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Abstract

Choice of energy system for sustainable city area

Johan Hodell

Uppsala County has ambitious environmental aims for the planned residential area in
Östra Sala backe. In this thesis different energy sources have been evaluated to
determine which system that would be most favorable given currently available
information about the project. Planned energy usage has been divided into tap water
heating, space heating and power. Three base case scenarios were made with district
heating, small scale bio fuel and heat pump. Solar power and solar heating were then
simulated and the production from the two could individually be deducted from the
energy need in the base cases, constituting 9 different scenarios.  Net energy demand
was then multiplied by factors for primary energy use and carbon dioxide equivalents,
and life cycle costs were calculated. The results showed that different energy sources
were favorable regarding different aspects. In terms of carbon emissions the scenario
with combined bio fuel and solar power had the lowest. District heating and solar
power was the most favorable solution regarding primary energy. The best
investment was heat pump together with solar power modules. One of the main
conclusions was that solar power improved the results for each of the three basic
heat supplier systems. Solar heating was also a good option, just not at the same
magnitude. The calculations made in this project are made with assumptions on some
aspects. If the premises, laws or energy properties were to change before the project
is completed, the actual outcome may differ from the results presented in this report.
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Executive summary 

In this thesis different energy sources have been evaluated in terms of environmental impact, primary 

energy usage and economic profitability when providing heat and power to a sustainable city area.  

From simulations and extensive literature studies the energy system for Östra Sala backe was set up in 

three base scenarios with district heating, heat pumps and bio fuel heating. To each source solar power 

and solar heating systems were added one at a time, constituting nine scenarios in total.  

The results show that both solar energy systems improve the performance in all three aspects when 

adding them to the traditional heating techniques. District heating had the lowest primary energy use, 

bio fuel the least emissions of greenhouse gases and heat pump turned out to be most cost efficient. 

Since the energy demand that was used in this project was based on assumptions, the actual outcome 

of the city part’s energy system might vary from the result in this report if the premises are to change 

along the building process. 
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Sammanfattning 
Uppsala kommun har ambitiösa mål i uppförandet av en hållbar stadsdel i Östra Sala backe. De 

kommande 10-15 åren ska totalt fyra etapper genomföras och resultera i 2 000 nya bostäder. Åtta 

byggherrar har valts ut för att bygga bostäder, förskola och äldreboende i en omfattning om 55 000 m
2
 

i Etapp 1. I detta arbete har områdets energisystem modellerats där bedömningsparametrarna 

koldioxidekvivalenter, primärenergianvändning och ekonomi har analyserats.  

Planerad energianvändning har delats upp på behov för tappvarmvatten, uppvärmning och el för en 

typisk dag i månaderna mars, juni, september och december. Dessa valdes för att begränsa 

omfattningen av beräkningar och samtidigt få med Uppsalaklimatets säsongsvariationer. För att 

tillgodose behoven har olika energitekniker analyserats med hänsyn till deras miljöprestanda och 

medförda kostnader. 

De energikällor som studerades var fjärrvärme, värmepump, biobränsle, solceller, solfångare och 

småskalig vindkraft. Fjärrvärme, värmepump och biobränsle i pelletsform utgjorde basen till tre 

referensscenarier för värmeförsörjning. Energiutbyte från solceller och solfångare simulerades i 

programvarorna PVsyst respektive ScenoCalc för att erhålla produktion av el och värme med 

timupplösning för de fyra dagarna. Till varje referensscenario lades solceller och solfångare till en åt 

gången, vilket totalt gav nio olika scenarier som låg till grund för resultatet. Vindförhållandena inom 

Uppsala stadsgränser visade sig vara otillräckliga för att småskalig vindkraft skulle vara aktuellt, varpå 

den tekniken uteslöts från vidare beräkningar i ett tidigt skede.  

Värme- och elbehov räknades även de fram på timbasis för de fyra dagarna varpå produktion från 

solenergi kunde användas för att beräkna nettobehov för bostäderna. De olika energislagens kostnader 

och miljöprestandafaktorer multiplicerades med antal kWh och värden kunde fås för total 

primärenergianvändning, koldioxidutsläpp och livscykelkostnad.  

De flesta byggherrarna har angivit att fjärrvärme är deras förstahandsval som värmesystem. Resultatet 

indikerar på att detta inte nödvändigtvis är det bästa alternativet inom de tre bedömningskategorierna. 

Tillsammans med solceller är just fjärrvärme mest fördelaktigt gällande primärenergianvändning. 

Inom kategorin koldioxidekvivalenter ger biobränsle med solceller lägst utsläpp. Mest 

kostnadseffektivt visade sig värmepump kombinerat med solceller vara. Energisystem för en hållbar 

stadsdel bör, enligt resultatet i denna rapport, väljas utifrån vilken eller vilka parameter man anser 

viktigast. En av slutsatserna är att solceller är lönsamt ur alla perspektiv och rekommenderas oavsett 

värmesystem.  

Beräkningar i detta arbete är delvis beroende av olika antaganden. Ändras förutsättningarna från 

byggherrarnas sida, lagar eller egenskaper hos de olika energislagen kan det verkliga utfallet komma 

att skilja sig från resultatet i denna rapport. 
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Förord 
 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete WSP Environmental som en del i 

Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och utgör den sista delen i utbildningen, som är på masternivå. 

Jag vill härmed tacka min handledare Ola Larsson som bistått med ovärderlig kunskap inom 

energiområdet och kommit med kreativa lösningar till hinder som uppstått längs vägen. Ett stort tack 

går också till min ämnesgranskare Joakim Widén som både hjälpt till med administrativt arbete och 

teknisk kunskap inom bland annat solcellssimuleringar. Givetvis vill jag också tacka alla besökare i 

Ungdomsgården™ som agerat bollplank och delat med sig av sin positiva energi. Slutligen vill jag 

tacka min flickvän Jenny som stöttat mig och lyssnat, sånär som intresserat, på mina tankegångar 

under alla kvällar som blev uppslukade av denna arbetsprocess. 

 

Johan Hodell 
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1. Inledning 
Första kapitlet ger en bakgrund till ämnet som berörts i detta arbete samt beskrivning av syfte, 

frågeställningar, metod, disposition och avgränsningar.  

