna. 

Spänningen är normalt på ca 0,5 V och blir högre om flera celler kopplas i 

serie. Elektrisk ström uppstår när cellen eller cellerna kopplas till en yttre 

krets(Abel och Elmroth, 2008). Verkningsgraden hos solceller ligger normalt 

mellan 10-13%. En solcell i Sverige producerar omkring 100W/m
2 

när solen 

lyser med 1000 W/m
2
 (Ångström Solar Center, 2011). 

 
Figur 2.6 Funktion solcell (Third Way Solar) 

Vindkraft 
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Det finns hos en byggherre för Östra Sala backe en tanke om att utnyttja 

vindkraft i form av småskaliga vindkraftverk. Ett vindkraftverk fångar vindens 

rörelseenergi genom att vindens kraft på rotorbladen ger upphov till en rotation 

i huvudaxeln som i generatorn omvandlas till elektrisk energi (Sidén, 2009). 

Vid placering av småskaliga vindkraftverk i urban miljö bör hänsyn tas till 

att turbulens kan förekomma. Turbulensen uppstår av kringliggande hinder 

som byggnader, träd och buskar. Vindkraftverk kan ha svårt att klara av 

turbulens och vindmätning bör göras innan de placeras ut. Vindkraftverk ger 

ifrån sig ljud som kan upplevas som störande speciellt när de  placeras nära hus 

och bostäder (Svensk Vindkraftförening, 2011) . 

I England gjorde Encraft 2007-2008 en undersökning av effektiviteten hos 

småskaliga vindkraftverk.  I undersökningen testades 26 småskaliga vind- 

kraftverk från 5 olika tillverkare. Vindkraftverken placerades på tak med olika 

höjder, det lägsta på ett envåningshus och den högsta på en 45 m högt 

flerbostadshus. Av de testade småskaliga vindkraftverken producerade den 

genomsnittliga 628 Wh per dag (230 kWh på ett år). Det som var mest effektivt 

producerade 2 382 Wh per dag (869 kWh på ett år). Medan det minst effektiva 

enbart producerade 41 Wh per dag (15 kWh på ett år), vilket är mindre än vad 

det genomsnittliga småskaliga vindkraftverket själv behövde för drift (80 Wh 

per dag, 29 kWh på ett år). Ovanstående värden är korrigerade för att utesluta 

data för när vindkraftverken var avstängda eller hade gått sönder (Warwick 

Microwind, 2009). 

 

2.3 Värmetillförselsystem 

Ett värmesystem har till uppgift att upprätthålla energibalansen i en byggnad. 

Vid planering av en nybyggnation finns det olika värmesystem att välja bland. 

Man bör utgå från byggnadens behov när värmesystemet väljs. Värmebehovet 

kan skilja sig mycket beroende på vad byggnaden används till samt hur stor 

den är. Vid val av värmesystem spelar främst följande faktorer in (Abel och 

Elmroth, 2008). 

 Geografiskt läge för byggnaden: Tätort eller på glesbyggd. Finns 

tillgång till fjärrvärme, berggrund för bergvärme etc. 

 Typ av byggnad: Flerbostadshus, småhus eller lokalbyggnad. Befintlig 

byggnad eller nybyggnation. 

 Miljö: Vilken typ av energi eller bränsle ska användas. 

 Ekonomi: Investeringskostnad och driftkostnad. 

Värmeproduktionen kan ske direkt eller indirekt. Direkt produktion innebär att 

värmeproduktionen sker i eller i anslutning till byggnaden med exempelvis 

olja, kol, gas eller solvärme. Indirekt produktion är istället när en byggnad till 
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exempel använder fjärrvärme, produktionen sker då i stadens värmeverk och 

överförs till byggnaden i fjärrvärmecentralen via fjärrvärmenätet (Truscel, 

1999). 

I Östra Sala backe är uppvärmning tänkt att ske genom värmedistribution med 

antingen ett vattenburet system eller ett luftburet system.  

2.3.1 Vattenburen värmedistribution 

 I länder som Sverige där vintrarna är kalla och det därmed föreligger ett stort 

värmebehov under dessa perioder, är vattenburna system med radiatorer 

dominerande. Systemen är driftsäkra och kan fungera i mer än 40-50 år utan 

störningar. Förr dimensionerades vattenburna system med radiatorer för en 

temperatur på 80°C i framledningen, idag är denna temperatur 60°C eller lägre. 

Lägre temperatur ger mindre värmeförluster i systemet (Abel och Elmroth, 

2008).  

Värmedistributionen består av framledning och returledning för vatten i 

form av isolerade rör. Framledningen leder det varma vattnet från värmekällan 

till värmeavgivaren och returledningen leder det kalla vattnet tillbaka till 

värmekällan (Truscel, 1999).  

Som värmeavgivare används vanligtvis radiatorer. De avger värme 

genom strålning och konvektion. Hur mycket strålning respektive konvektion 

en radiator avger beror på dess utformning samt aktuella temperaturer. En 

annan värmeavgivningslösning för vattenburna system är golvvärme. 

Rörslingor som avger värme installeras då i golvet. I ett betonggolv läggs 

slingorna 5-6 cm under golvytan med ett avstånd på 15-30 cm. Med golvvärme 

uppnås en jämn temperaturprofil eftersom den värmeavgivande ytan är stor. 

Golvets yta får maximalt uppnå en temperatur på 27°C vilket innebär att kravet 

på framledningstemperatur i vattnet begränsas till 45-50°C (Installationsteknik, 

2011).  

2.3.2 Luftburen värmedistribution 
I ett luftburet system värms byggnaden genom tillförsel av övertempererad luft 

via ventilationssystemet. Denna teknik är vanlig i USA men förekommer även 

här i Sverige och i övriga Europa (Abel och Elmroth, 2008). Det finns olika 

typer av luftburna värmesystem, men det som i huvudsak är tänkt att användas 

i Östra Sala backe är en kombination av ett FTX-system och ett värmebatteri 

för tillskottsvärme. Ett FTX-system är ett från- och tilluftssystem med 

värmeåtervinning, illustrerat i figur 2.7. I enkelhet består systemet av ett FTX-

aggregat och kanaler för den tillförda luften, tilluft, och den bortförda luften, 

frånluft. Uppvärmning av tilluft sker således dels genom återvinning av 

frånluftsvärme i värmeväxlaren i FTX-aggregatet, och dels från ett 

värmebatteri när extra tillskott behövs och endast återvinningen är otillräcklig. 
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Värmebatteriet för extra uppvärmning består vanligen av ett elbatteri eller ett 

vattenbatteri som kan värmas med fjärrvärme. Den uppvärmda luften förs med 

hjälp av tilluftskanaler in i byggnadens vardagsrum och sovrum, och den 

använda luften förs ut ur byggnadens kök och badrum av frånluftskanaler. För 

att uppnå ett flöde i systemet används fläktar för till- och frånluften 

(Installationsteknik, 2011).  