1.1. Bakgrund 
En överväldigande majoritet av svenska forskare är överens – vi upplever en global uppvärmning och 

människan är delaktig i denna (Svt, 2010). Flera städer och kommuner i Sverige har försökt utforma 

hållbara stadsdelar som ska klara de klimatmål som är uppsatta inom EU till 2020. Ett par kända 

exempel har blivit Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och Hyllie i Malmö (Samordningsrådet för 

smarta elnät, 2014). EU anser att städer blir allt viktigare i omställningen i och med att 68 % av EU:s 

medborgare bor i städer, som också står för 70 % av energianvändningen (Göteborgs stad, 2014). 

Av den totala slutliga energianvändningen i Sverige står bostäder och service för 38 %, vilket medför 

att det finns en stor potential att minska vår användning genom effektiviseringsåtgärder och smarta 

energisystem för våra bostadsfastigheter (Energimyndigheten, 2013). Sveriges Riksdag har också 

bestämt att bebyggelsen ska halvera sin energianvändning till 2050 (Ljung, 2012). Ett sätt att avgöra 

om byggnader håller hög klimatprestanda är att certifiera byggnader med oberoende 

certifieringssystem. 

Ska alla ambitiösa klimatmål lyckas behövs åtgärder inom områden på flera nivåer. 

Effektiviseringsåtgärder inom byggnader tillämpas redan idag, men de ca 25 000 bostäderna som 

byggs varje år har möjlighet att använda mindre energi med hjälp av hållbara lösningar (Ljung, 2012). 

Kan stadsdelar effektivare utnyttja sina resurser, där varje byggnad inte ses som en enhet utan en del 

av större energisystem, kan också deras energianvändning hållas nere. Förnyelsebara energikällor kan 

också de bidra till mer hållbara energisystem. När man planerar en ny stadsdel kan det därmed vara 

intressant att undersöka vilka tekniker som passar bäst med rådande förutsättningar. 

1.1.1 Uppsala kommuns klimatmål 

Det senaste decenniets ökade uppmärksamhet på klimatfrågan har fått allt från privatpersoner till 

internationella organisationer att engagera sig i arbetet för ett hållbart samhälle. I skaran ställer sig 

också Uppsala kommun som har ambitioner att vara ledande i miljö- och klimatfrågan. Enligt 

Världsnaturfonden var deras arbete med sitt klimatprotokoll tillräckligt utmärkande för att utse 

Uppsala till Sveriges klimatstad 2013 och deras långsiktiga mål är att få staden klimatneutral (Uppsala 

kommun, 2014a).  

En central del av Uppsalas klimatmål är att kommunens samlade utsläpp ska minska med 30 % per 

person till 2020 jämfört med nivåerna år 1990. Utöver det har kommunfullmäktige satt upp mål för 

ökad kollektivtrafik, fler resor till fots eller med cykel samt att el ska komma från förnyelsebara 

energikällor eller kärnkraft (Uppsala kommun, 2010a). En del av planeringsarbetet i hållbarhetsfrågan 

är projektet som berör den planerade stadsdelen mellan Sala Backe och Årsta – Östra Sala backe. 

1.1.2 Östra Sala backe – Etapp 1 

Uppsala är en stad som växer snabbt befolkningsmässigt till följd av bl.a. dragningskraften från 

universitetet och idrottsverksamheter. Både behov och intresse finns således för att bygga nya 

bostäder, detsamma gäller för etablering av företag. För att möta efterfrågan sker en exploatering av 

stadens östra delar, än mer sedan E4:ans flytt öster om stadsbebyggelsen (Uppsala kommun, 2010b). 

Mellan Fyrislund och Gränby finns ett långsmalt landområde som sedan 1970-talet fram till nyligen 

använts som kraftledningsgata vilket kallas Östra Sala backe. Ledningarna är nu borttagna och för 
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närvarande används ytan som parkområde samt parkeringsplatser. Uppsala kommun anser att Östra 

Sala backe skulle fungera som en sammanförande länk mellan stadsdelarna Årsta och Sala backe 

varpå de planerar bygga 2 000 nya bostäder i området, som illustreras i Figur 1, de kommande 10-15 

åren (Uppsala kommun, 2010b). 

 

Figur 1. Landområdet som planeras för bebyggelse i Östra sala backe (Uppsala kommun, 2014c). 

 På hemsidan för projektet kan man läsa om kommunens målsättning för området gällande hållbarhet 

(Östra sala backe, 2014a): 

”Östra Sala backe ska bidra till klimatneutralitet i Uppsala och motverka 

växthuseffekten. Området ska bli det mest klimatanpassade området i Uppsala och vara 

ett pilotprojekt inom hållbart byggande med robusta material, bra inomhusklimat och 

hälsosamma byggnader…” 

Östra Sala backe kommer att utvecklas i fyra etapper, där denna rapport omfattar byggandet av Etapp 

1. Området, som illustreras i Figur 2, innefattar fyra kvarter nära källparken i Sala backe och byggstart 

väntas ske fjärde kvartalet 2014 (Östra Sala backe, 2014b). 

 

Figur 2. Östra Sala backe med Etapp 1 markerat i mörklila (Östra Sala backe 2014b). 



11 

 

Övriga etapper kommer starta löpande de närmaste åren. För Etapp 4, som är den sista i ordningen, 

beräknas detaljplaner och markanvisning inledas senast årsskiftet 2015/2016. Ingen information om att 

energisystemen ska byggas samman mellan de olika etapperna har hittats. 

Kommunen bygger inte bostäderna själva utan olika byggherrar har fått ansöka om markanvisning 

som de sedan kan upprätta fastigheter på. En byggherre är det företag som är ansvarig för bygg-, 

rivnings- eller marknadsarbeten och ska följa gällande lagar och regler (Mittbygge, 2014).  

1.1.3 Byggherrar 

Bostäder utgör en vital del i etableringen av Östra Sala backe. De ska byggas för att locka alla åldrar 

och kommer vara utformade i allt ifrån större lägenheter till mindre radhus med bostadsrätter blandade 

med hyresrätter. Även vårdboenden och förskola ska rymmas i de ca 55 000 kvadratmeterna som 

innefattas i Etapp 1. (Östra Sala backe, 2014b) 

De åtta byggherrarna som valts till att bygga Etapp 1 är:  

 Wallenstam AB  

 Åke Sundvall Byggnads AB  

 TB Exploatering AB 

 Hauschild + Siegel Architecture AB 

 Järntorget Bostad AB 

 Svenska Vårdfastigheter AB 

 ByggVesta AB  

 Veidekke Bostad AB.  

Kriterier för kvalitet och hållbarhet har tagits fram av vederbörande tillsammans med Uppsala 

kommun som utgör en del av avtalet för markanvisning. Varje byggherre har åtagit sig att tydligt 

arbeta med frågor såsom Blandad, trygg och levande stadsmiljö, Social hållbarhet, Klimat och miljö 

och Hållbara transporter. På Östra Sala backes hemsida kan man se vilka åtaganden varje byggherre 

har i Kvalitets- och hållbarhetskontrakt som utgör delar av de köpeavtal av mark som byggherre och 

kommun kommit överens om. Ett exempel på ett åtagande som samtliga byggherrar har är att 

byggnaderna ska ha en energianvändning på maximalt 65 kWh/m
2
 och år. (Östra Sala backe, 2014b) 

Byggherrarna fick i en förundersökning ange uppskattad energianvändning i vilka alla hade mål att nå 

65 kWh/m
2
 eller lägre. I genomsnitt har de som mål att använda 54,2 kWh/m

2
 och år. Merparten av 

dem har valt fjärrvärme som värmekälla, en har valt värmepump och flera har visat intresse för 

solenergi (WSP, 2011). 

1.2. Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att beskriva hur energikällor optimalt bör väljas för byggnaderna som 

planeras ingå i Östra Sala backes Etapp 1 med avseende på primärenergi, koldioxidutsläpp och 

ekonomi, givet de avgränsningar och antaganden som gjorts.  

1.3. Frågeställningar 
Den huvudsakliga frågeställningen är: vilka energislag bör väljas för uppvärmning och elförsörjning? 

Scenarier av energisystem kommer att utformas och bedömas med avseende på att få minsta möjliga 

miljöpåverkan baserat på CO2-ekvivalenter, så låg primärenergianvändning som möjligt och till så 

låga kostnader som möjligt. Bedömningar för en aspekt sker oberoende av de övriga två. Denna 

frågeställning utmynnar i följande delfrågor som ska besvaras: 
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 Vilken är den planerade energiprestandan hos byggnaderna jämfört med boverkets minimikrav 

på nybyggnationer och jämfört med certifieringssystemen Miljöbyggnad och BREEAM?  

 Hur optimerar man utnyttjandet av solenergin genom att placera solceller och solfångare på 

befintliga ytor? 

 Är småskalig energiförsörjning i form av urban vindkraft och biobränslen fördelaktigt i 

hållbara stadsdelar? 

1.4. Metod 
Inledningsvis genomfördes en ingående litteraturstudie av projektet Östra Sala backe - Etapp 1 och 

byggbranschen generellt. Denna ledde vidare till studier av miljöcertifieringar av byggnader samt av 

energislag för uppvärmning och elförsörjning. En kartläggning av planerad energianvändning 

genomfördes därefter genom telefonintervjuer med byggherrarna som ska bygga i området. För 

solceller och solfångare gjordes sedan simuleringar där ett årsutbyte av el och värme erhölls på 

timbasis. Behov och produktion sammanfördes till sist i en modell i Excel där grafer och tabeller 

kunde tas fram. Mer utförlig metodbeskrivning finns i kapitel 4. 

1.5. Disposition 
Följt av detta inledandel handlar det andra om energianvändning i byggnader och hur olika 

energiformer bör betraktas. I Kapitel 3 beskrivs teori bakom de beräkningar som gjort samt 

information från litteraturstudien av småskalig energiproduktion. Därefter följer ett metodkapitel där 

tillvägagångssättet beskrivs för beräkningar och framtagande av resultatet. Femte kapitlet redovisar 

resultatet av simuleringen, relevanta delar av litteraturstudien samt känslighetsanalyser. Resultatet 

diskuteras sedan i Kapitel sex innan slutsatser dras i sjunde kapitlet. Arbetet avslutas sedan med 

förslag på vidare studier.  

1.6. Avgränsningar 
Bostäders miljöpåverkan är till stor del beroende av vilket system som väljs för att tillgodose deras 

energibehov. Ska de ingå i en hållbar stadsdel ställs höga krav på klimatskal och att tillförd el och 

värme minimeras och härstammar från hållbara energikällor. I detta arbete har klimatprestandan på 

fastigheterna endast baserats på, av byggherrarna, angivna värden för kWh/m
2
 och år.  

Behov respektive produktion av värme och el har beräknats per timme för en typisk dag i månaderna 

mars, juni, september och december för att begränsa arbetets omfattning samtidigt som de olika 

årstidernas klimatvariationer representeras.  

Produktion från solvärme är störst på sommaren medan behovet av värme är överlägset störst på 

vintern. Detta motsatta förhållande ger ett överskott på sommaren vilket det är oklart huruvida man 

kommer kunna sälja till ett fjärrvärmenät med dagens gällande regler. Än mindre säkert är till vilket 

pris. Ekonomiska beräkningar har därmed gjorts på årsbasis för totalt behov och produktion för värme- 

och el. Dessa har använts för att genomföra en livscykelkostnad (LCC) för energilösningar med 

fjärrvärme, småskalig biobränsle, värmepump, solfångare samt solceller. 

Flera av de energitekniker som berörs i rapporten kräver i praktiken kringutrustning såsom 

ackumulatortankar, kulvert och kablage mellan byggnaderna inom bostadsområdet. Dessa antas 

påverka systemet likvärdigt oavsett vald teknik och har exkluderats från beräkningarna i modellen. 

Energibranschens prognoser av prisökningar för de olika energikällorna över 30 år, som är livslängden 

på alla tekniska komponenter utom värmepumpen vilken kräver en återinvestering efter 15 år, ansågs 

vara osäkra och därmed har energipriser antagits vara konstanta. Samtliga lösningar har samma reella 
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räntekrav på 2 %, efter avdrag för inflation, men ingen övrig hänsyn har tagits till underhållskostnader, 

skatteskölder eller andra skattetekniska beräkningar.  
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2. Energianvändning 
Energi behövs till de flesta aktiviteter som människan ägnar sig åt. Nedan förklaras viktiga begrepp 

som är nära knutet till begreppet energi och dess tekniker som tas upp senare i rapporten. 

2.1. Primärenergi 
Naturresurser i form av flödande energi (sol, vatten, vind, våg), kärnenergi (uran), bioenergi (torv, 

skog, jordbruk och delar av avfall) och fossila energikällor (kol, gas, olja) räknas som jordens primära 

energiresurser. Människan har genom historien lärt sig utnyttja energin från dessa via energibärare och 

omvandlingsprocesser så att den kan utföra tjänster. Vid varje transport eller omvandling sker förluster 

i olika stor utsträckning. (Energiboken, 2009) 

Slutliga energianvändningen är den energimängd som levereras fram till användaren. Förhållandet 

mellan den primära energianvändningen och slutliga användningen kallas för primärenergifaktorn.  