 

 
Figur2.7 Från- och tilluftsystem med värmeåtervinning  

(Energimyndigheten, 2011) 

 

2.4 Energieffektiva byggnader 

2.4.1 Klassificering 

Hus som är energieffektiva kan ha flera olika benämningar som till exempel 

passivhus, hus utan värmesystem, resurseffektiva byggnader, och låg- och 

minienergihus.  

 

Lågenergihus 

Lågenergihus är ett gammalt begrepp som syftar till byggnader som använder 

sig av mindre energi än vad byggnormen kräver. Några klara bestämmelser om 

hur mycket mindre energi ett lågenergihus ska använda jämfört med ett vanligt 

hus finns inte idag (Wall, 2008). I lågenergihus används konventionellt 

vattenburet värmesystem (Energimyndigheten, 2011). 
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Passivhus 

Det som definierar ett passiv hus är att det har tjock isolering, vanligtvis 30-50 

cm, och inte använder sig av ett konventionellt värmesystem. Huset värms till 

stor del upp av att man tar till vara och återvinner överskottsvärmen från 

människor och apparater, genom effektiv värmeåtervinning i ventilationen. 

Extra värme behövs på vintern, den fås normalt genom ett batteri på 

värmeväxlaren som får sin energi från el- eller fjärrvärme. Uppvärmning av 

tappvarmvatten kan ske med hjälp av solvärme, även den kompletterad av el- 

och fjärrvärme under årets kalla delar(Energimyndigheten, 2011). Idag finns 

endast inofficiella krav för svenska passivhus som har tagits fram av Forum för 

energieffektiva byggnader och energimyndigheten (Forum för energieffektiva 

byggnader, 2009).  

Klimatzon söder 

Energikrav:  (Efjärrvärme +  Ebiopanna + Eel) ≤ 45 kWh/m
2
 

Effektkrav:  Pmax = 10 W/m
2
 

Klimatzon norr  

Energikrav:  (Efjärrvärme + Ebiopanna + Eel) ≤ 55 kWh/m
2
 

Effektkrav:  Pmax = 14 W/m
2
 

 

Minienergihus 

Ett minienergihus har som syfte att minimera energitillförseln till byggnaden, 

huset ska kunna ha en lika låg energianvändning som ett passivhus. Huset har 

inget krav på vilken typ av värmetillförselsystem som används. Däremot så är 

det av betydelse vilken typ av energi man använder för uppvärmning. Används 

till exempel förnybar energi så är det lättare att uppfylla kraven för 

minienergihus. För att man inte ska kunna bygga en energislösande byggnad 

som bara använder sig av förnybar energi så har ett effektkrav för 

uppvärmningen fastslagits(Wall, 2008). Kraven är framtagna parallellt med 

kraven för passivhus (Forum för energieffektiva byggnader, 2009). 

zon III 

Energikrav:  ≤ 70 kWh köpt/m
2
 för icke elvärmda byggnader 

≤ 40 kWh köpt/ m
2
för elvärmda byggnader 

Effektkrav: Pmax = 16 W/m
2
 

zon II    

Energikrav: ≤ 74 kWh köpt/m
2
 för icke elvärmda byggnader 

≤ 42 kWh köpt/m
2
 för elvärmda byggnader 

Effektkrav: Pmax = 18 W/m
2
 

zon I    

Energikrav: ≤ 78 kWh köpt/m
2
 för icke elvärmda byggnader 
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≤ 44 kWh köpt/m
2
 för elvärmda byggnader

 Effektkrav: Pmax = 20 W/m
2
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2.4.2 Exempel på svenska energieffektiva byggnader  

Hamnhuset i Göteborg  

Hamnhuset i Göteborg är Sveriges största passivhus, innehållande 115 

lägenheter i olika storlekar. Byggnaden består av två olika huskroppar på fyra 

respektive fem våningar som tillsammans bildar ett U. Färdigställandet skedde 

under 2008, byggherre var Kommunala Älvstranden Utveckling AB och 

entreprenör var NCC (Energimyndigheten, 2012). 

 Huset är mycket välisolerat med byggnadsdelar med låga U-värden, stor 

vikt har även lagts på att minimera köldbryggor (Älvstranden Utveckling, 

2012). Figur 2.8 visar det principiella systemet för uppvärmning av 

Hamnhuset. På taket finns 200m2 vakuumsolfångare placerade och i källaren 

finns tre ackumulatortankar som tillsammans kan rymma 15m3 vatten. Under 

halva året står vakuumsolfångare för varmvattenuppvärmningen. Huset har ej 

radiatorer och rumsuppvärmningen sker med hjälp av ett luftburet system 

bestående av ett FTX-system och ett värmebatteri. Återvinningen av frånluft är 

effektiv med en verkningsgrad hos värmeväxlaren på över 80 %. När sol och 

den återvunna värmen inte räcker till så används fjärrvärme för uppvärmning. 

Systemet är utformat för en lägenhetstemperatur på 21°C när fjärrvärme 

används. Vill man ha varmare temperatur kan extra värme tillföras genom ett 

eldrivet värmebatteri som finns placerat i varje lägenhet (Energimyndigheten, 

2012). Energiförbrukningen uppgår till 55kWh/m2 per år (White, 2012).  

 
Figur 2.9 Uppvärmning Hamnhuset (Älvstranden Utveckling, 2011) 
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Kv Kommendörkaptenen i Malmö 

I västra hamnen i Malmö Byggde Bygg Vesta AB i samarbete med WSP 2008 

en ny sorts lågenergihus som ska vara i klass med passivhus. Huset som även 

kallas egenvärmarhus består av 101 lägenheter. Av dessa ligger 11 av 

lägenheterna i en separat huskropp med passivhusstandard där radiatorer 

saknas, medan resterande 90 är byggda traditionellt med ett konventionellt 

radiatorbaserat uppvärmningssystem. Den beräknade årliga energi- 

användningen för huset är beräknad till 65 kWh/m
2
(WSP, 2012). 

Man har använt en välisolerad klimatskärm och tät stomme kombineras 

med en förenklad uppvärmningsteknik som illustreras i figur 2.10. 