Efter omvandling eller transformering av slutlig energi till en annan form eller kvalitet med förluster, 

benämns mängden som nettoenergi (Persson, 2008). I Figur 3 illustreras skillnaden mellan primär, 

slutlig och nettoenergianvändning för uppvärmning i en byggnad:  

 

Figur 3. Uppdelning av systemgränser för primärenergi, slutlig energianvändning och nettoenergi för uppvärmning. 
Tolkad från källa (Persson, 2008). 

Elanvändningen som beräknats i detta arbete omfattar fastighetsel, vilket är den el som krävs för 

byggnaders allmänna funktioner såsom ventilation och trappbelysning. Den inkluderar ej den el 

hyresgäster använder, vilket kallas hushållsel (Energi & klimatrådgivningen, 2014).  

Primärenergifaktorn beskriver alltså totala behovet av resurser för att tillföra motsvarande slutlig 

energianvändning. Krävs det t.ex. 3 MWh för utvinning, förädling, omvandling, transport och 

distribution för att få fram 1 MWh el blir primärenergifaktorn 3. I Sverige tillfördes 577 TWh år 2011 

medan slutanvändningen var 379 TWh (Energiläget, 2013). År 2007 tillfördes samma mängd, men 

slutanvändningen landade på 404 TWh (IVA, 2009a). Av det kan man utröna att primärenergifaktorn 

för Sveriges energisystem har ökat då slutanvändningen har minskat med konstant tillförsel. 
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2.2. Koldioxidutsläpp 
Under 1900-talet har koldioxidutsläppen ökat kraftigt till följd av att förbränning av fossila bränslen 

ökat tillsammans med teknisk utveckling och jordens befolkning. Utsläppen i Sverige har minskat 

sedan oljekrisen på 1970-talet, delvis till följd av den ökade användningen av biobränslen från 1980-

talet och framåt (Ekonomifakta, 2014a). Dock har utsläppen ökat globalt under denna tidsperiod 

(Svensk energi, 2014a). Många av världens ledare har kommit överens om att utsläppen behöver 

minska för att växthuseffektens påverkan på klimatet inte ska få förödande konsekvenser. Koldioxid 

anses vara den viktigaste växthusgasen att få kontroll på då den frigörs vid förbränning, jordbruk och 

skogsskövling och står själv för 60 % av den ökade effekten (WWF, 2014) 

I och med att koldioxidutsläpp anses vara starkt kopplad till miljöpåverkan utgör den en huvudaspekt 

för Östra Sala backes miljöprestanda och är en av tre utfallsparametrar som valts att bli redovisad i 

denna rapport 

2.2.1 Additionalitet 

Konsumenter kan idag välja produktionsspecifik el från sitt elhandelsbolag. Teoretiskt bokförs den 

köpta energimängden till kunden från det energislag den har valt, men bolaget kan inte lova att en viss 

producerad mängd transporteras just av samma elektroner till kundens hus. I vanliga fall, då inte en 

extremt stor förbrukare väljer produktionsspecifik el, hade denna el producerats ändå och ingen 

ändring sker för produktionen. Därmed finns det ingen additionalitet länkad till det val som kunden 

gjort. Köp av el som däremot ger additionalitet är till exempel el som är märkt med Bra miljöval eller 

köp av vindandelar hos operativ som investerar i ny vindkraft. (IVL, 2009b)  

2.2.2 Koldioxidneutral fjärrvärme 

Större kunder hos Vattenfall i Uppsala har möjligheten att köpa koldioxidneutral fjärrvärme. Rent 

tekniskt är det plasten i avfallet som kompenserats för med en större andel träinblandning i 

torvförbränningen än den planerade mängden (Vattenfall, 2013). I och med att produkten ökar 

användningen av förnybara energikällor kan denna räknas som additiv och skulle kunna ses som ett 

klimatneutralt alternativ för bostäderna i Östra Sala backe. 

2.3. Energikvalitet 
Termodynamikens första huvudsats beskriver hur energi inte kan skapas eller förstöras, bara 

omvandlas. Den andra huvudsatsen innefattar entropi och redogör för hur energikvaliteten försämras 

varje gång en omvandling sker. För att beskriva energins kvalitet används exergi som till skillnad från 

energi, vilket endast innefattar rörelse eller potential till rörelse, beskriver energiformens förmåga att 

utföra arbete. I teorin betyder energikvalitet med faktor 1,0 att all energi kan nyttiggöras till arbete. 

Nedan redogörs några kvalitetsfaktorer i en omgivningstemperatur av 20 ⁰C. (Energiboken, 2009) 

Tabell 1.  Kvalitetsfaktorer för olika energiformer. 

Energikälla Kvalitetsfaktor 

Elektrisk energi  
Mekanisk energi 

Kärnbränsle 

Solinstrålning 

Termisk energi och värmestrålning vid 300 ⁰C 

Termisk energi och värmestrålning vid 100 ⁰C 

Termisk energi och värmestrålning vid 0 ⁰C 

1,00 
1,00 

0,95 

0,93 

0,49 
0,21 

0,00 
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En kWh kan därmed utföra olika mängd arbete beroende på vilken energiform dess ursprung har. I 

tabellen ser man att elektrisk energi kan utföra flertalet gånger mer arbete än lågvärdig värmeenergi. 

Vidare kan man säga att elektrisk energi är slöseri med exergi för att använda till uppvärmning. I en 

miljömässig jämförelse kan den dock vara fördelaktig om den alternativa värmekällan inte har goda 

egenskaper eller om det finns ett överflöd av el. Detta resonemang kan vara av vikt då man ställer 

energikällor mot varandra, vilka görs i detta arbetes avslutande del. 

2.4. Byggnaders energibehov 
För nybyggda bostäder i Sverige krävs att Boverkets prestandakrav för energianvändning följs och 

gränsvärdena grundas på den slutliga energianvändningen. Beroende på om man räknar med förluster 

”uppströms” eller inte kommer olika uppvärmningstekniker ge mer eller mindre fördelaktiga utfall på 

fastighetens effektivitet. Dels kan klimatskalets effektivitet analyseras, eller så beräknas hur effektiv 

byggnaden är på att hushålla med primära energiresurser. (Persson et al, 2005)  

2.4.1 Boverket och BBR20 

Boverket (myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) är ansvarig myndighet för att 

utforma energihushållningsregler för när någon ska bygga nytt, ändra eller bygga till (Boverket, 

2014a).  