Uppvärmningen sker genom ett luftburet FTX-system där tilluften värms med 

återvinning och fjärrvärme. Utöver uppvärmning med fjärrvärme har varje 

lägenhet ett värmebatteri för extra individuell uppvärmning för årets kalla 

perioder. Inblåsningen av den varma luften sker i rummens bakkant med ett 

lågt luftflöde (WSP, 2012).  

 
Figur 2.10 Uppvärmning Kv Kommendörkaptenen (WSP, 2012) 
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3 METOD 
De metoder som använts i detta arbete är litteraturstudie samt beräkningar och 

simuleringar. Samtliga indata för beräkningar och simuleringar kommer från 

husen som legat till grund för simuleringsmodellerna som presenteras i 

avsnittet om VIP Energy (3.2.1). 

3.1 Beräkningar 
Beräkningar har gjorts för framtagning av erforderlig tilluftstemperatur vid 

luftburen rumsuppvärmning. Formler är tagna ur kursmaterialet 

Värmeberäkningar för kursen Installationsteknik vid Lunds Universitet. 

Vidare gjordes även beräkningar för elproduktionen hos småskaliga 

vindkraftverk. 

3.1.1 Beräkning av tilluftstemperatur 

För att beräkna vilken temperatur tilluften behöver värmas till när luftburen 

värme används har följande samband satts upp: 

 

Qtillluft =  Qtransmission+ Qventilation  (3.1) 

 

Qtransmission (W) är förlusterna som uppstår vid värmegenomgången genom 

byggnadens delar. Köldbryggor är ej med i formeln. Dock tar Umedel-värdet som 

tagits från VIP Energy hänsyn till köldbryggor, då de är beräknade med ett 

tillskott på u-värdet för varje byggnadsdel. 

 

Qtransmission = Umedel * Aklimatskal * T  (3.2) 

där  

Umedel = Medel U-värde (W/m
2
K) 

Aklimatskal = Omslutande area (m
2
) 

T = Tinne -Tute (K) 

 

där Qventilation är ventilationsförlusterna (W). Formeln är något förenklad då 

luftläckage genom byggnaden ej ingår.  

 

Qventilation = V * * Cpi * TFTX  (3.3) 

där  

V = luftflöde (m
3
/s) 

 = luftens densitet, 1,2929 (kg/m
3
) 

Cpi = luftens specifika värmekapacitet (J/kgK) 

TFTX = T – (     * T) (K) 
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Verkningsgraden (    ) hos värmeåtervinningen i ventilationssystemet antas 

vara 75 % för temperaturer upp till 0C, och 80 % för temperaturer över 0C. 

 

Qtill är värmebehovet (W) för aktuellt luftflöde för att täcka ventilation- och 

transmissionsförlusterna. 

 

Qtillluft = V * * Cpi * T tillförd-återvunnen  (3.4) 

där 

Ttillförd-återvunnen = Ttillförd - (Tute + (     * T)) (K) 

 

Ur ovanstående formler kan Ttillförd lösas ut, och motsvarar då den temperatur 

som tilluften (C) måste ha för att värma upp byggnadens till en angiven 

innetemperatur. 

 

          
                            

         
                 ))  (3.5) 

 

Figur 3.1 och 3.2 visar de olika temperaturer och temperaturdifferenser som 

används i ovanstående formler. 

 
Figur 3.1 Temperaturer och temperaturdifferenser för beräkningar 

 
Figur 3.2 Temperaturer och temperaturdifferenser för beräkningar 
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3.1.2 Elproduktion hos småskaliga vindkraftverk 
Vid beräkning av elproduktion hos småskaligt vindkraftverk användes ett 

effektdiagram från Windforce för deras småskaliga vindkraftverk SpeedX 

(Windforce, 2011). Vinddata på timbasis över ett år för Uppsala erhölls ur 

klimatdatabasen Meteonorm (Meteonorm, 2009). I effektdiagramet infördes 4 

räta linjer för att skatta förhållandet mellan vindhastighet och effekt enligt figur 

3.2. Vinddata ur Meteonorm matchades sedan med effektdiagramet för att få 

fram elproduktionen för varje timme under året. Timvärdena summerades 

sedan till månads- och årsvärden. 

 
Figur 3.2 Effektdiagram med funktioner för olika vindhastigheter. 

 

3.2 Simuleringar 

För att kunna se inverkan av solfångare har simuleringar gjorts i VIP Energy. 

Solcellers elproduktion simulerades i Solekonomi 1.0. I Nova online gjordes 

simuleringar av luftburen värme med olika fjärrvärmetemperaturer. 

3.2.1 VIP Energy 

VIP Energy är ett program för beräkning av energianvändningen hos 

byggnader. Beräkningarna i programmet bygger på byggnadens olika delar och 

dess egenskaper samt klimatfaktorer som temperatur, solinstrålning och vind. 

Programmet tar hänsyn värmelagring i byggnaden och läckage genom dess 

byggnadsdelar. Modeller som byggs upp kan orienteras och placeras på önskad 

plats geografiskt för att simulera ett i verkligheten byggt hus. I programmet 

finns även en funktion för att innefatta bidraget av solfångare på byggnaden för 

energiberäkningar. Simuleringarna har gjorts med plana solfångare. Parametrar 

för solfångarna har tagits ur användarmanualen för VIP (Energy Structural 

Design Software in Europe AB, 2009). 
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Simuleringsmodeller 

Då byggandet av Östra Sala backe fortfarande är i ett tidigt skede är inga 

byggnader klara. Från två av byggherrarna som fått markanvisning för etapp 1 

har referensobjekt erhållits och modellerna är uppbyggda efter dessa. 

Modell 1 

Flerbostadshus för cirka 200 lägenheter som Bygg Vesta ska bygga i 

Barkarbystaden i Järfälla med byggstart hösten 2012. Huset består av fyra 

sammansatta byggnader i en kvadrat med en gemensam innergård. Byggnaden 

har 4-6 våningar. För simuleringar har huset delats upp i 4 huskroppar där 

beräkningarna är gjorda för varje huskropp separat. Modellerna är utformade 

efter bygglovsritningar och tillhandahållen materialdata med vissa förenklingar 

(Hällqvist, 2012). En utförligare beskrivning av modellerna finns i bilaga 1. 