Den samling föreskrifter som är mest central när det kommer till byggande är BBR, Boverkets 

byggregler, i vilken kapitel 9 berör energianvändningen för byggnader. I BBR är Sverige indelat i 3 

klimatzoner för att energikraven bättre ska stämma överens med de klimatmässiga förutsättningarna 

som skiljer sig över landet, se Figur 4. (Boverket, 2014b) 

 

Figur 4. Sveriges klimatzoner enligt Boverkets uppdelning, med tillstånd från källa (Rockwool, 2014). 

Uppsala, och således Östra Sala backe, innefattas i klimatzon III med tillhörande gränsvärden. 

Senaste versionen av Boverkets byggregler är BBR20, bestämmer hur byggnader ska följa 

nedanstående krav (Boverket, 2014): 
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”Bostäder ska vara utformade så att 

– byggnadens specifika energianvändning, 

– installerad eleffekt för uppvärmning, och 

– genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter 

byggnaden (Aom), 

högst uppgår till de värden som anges i tabell 9:2a och 9:2b.” (Dessa tabeller motsvarar Tabell 2 

och Tabell 3 i denna rapport.) 

Tabell 2. Energiprestandakrav på bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme (BBR20, 2013). 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh per m

2
 Atemp och år] 

130 110 90 

Genomsnittlig värmegenomgångs- 

Koefficient [W/m
2 
K] 

0,40 0,40 0,40 

 

där Atemp står för den sammanräknade arean inom klimatskalet som är uppvärmd till mer än 10 ⁰C. Vid 

division av en byggnads totala energianvändning med Atemp fås byggnadens specifika 

energianvändning.  

Tabell 3.  Energiprestandakrav på bostäder med elvärme (BBR20, 2013). 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh per m

2
 Atemp och år] 

95 75 55 

Installerad effekt för uppvärmning [kWh] 

 

 
+tillägg då Atemp är större är större än 130 m

2
 

5,5 

 

 
0,035(Atemp–130) 

5,0 

 

 
0,030(Atemp–130) 

4,5 

 

 
0,025(Atemp–

130) 

Genomsnittlig värmegenomgångs- 
Koefficient [W/m

2 
K] 

0,40 0,40 0,40 

 

För lokaler finns motsvarande riktlinjer och värden enligt Tabell 4:  
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Tabell 4. Lokalers krav på energiprestanda (BBR20, 2013). 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning 

[kWh per m
2
 Atemp och år] 

 

+ tillägg då uteluftsflödet av utökade 

hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m
2
 i 

temperaturreglerade utrymmen. Där qmedel är 
det genomsnittliga specifika uteluftsflödet 

under uppvärmningssäsongen och får högst 

tillgodoräknas upp till 1,00 [l/s per m
2
]. 

120 

 
 

110(qmedel–0,35) 

 

100 

 
 

90(qmedel–0,35) 

 

80 

 
 

70(qmedel–0,35) 

 

Genomsnittlig värmegenomgångs- 

Koefficient [W/m
2 
K] 

0,60 0,60 0,60 

 

Ovan nämnda specifikationer har använts för jämförelse med angivna värden från byggherrarna i Östra 

Sala backe. 

BBR20 (2013) har också tagit ställning till hur småskalig produktion ska betraktas för byggnader: 

”Byggnaders specifika energianvändning får reduceras med energin från solfångare 

eller solceller placerade på huvudbyggnad, uthus eller byggnadens tomt, i den 

omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin.” 

Begreppet slutlig energianvändning illustreras i Figur 1 och kan likställas med specifik 

energianvändning som BBR nämner ovan. Noterbart är att en byggnads klimatprestanda inte jämförs 

på samma villkor för eluppvärmda respektive icke eluppvärmda byggnader. Om en byggnad har en 

värmepump kommer endast mängden inköpt el räknas in för uppvärmning, trots att värmepumpen 

tillgodoser byggnaden med ”gratis” värme från exempelvis omgivande luft, sjövatten eller bergvärme 

med en faktor som bestäms av dess COP (se avsnitt 3.3.1). Hade samma byggnad istället värmts med 

fjärrvärme bedöms energianvändningen på mängden köpt värme från fjärrvärmenätet. Således kan en 

byggnad med värmepump använda ca en faktor 3 större mängd energi för att bokföras med samma 

specifika energianvändning. Boverket tar till viss del hänsyn till detta, men med knappt en faktor 2.  

En faktor som jämnar ut fördelen med värmepump är att BBR också har krav på maximal installerad 

eleffekt. Är pumpens effekt över 10 W/m
2
 ställs kravet på 55 kWh/m

2
 Atemp istället för den mer 

lättuppnåeliga gränsen på 90 kWh/m
2
.  

2.5. Certifieringar av byggnader 
En byggnads prestanda kan värderas med hänsyn del en stor mängd parametrar. Med en 

miljöcertifiering bedöms byggnader systematiskt och de erhåller certifikat som visar dess 

miljöprestanda och kan således jämföras med standarder eller andra byggnader. (SGBC, 2014a) 

Med mål att uppmuntra grönt byggande och utveckla hållbarhets- och miljöaspekterna inom 

byggbranschen har ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC) bildats och ägs av dess 

medlemmar. Genom gemensamma certifieringssystem för svenska byggnader ämnar den att skynda på 

hållbarhetsarbetet inom byggsektorn.  

Organisationen är erkänd medlem i World Green Building Council vilket ger den möjlighet att 

samarbeta med likvärdiga organisationer som arbetar med liknande frågor världen över. På SGBC:s 

webbsida kan man läsa om syftet med deras verksamhet (SGBC, 2014b): 
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”Via föreningen vill vi kunna möta allmänhetens behov av tydlig och kvalitetssäkrad 

information kring byggnaders miljöprestanda samt bidra till ökad konkurrenskraft för 

svensk teknik och svenskt kunnande.” 

De certifieringssystem som är inkluderade i denna studie är Miljöbyggnad och BREEAM. 