Modell 2 

Hus ur radhuslänga byggd av TB exploatering under 2011. Huset är en del ur 

en radhuslänga och innehåller 4 lägenheter i två plan. Modellen är uppbyggd 

efter ritningar och beskriven uppbyggnad (Kylin, 2012). Noggrannare 

beskrivning av byggnaden ses i bilaga 2. 

 

3.2.2 Solekonomi 1.0 

För beräkning av elproduktionen med hjälp av solceller har Solekonomi 1.0 

använts. Beräkningsprogrammet har tagits fram av dr. Joakim Widén på 

Uppsala Universitet som en del i projektet ”Beräkningsmodell för ekonomisk 

optimering av solelanläggningar” (Widén, 2010). Solekonomi 1.0 beräknar hur 

mycket el en solcellsanläggning producerar beroende på hur storlek och hur 

den är orienterad. Solstrålningsvärden är baserade på strålningsdatabasen 

STRÅNG som togs fram 2007 av SMHI tillsammans med Naturvårdsverket 

och Strålsäkerhetsmyndigheten (SolEl-programmet, 2012). 
 

3.2.3 Nova online 

För att ta reda på vilken effekt fjärrvärmetemperaturen får för utformningen av 

uppvärmningssystemet vid luftburen värme, har beräkningsprogrammet Nova 

online använts. Programmet är framtaget av Novenco som är ett företag som 

bland annat tillhandahåller fläktluftvärmare till främst större lokaler. 

Beräkningarna utförs utifrån byggnadens storlek och dess transmissions- och 

ventilationsförluster. Med hjälp av byggnadens utformning och angiven 

temperatur för fjärrvärme beräknar programmet byggnadens behov av 

fläktluftvärmare i luftflöde och värmeeffekt (Novenco, 2007) 
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4 RESULTAT AV BERÄKNINGAR OCH 

SIMULERINGAR 
I kapitlet presenteras först beräkningar av temperaturen hos tilluften i ett 

luftburet värmesystem. Därefter följer simuleringar med olika fjärrvärme- 

temperaturer i Nova online. Sedan redogörs simuleringar gjorda i VIP Energy 

och Solekonomi 1.0 avseende solenergi. Avslutningsvis redovisas resultaten av 

beräkningar av elproduktionen hos småskaliga vindkraftverk. 

4.1 Tilluftstemperatur vid luftburen värme 

I det här avsnittet presenteras resultaten av beräkningar för erforderlig 

temperatur hos tilluften för uppvärmning av referensobjekten. Indata för 

beräkningarna har tagits ur VIP Energy och presenteras i tabell 4.1. Alla 

beräkningar är gjorda för en rumstemperatur i byggnaderna på 20ºC och med 

en luftomsättning på 0,5/h. Värdena är framräknade för utomhustemperaturer 

på -20 ºC, -10 ºC, 0 ºC, 10 ºC och 20 ºC. Resultatet för TB exploatering 

presenteras i tabell 4.2 och Bygg Vestas 4 olika huskroppar i tabellerna 4.3, 4.4 

och 4.5. 

 

Tabell 4.1 Indata för beräkning av tilluftstemperatur 

 TB 

Exploatering 

Bygg 

Vesta hus 

1 

Bygg 

Vesta hus 

2 

Bygg 

Vesta hus  

3 

Bygg 

Vesta hus 

4 

Umedel 

(W/m
2
K) 

0.22 0.28 0.28 0.23 0.30 

Aklimatskal 

(m
2
) 

662 5415 5415 2513 1971 

Flöde 

(m
3
/s) 

0.12 2.77 2.77 1.05 0.70 

Volym 

(m
3
) 

829 19919 19919 7530 5050 

Umedel är det genomsnittliga värdet för värmegenomgången genom byggnadens 

delar. Aklimatskal är den omsluttande arean för klimatskalet. Värdet på flödet är 

luftflödet motsvarar en luftomsättning på 0,5/h för de olika byggnaderna. 

Volymen är det  tredimensionella innehållet hos byggnaderna som behöver 

värmas. 
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Tabell 4.2 Transmission- och ventilationsförsluster samt erforderlig tillufts- 

temperatur för TB Exploatering 

 Tute -20 -10 0 10 20 

Qtrans (KW) 5,7 4,3 2,9 1,4 0 

Qvent  (KW) 1,5 1,1 0,8 0,3 0 

Qtot  (KW) 7,2 5,4 3,6 1,7 0 

            

  -20.00 -10.00 0.00 10.00 20 

Ttillförd (°C) 58.0 48.5 39.0 29.0 20 

 

Erforderlig tilluftstemperaturen för uppvärmning vid det den kallaste 

temperaturen -20ºC blir 58,0ºC. Umedel-värdet är det lägsta bland husen. Flödet 

är 0,12 m
3
/s vilket är betydligt lägre än övriga byggnader, vilket förklaras av 

att huset volym är mindre. Transmissionsförlusterna och ventilationsförlusterna 

ses minska med ökad utomhustemperatur. Vid utetemperatur på 20°C blir 

värdena för förluster 0 då utom- och inomhustemperaturerna är desamma. 

 

Tabell 4.3 Transmission- och ventilationsförsluster samt erforderlig tillufts- 

temperatur för Bygg Vesta hus 1 & 2 

  Tute -20 -10 0 10 20 

Qtrans (KW) 60,7 45,5 30,3 15,2 0 

Qvent  (KW) 36,1 27,1 14,5 7,2 0 

Qtot  (KW) 96,8 72,6 44,8 22,4 0 

            

  -20.00 -10.00 0.00 10.00 20 

Ttillförd (°C) 36.8 32.6 27.4 23.7 20 

 

Bygg Vestas huskroppar 1 och 2, har samma indata och beräkningarna ger 

därmed samma värden för Ttillförd. Högsta värdet fås vid den kallaste 

utetemperaturen -20 ºC och blir 36,8 ºC. Huskropparna är det största vilket 

medför ett högt luftflöde på 2,77 m
3
/s. Umedel-värdet är det näst högsta bland 

samtliga byggnader och det högsta bland Bygg Vestas huskroppar.  
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Tabell 4.4 Transmission- och ventilationsförsluster samt erforderlig tillufts- 

temperatur för Bygg Vesta hus 3 

  Tute -20 -10 0 10 20 

Qtrans (KW) 34,6 25,9 17,3 8,6 0 

Qvent  (KW) 13,7 10,2 6,8 2,7 0 

Qtot  (KW) 48,2 36,2 24,1 11,4 0 

       

  -20.00 -10.00 0.00 10.00 20 

Ttillförd (°C) 45.3 39.0 32.7 25.8 20 

Högsta tilluftstemperatur för Bygg Vestas huskropp 3 är 45,3 ºC vid 

utetemperaturen -20 ºC. Huset har det lägsta Umedel-värdet och näst lägsta 

flödet, 1.05 m
3
/s, bland Bygg Vestas huskroppar.  