2.5.1 Miljöbyggnad 

Med sin grund i svensk byggstandard och byggpraxis utmynnar certifieringssystemet Miljöbyggnad i 

miljömässigt hållbara byggnader och ger indikationer på kvaliteter inom material, energi och 

inomhusmiljö. Både nybyggda och befintliga byggnader innefattas i systemet och betygen som kan 

erhållas är BRONS, SILVER eller GULD, baserat på hur väl byggnaden uppfyller de krav som 

certifieringen kräver (SGBC, 2014c). 

För nybyggda bostäder och lokalbyggnader finns 15 parametrar som undersöks för Miljöbyggnad. En 

utav dem, och den enda som tas upp i detta arbete, är specifik energianvändning per år, definierad 

enligt BBR och mäts i kWh/m
2
,Atemp. Gränsvärdena för användningen är följande: 

Tabell 5.  Gränsvärden för Miljöbyggnad bedömningskriterier (SGBC, 2014c). 

Indikator Brons Silver Guld 

Årlig 

energianvändning i 
kWh/m

2
, Atemp 

< BBR < 75 % BBR < 65 % BBR 

 

Som tidigare nämnt är BBR20:s krav på nybyggda bostäder med eluppvärmning och annat 

uppvärmningssätt 55 respektive 90 kWh/m
2
 och år för zon III, som Uppsala ingår i.  

2.5.2 BREEAM 

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) härstammar från Storbritannien och är ett av de 

äldsta certifieringssystemen. Sedan dess uppstart 1990 har över 115 000 byggnader certifierats och 

systemet BREEAM-SE är den svenska anpassningen som sedan 2013 används på marknaden. Systemet 

är utformat så att objektet ska samla ihop så många poäng som möjligt under de 10 kategorier som 

behandlas (SGBC, 2014d). 

Efter utförd bedömning ges betyg baserat på andel uppfyllda poäng enligt tabellen nedan: 

Tabell 6.  "Poäng och betyg i BREEAM-SE vers 1.0". Tolkad från källa (SGBC, 2014d). 

BREEAM-SE betyg % uppnådda poäng 

PASS ≥30 

GOOD ≥45 

VERY GOOD ≥55 

EXCELLENT ≥70 

OUTSTANDING ≥85 

 

Under området för energianvändning är BREEAM:s syfte att minimera användningen av värme, 

komfortkyla, varmvattenberedning och fastighetsdrift (SGBC, 2014d). I poängsättningen utgår mallen 

från byggnadens beräknade energiprestanda (BEPI) och jämför med 66 kWh/m
2
 som högsta 

referensvärde. Utifrån den får man poäng enligt skalan i Tabell 7 för antal procent bättre än 

referensvärdet enligt formel (1): 
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𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =

66 − 𝐵𝐸𝑃𝐼

66
 

(1) 

 

   

Tabell 7.  "Procentuell förbättring", bedömningstabell enligt BREEAM-SE. Tolkad från källa (SGBC, 2014d). 

Antal BREEAM-

poäng 

Nyproduktion Ombyggnad 

1 1 % 0 % 

2 4 % 1 % 

3 7 % 3 % 

4 10 % 6 % 

5 14 % 10 % 

6 18 % 14 % 

7 22 % 19 % 

8 28 % 22 % 

9 36 % 25 % 

10 50 % 50 % 

11 66 % 66 % 

12 82 % 82 % 

13 100 % 100 % 

 

För att kunna jämföra BREEAM-SE-betygen för denna rapports ändamål har tabellen gjorts om för att 

få betyg och procentuell förbättring (PBEPI) uttryckt i kWh/m
2
 i Tabell 8. 

 

Tabell 8.  Omräknade gränsvärden för respektive betyg i BREEAM-SE. 

Betyg Antal BREEAM-poäng PBEPI 

 
1 65,34 

 
2 63,36 

 
3 61,38 

Pass 4 59,4 

 
5 56,76 

Good 6 54,12 

 
7 51,48 

Very good 8 47,52 

 
9 42,24 

Excellent 10 33 

 
11 22,44 

Outstanding 12 11,88 

 
13 0 

 

En byggnad som till exempel använder under 47,52 kWh/m
2
 och år kvalificerar sig alltså för betyget 

”Very good”. 
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3. Energislag och tekniker 
Detta avsnitt redovisar teoretisk bakgrund till de olika energislagen som undersökts. 

3.1. Fjärrvärme 
Av miljöskäl får inte brännbart avfall, som inte går att återanvändas eller återvinnas, gå till soptipp. I 

fjärrvärmeanläggningar utnyttjas energiinnehållet i avfall och andra bränslen på ett effektivt sätt då el 

produceras i turbiner samtidigt som värme levereras till kunder via fjärrvärmenät (Vattenfall, 2013). 

Av Uppsalas tätort tillgodoser Vattenfall Värme Uppsala 95 % av kunderna med fjärrvärme vilket gör 

bolaget till ett av Sveriges största fjärrvärmebolag. Bränsle till avfallsförbränningen kommer från 

Uppsala och 20 närliggande kommuner, vilket täcker halva Uppsalas värmebehov. Utöver värme från 

avfall kan anläggningen även leverera värme från förbränning av torv, trä och olja samt värmepumpar, 

spillvärme och elmotorer. Anläggningen producerar även ånga, el och fjärrkyla. (Vattenfall, 2012a) 

3.2. Biobränsle - pellets 
Biologiska bränslen som inte räknas som fossila samlas i kategorin biobränslen. Av Sveriges 

energiförsörjning står biobränslen idag för ca 25 % (Energiboken, 2013). En typ av biobränsleprodukt 

är pellets, vilket är ett samlingsnamn på förädlade bioprodukter från skogsindustrin. Det kan till 

exempel vara sågspån som, under tryck, komprimeras till kompakta bränsleenheter. Dessa är lätta att 

hantera och har högt energiinnehåll, dock kräver framställningsprocessen och transporten av 

slutprodukten mycket energi som medför extra emissioner (utsläpp) samt ökar primärenergifaktorn 

(IVL, 2009a). Bortser man från tillverkningsprocessen och transporter består pellets endast av 

biomassa som ingår i naturens kretslopp och kan därmed antas inte bidra med utsläpp av växthusgaser 

vid förbränning.  

Utöver en förbränningspanna är vanlig kringutrustning ett lager dit bränslet transporteras med lastbil, 

en matningsanordning som för in bränslet i pannan, rörsystem för avgaser, en skorsten och vid behov 

en ackumulatortank. För små och medelstora pannor är pellets det vanligaste biobränslet. Att priset är 

dyrare än för flis kompenseras av det höga energiinnehållet. Egenskaper som att det har låg askhalt 

och är enkelt att automatisera är ett par fördelar pellets har mot andra alternativ (Energimyndigheten, 

2014a). 