 

Tabell 4.5 Transmission- och ventilationsförsluster samt erforderlig tillufts- 

temperatur för Bygg Vesta hus 4 

  Tute -20 -10 0 10 20 

Qtrans (KW) 23,5 17,6 11,7 5,9 0 

Qvent  (KW) 9,2 6,9 4,6 1,8 0 

Qtot  (KW) 32,7 24,5 16,3 7,7 0 

            

  -20.00 -10.00 0.00 10.00 20 

Ttillförd (°C) 45.6 39.2 32.8 25.9 20 

Huskropp 4 är till storlek den minsta bland Bygg Vesta husen, vilket medför ett 

lägre flöde  på 0.70 m
3
/s. Umedel-värdet är det högsta bland samtliga byggnader. 

Högsta temperaturen för tilluft fås vid utetemperaturen -20 ºC och blir 45,6ºC. 

 

Tabell 4.6 visar storleken på transmission- och ventilationsförlusterna i 

förhållande till husets volym. Transmissionsförluster ses minska procentuellt 

med större volym förutsatt att Umedel är detsamma. Däremot är 

ventilationsförlusterna lika stora i förhållande till volymen på byggnaden. 

Tabell 4.6 Transmission- och ventilationsförsluster i förhållande till 

byggnadernas volym 

 TB 

Exploatering 

Bygg 

Vesta hus 

1 

Bygg 

Vesta hus 

2 

Bygg 

Vesta hus 

3 

Bygg 

Vesta 

hus 4 

Qskal/volym 6.9 3.0 3.0 4.6 4.7 

Qvent/volym 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 
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4.2 Fjärrvärme vid luftburen värme 

I programmet Nova online har simuleringar gjorts för att se förändringar hos ett 

luftburet värmesystem beroende av fjärrvärmetemperaturer. Alla simuleringar 

är gjorda för utomhustemperaturen -20ºC, då värmebehovet är som störst. 

Lufttemperaturen in i fläktvärmaren efter värmeåtervinning beräknas enligt 

formel (3.4), och blir då 10ºC. Först gjordes simuleringar för referenshusen 

med normaltempererad (110/70ºC) och lågtempererad fjärrvärme (50/25ºC) 

presenterade i tabell 4.7. I tabell 4.8 ses resultaten av när den beräknade 

temperaturen för tilluft i föregående avsnitt användes som temperatur för 

fjärrvärme, här antogs en returtemperatur på 25ºC. Programmets uträknade 

värden på flöden var bundna till Novencos produkter. Dessa värden anpassades 

för att istället motsvara husens värmebehov. 

 

Tabell 4.7 Flöde och effekt vid normal och lågtempererad fjärrvärme 

 TB 
(110/70) 

TB 
 (50/25) 

BV1 
(110/70) 

BV1 
(50/25) 

BV2 
(110/70) 

Flöde (m
3
/s) 0.14 0.98 2.29 13.58 2.29 

Effekt (kW) 7.2 7.2 94.2 94.2 94.2 

 BV2 
(50/25) 

BV3 
(110/70) 

BV3 
(50/25) 

BV4 
(110/70) 

BV4 
(50/25) 

Flöde (m
3
/s) 13.58 1.18 8.02 0.67 

 
4.36 

Effekt (kW) 94.2 48 48 32.4 32.4 

 

Tabell 4.7 visar att flödet ökar drastiskt då temperaturen för fjärrvärmen sänks 

från normal till låg temperatur. I TB exploaterings fall ökar flödet från 

0,14m
3
/s till 0,98m

3
/s. För Bygg Vestas största huskropp höjs flödet från 2,29 

m
3
/s till 13,58m

3
/s. Vid normal tempererad fjärrvärme är flödet för Bygg 

Vestas huskropp 1,2 och 4 mindre än flödet motsvarande en luftomsättning på 

0,5/h. För TB Exploaterings hus och Bygg Vestas huskropp 3 hamnar flödet 

istället strax över det motsvarande luftomsättning 0,5/h. För lägre fjärr- 

värmetemperatur blir dock flödet högre än det motsvarande 0,5/h för samtliga 

byggnader. Effekten är oförändrad då fjärrvärmetemperaturen sänks då 

byggnadernas värmebehovet är detsamma. 
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Tabell 4.8 Flöde och effekt där tidigare beräknad Ttillförd används som fjärr- 

värmetemperatur 

 TB 
(57,99/25) 

BV1 
(36,79/25) 

BV2 
(36,79/25) 

BV3 
(45,32/25) 

BV4 
(45,65/25) 

Flöde 
(m

3
/s) 

0.86 17.58 17.58 8.7 4.71 

Effekt (kW) 7.2 94.2 94.2 48 32.4 

För simuleringarna i tabell 4.8 där den tidigare uträknade tillufttemperaturen 

användes som temperatur för fjärrvärmen ses samma mönster hos Bygg Vesta 

huskropparna. Högsta värdet för flöde uppnås för den största byggnaden och 

blir 17,58m
3
/s. En fjärrvärmetemperatur på 36,79ºC får dock ses som 

orealistisk låg. För TB exploateringshus är den beräknade fjärrvärme- 

temperaturen högre än den lågtempererade och flödet sänks något. I samtliga 

fall är flödet högre än flödet motsvarande en luftomsättning på 0,5/h.  

4.3 Förnybar energi 

I följande avsnitt presenteras resultaten av simuleringar och beräkningar av 

referensobjektens energi- och elanvändning med tillskott av solfångare 

respektive solceller och småskaliga vindkraftverk. 

4.3.1 Solfångare 

I VIP Energy har simuleringar gjorts med plana solfångare för att se hur 

värmeförsörjningen påverkas. Det uppvärmda vattnet från solfångarna används 

i simuleringarna till att värma tappvarmvatten. I samtliga simuleringar har 

ackumulatortankens volym anpassats för optimal påverkan. För TB 

exploatering är resultaten för byggnad med solfångarearea mellan 0-50m
2
 och 

ses i figur 4.1. Bygg Vesta husen är simulerade var och en för sig med en 

solfångararea mellan 0-200m
2
. Ett medelvärde för husen har sedan beräknats 

och resultatet ses i figur 4.2.  
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Figur 4.1 Inverkan av solfångare för värmeförsörjningen hos TB exploatering 

I figur 4.1 framgår att lutningen hos kurvan för värmeförsörjning är kraftigare i 

området för en solfångararea på 0-8 m
2
, där värmeförsörjningen sjunker från 

47,48 kWh/m
2
 till 33,88 kWh/m

2
. Mängden sparad energi per m

2 
solfångare 

avtar sedan i området 8-20 m
2 

och förblir sedan nära på linjär för området då 

solfångararean är 20-50 m
2
. Att lutningen på kurvan avtar beror på att 

värmeproduktionen är säsongsbetonad. Solfångarna producerar majoriteten av 

värmen under sommar- halvåret och kan bara ersätta värmebehovet under dessa 

perioder. 
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Figur 4.2 Inverkan av solfångare för värmeförsörjningen hos Bygg Vesta 

För Bygg Vesta husen gäller att lutningen på kurvan i figur 4.2 är som 

kraftigast i området för en solfångararea på 0-35 m
2
, där värmeförsörjningen 

sjunker från 37,54 kWh till 30 kWh. Mängden sparad energi per m
2 

solfångare 

avtar sedan succesivt ju större arean för solfångarna blir. 

 

4.3.2 Solceller 
Med beräkningsprogrammet Solekonomi 1.0 har elproduktionen hos möjliga 

solcellsanläggningar beräknats. Simuleringarna är gjorda med klimatdata för 

Stockholm, där anläggningarna är placerade i väderstreck mot söder med 

lutningsvinkel 45. Solcellerna antas vara placerade på taken och areorna har 

anpassats efter dessa. För TB exploatering gjordes körningar för modulareor 

för mellan 8-128 m
2
, och för Bygg Vesta mellan 20-2560 m

2
. I figurerna 4.3 

0ch 4.4 presenteras elanvändningen för de olika byggnaderna och mängd 

producerad el per månad för de olika fallen.  

De olika byggnaders användning av hushållsel erhålls från en stokastisk 

elanvändningsmodell beskriven i Widén 2010. Användningsprofiler för 2 

personer/lägenheter i flerbostadshus har skalats upp för att representera den 
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totala användningen av hushållsel i respektive modell. Total elanvändning och 

elproduktion för de olika fallen ses i figur 4.5 och 4.6. 

 

 
Figur 4.3 Elförbrukning och elproduktion från solceller per månad för TB 

exploatering 

Elproduktionen hos solcellerna enligt figur 4.3 är som störst mellan månaderna 

april och september. Under vintermånaderna produceras större anläggningar en 

liten mängd el medan små anläggningar knappt producerar någonting alls. Den 

producerade elmängden ses öka i direkt förhållande till hur stor modularean är. 

För areor upp till 8 m
2 

är den producerade elen väldigt liten i förhållande till 

byggnadens elanvändning. En modularea på 128 m
2 

krävs för att 

elproduktionen från solcellerna ska täcka elförbrukningen under juni månad.  
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Figur 4.4 Elförbrukning och elproduktion från solceller per månad för Bygg 

Vesta 

Bygg Vesta huset är ett mycket större och har därmed en högre elförbrukning 

än det föregående vilket ses i figur 4.4. Huset har även fler våningar vilket 

medför att takarean blir mindre i förhållande till elförbrukningen. När 2550 m
2
 

solceller används uppnås under den effektivaste perioden april till september en 

elproduktion som är mindre än hälften av elförbrukningen. 
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Totala elanvändningen och elproduktionen för olika solcellsanläggningar för 

det båda fallen under ett år ses i figur 4.5 och 4.6. För TB exploatering blir 

täckningsgraden hos den största anläggningen 0,51. Motsvarande täcknings- 

grad för Bygg Vesta blir 0,21. 

4.3.3 Småskaliga vindkraftverk 

Med vinddata för Uppsala och effektdiagram för ett småskaligt vindkraftverk 

beräknades elproduktionen. Elproduktionen per månad för ett småskaligt 

vindkraftverk ses i figur 4.7. För TB Exploatering gjordes beräkningar för 1 

och 2 småskaliga vindkraftverk och ses i figur 4.8, I Bygg Vestas fall gjordes 

beräkningar för 4, 8, 16 och 32 småskaliga vindkraftverk och visas i figur 4.9.  

Figur 4.6 Total elanvändning och 

produktion under ett år Bygg Vesta 
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Figur 4.5 Total elanvändning och 

produktion under ett år TB 

exploatering 
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Figur 4.7 Elproduktion per månad hos ett småskaligt vindkraftverk 

Elproduktionen enligt figur 4.7 är jämn under året jämfört med elproduktionen 

hos solenergi. Störst är den under perioden februari till maj och den är som 

lägst under sommarmånaderna juli och augusti. 

 

Figur 4.8 Total elanvändning och  Figur 4.9 Total elanvändning och 

produktion under ett år   produktion under ett år  

TB exploatering  Bygg Vesta 

    

Som figurerna 4.8 och 4.9 visar så är den totala produktionen liten i förhållande 

till elanvändningen för de olika fallen. Täckningsgraden för 2 småskaliga 

vindkraftverk för TB Exploatering blir 0,039. För Bygg Vesta blir 

täckningsgraden för 32 småskaliga vindkraftverk 0,013. 
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5 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultaten som framkom i föregående kapitel. 

5.1 Luftburen värme 

Beräkningar av vilken temperatur tilluften måste värmas till har resulterat i 

temperaturer mellan 58-35ºC vid den kallaste utetemperaturen -20 ºC. Den 

högsta temperaturen erhölls för det minsta huset, och den lägsta temperaturen 

vid beräkning av det största huset. Luftlödet visade sig ha en stor inverkan på 

vilken tilluftstemperatur som krävdes. Alla byggnader antogs ha en 

luftomsättning på 0,5/h, vilket gav ett högre luftflöde ju större byggnaden var. 

För Bygg Vestas största hus blev luftflödet 2.77m
3
/s, vilket skilde sig mycket 

mot det lägsta luftflödet 0,12m
3
/s som erhölls för TB Exploaterings hus. 

Beräkningarna visade på en sjunkande tilluftstemeperatur som följdes av ett 

succesivt ökat luftflöde. Transmissionsförlusterna bidrog även, då de 

procentuellt blev mindre för större hus i och med att klimatskalet blev mindre i 

förhållande till husets volym, förutsatt att U-värdena ej skilde sig åt. 

Ventilationsförlusterna var dock konstanta relativt byggnadsvolymen.  