3.3. Värmepumpar 
Värmepumpar flyttar värme från en kall källa, som därmed blir kallare, till en varm källa som blir 

varmare. Den varma källan kan vara inne i en villa och den kalla kan vara uteluften, berggrunden eller 

ett vattendrag eller sjö. Termodynamikens lagar säger att värme inte spontant kan flöda från en kallare 

källa till en varmare (Alvarez, 2006). Värmepumpar kan flytta värme från marken, där temperaturen 

ligger mellan 0-4 ⁰C i genomsnitt över året, och med hjälp av elektrisk energi via en kompressor ge en 

värme vid 45-50 ⁰C till en bostad (Falu kommun, 2014).  

Ett mått på hur mycket värme man får per mängd el värmepumpen förbrukar kallas COP (se nedan). 

Tillför man en kWh el till en värmepump med COP 3 erhålls 3 kWh värme.  
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Figur 5. Illustration av komponenter som ingår i en värmepump, omgjord från källa (Alvarez, 2006, s.731) 

I Figur 5 visas översiktligt en värmepumps uppbyggnad. För att knyta an till en bostads 

uppvärmningssystem kan värmeupptagare likställas med en bostad, värmebäraren med radiatorkretsen, 

värmekällan som berggrunden och köldbäraren som en vätska med frostskydd som pumpas runt i en 

U-formad slang i ett borrhål (Alvarez, 2006). 

Mer utförlig genomgång av en värmepumps termodynamiska process återfinns i bilaga 10.5. 

3.3.1 Värmefaktor - COP 

Värmefaktorn Φ definieras som ”förhållandet mellan den producerade nyttigheten 𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑟𝑑  och det 

arbete w som förbrukas för att driva processen” (Alvarez, 2006). Förhållandet kan inte vara mindre än 

1 och beräknas enligt: 

 
Φ =  

|𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑟𝑑|

|𝑤|
 

(2) 

 

Vidare kan värmemängden 𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑟𝑑  som ges till värmebäraren avläsas i formel (3): 

 |𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑟𝑑| =  𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 + |𝑤| (3) 

 

Slutliga värmeenergin som en bostad kan tillgodogöras består alltså av den värmemängd som tillförs 

från värmekällan och den spillvärme som utvecklas i kompressorn. (Alvarez, 2006)  

Även värmefaktorn för en värmepump som arbetar enligt Carnot-processen (förlustfritt och 

reversibelt) härleds av Alvarez (2006) och återges av formel (4). 

 
Φ𝑐 =  

𝑇1

𝑇1 − 𝑇2
 

(4) 

 

I och med att en värmepumps verkningsgrad är beroende av vilka temperaturer som den arbetar med är 
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det viktigt att ta hänsyn till värmebehovet som pumpen ska tillgodose. Ska värmepumpen endast ge 

värme till en golvvärmeslinga som tillför 30-gradigt vatten till en bostad kan maskinen erhålla en 

betydligt högre värmefaktor än om den ska leverera tappvarmvatten på 60-65 ⁰C vid samma 

temperatur på värmekällan (Alvarez, 2006).  

Med det sagt har också källan stor inverkan på systemet. En luftvärmepump kan tvingas arbeta med 

lägre temperaturer på vintern än vad grundvattnet i ett borrhål gör, men luftmängden med den 

temperaturen är, i sammanhanget, oändlig. Berggrunden och grundvattnet har en högre temperatur, ca 

0–4 ⁰C året om, men plockas stora mängder värme ut från stillastående grundvatten sjunker 

temperaturen i marken och köldbäraren kan frysa sönder utrustningen. (Alvarez, 2006) 

3.4. Solceller 
Solcellssystem består av dels själva solcellerna, men också en växelriktare som gör om producerad 

likström till växelström samt reglerar spänningen till önskade nivåer (Näsvall, 2013). Momentant 

uppgår solstrålningens effekt till 1 000 W per m
2
 som mest i Sverige. På ett år motsvarar det ca 1 000 

kWh solenergi, av vilken en m
2
 solcell kan omvandla ca 15 % till elektrisk energi (Svensk solenergi, 

2014). En solcell består av en tunn skiva eller film av ett halvledarmaterial som vid belysning skapar 

en spänningsskillnad mellan fram- och baksida, se Figur 6. 

 

Figur 6. Översiktlig funktion av en solcell. Omgjord från källa (Solelprogrammet, 2014). 

3.4.1 Solcellstekniker 

Två vanligt förekommande teknologier som används inom solcellsbranschen är kristallint kisel och 

tunnfilm. I en kisel-modul kan varje cell endast producera ca 0,5 V varpå man seriekopplar flera celler 

för att komma upp i spänningar som går att använda till praktiska tillämpningar. Sammankopplade 

celler som är inramade och täckta av ett transparent material, till exempel glas, kallas för en 

solcellsmodul. Baksidan kan också det vara glas men teflonduk är också det vanligt förekommande.  

(Solcellsprogrammet, 2014) 

Till skillnad från kiselcellerna, som byggs upp av separata skivor, tillverkas tunnfilmsmoduler genom 

att tunna skikt läggs på varandra ovanpå ett underlag som kan vara glas, rostfritt stål eller kapton. 

Halvledarskiktets aktiva del ger ofta namnet till tunnfilmsmodulens teknik. Några exempel är amorft 

kisel (A-Si), Kadmiumtellurid (CdTe) och Cu(InGa)Se2 (CIGS). Tunnfilmsceller är ofta något mindre 

effektiva på att tillvarata solstrålningen men är billigare att tillverka. (Solcellsprogrammet, 2014) 
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3.5. Solfångare 
Solfångare, eller solvärmeanläggningar, absorberar solens energi för att värma vatten. Denna 

applikation kan användas både till tappvarmvatten och för extra värme till husets uppvärmning. 

Solvärme monteras ofta på tak och kräver en ackumulatortank inomhus, se Figur 7. 

(Energimyndigheten, 2014b) 

 

Figur 7. Schematisk illustration av en solvärmeanläggning där 1) är solfångaren, 2) en elpatron 3) varmvatten 4) 
inkommande kallvatten (Energimyndigheten, 2014b). 