Om man tänker sig att luften ska värmas upp av fjärrvärme av lägre 

temperatur som 50ºC. Så resulterar det i, för större byggnader som Bygg 

Vestas att en stor luftvolym skulle behövas värmas av vattnet under kort tid. 

Detta skulle ställa höga krav på att dels ventilationssystemet skulle klara det 

höga flöde samt att det vattenburna värmebatteriet skulle klara att värma luften 

till den givna temperaturen. Ventilationssystem som klarar höga luftflöden 

finns i många byggnader och skulle ej behöva innebära ett problem. Däremot 

skulle förmågan hos det vattenburna värmebatteriet att värma upp stora 

luftmängder kunna innebära komplikationer. För det största huset skulle 2,77 

m
3
 luft behövas värmas upp till 35°C varje sekund. Vilket får ses som en 

väldigt stor värmeöverföring mellan vatten och luft. 

I Nova online togs olika system för uppvärmning av luft fram för givna 

fjärrvärmetemperaturer. Programmet är gjort av ett vinstdrivande företag och är 

tänkt att användas främst för större lokaler, men bör ändå ge en antydan av vad 

som krävs för uppvärmningen. Vid normal temperatur på fjärrvärme räckte 

flödet motsvarande en luftomsättning på 0,5/h till för att täcka värmebehovet 

för 3 av Bygg Vestas huskroppar. När temperaturen hos fjärrvärme sänktes till 

lägre temperatur ökade dock luftflödet markant. När lågtempererad fjärrvärme 

användes krävdes en höjning av luftflödet till hela 13,58 m
3
/s för den största 

huskroppen. Detta skulle påverka inneklimatet då höga luftflöden kan ge 

upphov till drag. 
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För mindre byggnader som TB exploaterings radhus blev den beräknade 

temperaturen som tilluften måste värmas till 58ºC vid en luftomsättning på 

0,5/h. Vid värmning av luft med lågtempererad fjärrvärme på 50ºC skulle det 

inte vara möjligt ens med 100% värmeöverföring. En högre temperatur skulle 

krävas. På grund av ett lägre luftflöde, är mängden luft som varje sekund 

behöver värmas upp betydligt mindre jämfört med Bygg Vestas byggnader. 

Simuleringarna i Nova online för TB exploaterings hus visade att 

uppvärmning med normal tempererad fjärrvärme gav ett luftflöde strax över 

flödet motsvarande luftomsättningen 0,5/h. Mönstret var annars detsamma som 

för Bygg Vesta, luftflödet ökade som följd av sjunkande fjärrvärmetemperatur. 

Vid den lägsta fjärrvärmetemperaturen (50ºC) krävdes ett luftflöde på 0,98 

m
3
/s.  

Att normal tempererad fjärrvärme klarar uppvärmning med ett luftburet 

system råder det inga tvivel om då sådana hus redan existerar. Hamnhuset i 

Göteborg har till exempel luftburen värme med tillskott av fjärrvärme. Huset är 

ett passivhus, med ett lågt värmebehov, vilket bör ses som ett krav om 

luftburen värme ska utnyttjas energieffektivt. 

Ett vattenburet system är bättre anpassat för att klara uppvärmning med 

lägre fjärrvärmetemperatur. Planeras lågtempererad fjärrvärme till ett nytt 

område bör byggherrarna få den informationen i ett inledande skede så de kan 

projektera sina objekt med utgångspunkt från detta 

5.2 Förnybar energi 
Eftersom takytan för en byggnad är begränsad måste beslut fattas om den ska 

användas till solfångare, solceller eller småskaliga vindkraftverk. Nedan följer 

diskussioner avseende de olika alternativen. 

5.2.1 Solfångare 

Simuleringarna i VIP Energy av hus med plana solfångaranläggningar, visade 

att storleken på anläggningen har betydelse för hur effektivt 

värmeförsörjningen sjunker. För båda byggnaderna var den kraftigaste 

reduktionen av värmeförsörjningen inledningsvis för att sedan gradvis minska. 

Detta beror på säsongsberoendet i värmeproduktionen, husen producerar 

majoriteten av värmen under sommarhalvåret och kan bara tillvarata en viss 

produktion av värme. 

För TB exploaterings hus sjönk värmebehovet kraftigast för en 

solfångararea mellan 0-8m
2
. Mindre kraftig var minskningen i området mellan 

8-20m
2
 och förblev relativt liten för  areor mellan 20-50m

2
. Att effektivast 

sänka värmeförsörjningen blir därför att installera solfångare upp till 8m
2
. Vill 

man sänka värmeförsörjningen ytterligare ger installation av en solfångararea 

upp till 50 m
2
 en gradvis sjunkande effektivitet.  
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Bygg Vesta husens värmeförsörjning sjönk kraftigast inom området för 

solfångararean 0-35 m
2
. För att sedan gradvis minska inom området 35-200 m

2
. 

Det visar på att installation av solfångarareor upp till 35 m
2
 är effektivast. 

Areor över 35 m
2
 ger succesivt mindre effektivitet. 

Om man skulle kunna utnyttja ett överskott av värmeproduktion bättre 

skulle större solfångaranläggningar vara mer fördelaktigt. Ett överskott skulle 

till exempel kunna användas för uppvärmning av byggnader i ett lågtempererat 

fjärrvärmenät. Finns målsättning om att bli ett plusenergihus borde installation 

av en större solfångaranläggning vara ett alternativ.  

Simuleringarna i detta arbete gjordes med plana solfångare med 

parametrar tagna ur programmet VIP Energy. Att enkelt ytterligare öka 

effektiviteten något skulle kunna vara att placera solfångarna i optimal vinkel 

mot söder, detta är dock beroende av hur byggnaden är placerad och vilken 

form taket har. Ett annat sätt skulle vara att använda vakuumsolfångare som 

har högre verkningsgrad och därmed producerar mer värme. 

 

5.2.2 Solceller 
Solcellerna producerar en viss mängd el i direkt förhållande till hur stor area de 

anläggs. Produktionen är störst under sommarhalvåret, under vinterhalvåret 

producerar mindre anläggningar knappt någon el alls. Produktion av el från 

solcellerna blev mindre i förhållande till förbrukningen för det större huset, då 

takytan blir mindre i relation till volym. För TB exploatering behövs en 

solcellsanläggning över ca 8m
2
 för en betydande påverkan på elanvändningen. 

För Bygg Vesta blir motsvarande area ca 32 m
2
.  

Endast under en sommarmånad täcktes elförbrukningen av 

elproduktionen hos solcellerna för fallet då det mindre huset hade en 

solcellsarea på 128m
2
. Det blir svårt för flerbostadshus att bli nettoproducent 

av el från solceller på årsbasis. 

Solcellers elproduktion sker endast dagtid. Ett problem som uppstår för 

bostadshus blir att mycket av elförbrukningen sker under andra tider på dygnet. 

Det går idag inte att effektivt lagra el när den produceras för att senare kunna 

användas den när behövs. Ett alternativ kan vara är att leverera ut överflödig 

producerade el i elnätet. Den levererade elen skulle då kunna säljas eller få 

tillgodoräknas mot ”ny” el när den behövs. Detta är dock en fråga mellan 

fastigheten och elleverantören. 

5.2.3 Småskaliga vindkraftverk  

Beräkningar av elproduktion hos småskaliga vindkraftverk resulterade i låga 

värden motsvarande en mindre solcellsanläggning. För beräkningarna gjordes 

antaganden om hur många vindkraftverk som kan placeras på en byggnad. Det 
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kan tänkas att vindkraftverken påverkar varandra negativt i fallen då de är fler 

till antalet. Det krävs dock många småskaliga vindkraftverk för att uppnå en 

elproduktion som har en betydande inverkan på elförbrukningen. 

Beräkningarna har dessutom inte tagit hänsyn till turbulens som kan uppstå i 

urbana miljöer som följd av kringliggande hinder. Dessa faktorer skulle kunna 

bidra till en ytterligare minskad elproduktion. 

En fördel med vindkraft är att produktionen sker mer jämnt under årets 

dygns- och årstider. Det ger dock ingen garanti för att elproduktionen sker när 

elen behövs. 

Småskaliga vindkraftverk används inte i samma utsträckning som sol- 

fångare och solceller. Därav är tekniken är inte lika beprövad och uppgifter 

som använts från tillverkaren i detta arbete kan ej ses som helt säkra. 

Undersökningen som gjorts i England visade på en mycket varierad 

elproduktion där de minst effektiva småskaliga vindkraftverket förbrukade mer 

el än det producerade. 

Hos boende i byggnader kan småskaliga vindkraftverk upplevas som 

störande då de ger ifrån sig ljud. De kan även ses påverkar byggnaden negativt 

estetiskt då de inte kan integreras i byggnadsutformningen på samma sätt som 

solfångare och solceller.  
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6 SLUTSATSER 
I detta kapitel presenteras slutsatserna som framkom av beräkningarna och 

simuleringarna avseende lågtempererad fjärrvärme och förnybar 

energiutvinning. 

Simuleringarna och beräkningarna visade på att, när lågtempererad fjärrvärme 

används tillsammans med ett luftburet värmesystem krävs stor 

luftomsättningskapacitet för att värma en byggnad under årets kallare period. 

På grund av de relativt större transmissionsförlusterna i ett mindre hus blir 

ovannämnda effekt större för mindre byggnader. Ska fjärrvärme användas i 

kombination med luftburen värme bör fjärrvärmen vara normalt tempererad. 

Det är viktigt för byggherrarna tidigt blir informerade om en eventuell 

anslutning till ett lågtempererat fjärrvärmesystem. Projekteringen underlättas 

då genom att ett planerat luftburet system tidigt kan ersättas med ett vattenburet 

system. 

Både solenergi och vindkraft kan bidra till att sänka energibehovet för en 

byggnad. Simuleringar och beräkningar gav resultatet att solenergi ger en 

större sänkning av energibehovet än småskalig vindkraft. El- och 

värmeproduktionen från solenergi sker dock främst på dagtid under 

sommarhalvåret. Medans elproduktionen från vindkraft är jämnare fördelad 

under dygns- och årstider. Vidare är tekniken för solenergi mer använd och 

beprövad jämfört med tekniken för småskalig vindkraft. Det får därmed ses 

som mest fördelaktigt att använda solenergi avseende förnybar energi för en 

nybyggnation som den i Östra Sala backe. Det är dock av stor vikt att storleken 

på solfångar- eller solcellsanläggningen noga väljs för att effektivast utnyttja 

värme- eller elproduktionen. 
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7 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA 

UNDERSÖKNINGAR 
Då detta arbete utfördes i ett tidigt skede av utformningen av området Östra 

Sala backe, så skulle fortsatta arbeten kunna göras då arbetet med området 

kommit längre eller färdigställts. 

Först och främst skulle det vara intressant med en uppföljning av hur färdiga 

byggnaderna i första i etappen utformades ur energisynpunkt. Hur blev den 

faktiska energi- förbrukningen jämfört med den planerade? 

Längre fram i tiden skulle det kunna göras energianalyser av efterföljande 

etapper i byggandet av Östra Sala backe. Har lösningar från första etappen 

tagits tillvara och har nya tillkommit? 

Beräkningar av och simuleringar av luftburen värme har i detta arbete gjorts 

något förenklat och med hjälp av simuleringar. Dessa skulle kunna göras mer 

exakt och noggrant med tydliga avgränsningar. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 VIP Energy Simuleringsmodell TB exploatering 
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Forts. Bilaga 1 Simuleringsmodell TB exploatering 

 
 



Bilaga 1 

B1.3 

 

Forts. Bilaga 1 Simuleringsmodell TB exploatering 
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Forts. Bilaga 1 Simuleringsmodell TB exploatering 

 

 



  

 

 

B2.1 

 

Bilaga 2 VIP Energy Simuleringsmodell Bygg Vesta 
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Forts. Bilaga 2 Simuleringsmodell Bygg Vesta  

 

  
 

 

 

 



Bilaga 2 

B2.3 

 

Forts. Bilaga 2 Simuleringsmodell Bygg Vesta 
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Forts. Bilaga 2 Simuleringsmodell Bygg Vesta

 
 

  



Bilaga 2 

B2.5 

 

Forts. Bilaga 2 Simuleringsmodell Bygg Vesta 
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Bilaga 3 VIP Energy simuleringar med solfångare 
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Forts. Bilaga 3 simuleringar med solfångare
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Bilaga 4 Elproduktion solceller, Solekonomi 1.0 
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Forts. Bilaga 4 Elproduktion solceller, Solekonomi 1.0 
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Bilaga 5 Luftflöde-fjärrvärmetemperatur, Nova online 
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Forts. Bilaga 5 Luftflöde-fjärrvärmetemperatur, Nova 

online 

 
 

 

 

 

 

 