Kommersiellt finns det två varianter av solfångare, plana och vakuumrör, se Figur 8. Plana solfångare 

består av en svart metallskiva som är inglasad i en låda. På svarta skivan, som blir varm av solenergin, 

fästs rör som leder runt en frostskyddad vattenblandning. Vakuumrör är uppbyggda av rader med 

glastuber i vilken vätskan cirkulerar. Vakuumets funktion är att isolera den inkomna värmen så den 

inte läcker ut från rörkretsen. (Energimyndigheten, 2014b) 

    

Figur 8. Till vänster, plana solfångare (Aurinkovoima, 2014). Till höger, vakuumrör (Atlassol, 2014). 

3.5.1 ScenoCalc 

Beräkningar för utbyte från solfångare har gjorts i simuleringsprogrammet ScenoCalc. Programmet är 

framtaget av Sveriges forskningsinstitut (SP), och syftar till att slutanvändare ska kunna jämföra olika 

solfångare vid olika väderförhållanden (SP, 2014a). Simuleringen görs i en Excel-fil och likt PVsyst 

får användaren ange parametrar som geografisk placering och aperturarea (den area som absorberar 

värme), däremot förs tekniska data in för aktuell solfångare manuellt. Resultatet från simuleringen 

presenterar timvärden för producerad värme under ett år baserat på medelvärden för solstrålning från 

1996-2005 (SP, 2014a). I dagsläget är ScenoCalc ett erkänt verktyg för europeiska 
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kvalitetsmärkningen Solar Keymark i och med att alla typer av solfångare kan certifieras med 

verktyget (SP, 2014b). 

3.6. Vindkraft 
Vind uppstår till följd av att solen värmer luftmassor, som stiger uppåt, medan ouppvärmd luft sjunker. 

På detta vis flyttar sig luftmängder och vind uppstår med en viss rörelseenergi. Vindkraftverkens 

funktion är att omvandla denna energi till el genom att dess blad börjar snurra. 

Som bransch har vindkraften expanderat ca 30 % per år sedan mitten av 1990-talet (Energiboken, 

2013). Då den började på en väldigt låg nivå innebär detta att den fortfarande utgör en väldigt liten del, 

endast 7 %, av Sveriges totala elproduktion. 2013 producerades 9,9 TWh av alla svenska verk som har 

en total installerad effekt på 4500 MW. (Svensk Vindenergi, 2014)  

3.6.1 Teori 

Potentiella effekten P en vindturbin kan utvinna ur vinden fås av formeln (Alvarez, 2006): 

 
𝑃𝑒𝑙 =  

1

2
𝜌𝐴𝑉3𝐶𝑝 

(5) 

Där 𝜌 är luftens densitet, A motsvarar sveparean som bladen når (cirkel med radien motsvarande 

rotorbladets radie), V är vindhastigheten och Cp är Betz konstant (0,5926). 

Således är elproduktionen kraftigt beroende av vindstyrkan. En dubblering av vindhastigheten ger 8 

gånger större effekt. Betz konstant säger att 59,3 % är den maximala energin som går att ta ut av 

vindens kinetiska energi teoretiskt. Hade den varit 1,0 skulle vinden stå helt stilla bakom rotorbladen, 

vilket är omöjligt. Ett vanligt sätt att visa på olika vindkraftverks kapacitet vid olika vindhastigheter är 

effektkurvor, vilka Figur 9 illustrerar. De visar hur uteffekten beror på vindens hastighet och kan 

indikera vid vilken vind ett aktuellt verk börjar producera, märkeffekt som den är designad för samt 

när rotorn bromsas för att hindra slitage och överbelastning. (Manwell et al, 2009) 

 

Figur 9. Effektkurva för ett stort vindkraftverk (Manwell et al, 2009) 

Energimässigt kan ett storskaligt vindkraftverk betala tillbaka sig själv efter ca 3-4 månader. Under sin 

livslängd på 20-25 år kan den producera ca 80 gånger mer el jämfört med den energi som används vid 

dess produktion. (Vattenfall, 2014) 

3.6.2 Omräkning av vindhastigheter 

Vinddata för ett urbant område i nordvästra Uppsala finns att tillgå på SMHI:s hemsida. Mätaren sitter 

på 13 meters höjd och ger vindriktning och hastighet för mätningar gjorda sedan 1985 (SMHI, 2014). 
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Skulle vindkraftverk placeras på taken i Östra Sala backe skulle de högst belägna punkterna kunna 

vara högre än 13 meter. Enligt Manwell et al (2009) kan vindhastigheter räknas om för annan höjd än 

tillgänglig mätdata. Då högsta punkterna på Östra Sala backes tak skulle kunna överstiga 13 meter kan 

nya vinddata genereras genom (6): 

 
𝑈(𝑧)

𝑈(𝑍𝑟)
=

ln (
𝑧
𝑧0

)

ln (
𝑧𝑟

𝑧0
)
 

(6) 

Där U(z) är vindhastigheten vid höjd z, U(zr) är vindhastigheten vid referenshöjden zr  och z0 är längden 

på ytråheten, vilket beskriver hur ojämn marken är. Formeln ger en faktor mellan referenshastigheten 

på vinden och en ungefärlig ny vindhastighet (Manwell et al, 2009). Multipliceras faktorn med 

vinddata för en viss höjd genereras en ny dataserie för aktuell höjd, där potentiell effekt kan beräknas. 
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4. Metod och modellbeskrivning 
Denna del av rapporten kommer beskriva vilka beräkningar som gjorts, hur de är genomförda samt hur 

de sammankopplade med varandra.  

4.1. Modellens uppbyggnad 
En modell utformades i Excel för att möjliggöra beräkningar av byggnadernas energisystem timme för 

timme under en genomsnittlig dag under mars, juni, september respektive december. Dessa dagar 

valdes för att representera årets variationer gällande värmebehov samt potential att ta tillvara solens 

energi till värme- och elproduktion. Energibehovet för Östra Sala backes Etapp 1 har inkluderat 

bostädernas uppvärmning, värme till tappvarmvatten och fastighetsel. Simuleringar har gjorts för 

värmeproduktion genom solfångare och för elgenerering via solceller samt för vindkraft. För 

uppvärmning via biobränslepanna och värmepump har endast en litteraturstudie gjorts för att ta fram 

faktorer som multiplicerats med totalanvändningen.  

Ett flertal scenarier byggdes upp i modellen och utgick ifrån att värmebehovet tillgodosågs med tre 

olika energikällor: fjärrvärme, småskalig värmeproduktion från biobränsle och värmepump, se Figur 

10. De tre systemen stod till grund för varsitt referensscenario där bostadsområdets elbehov också var 

inräknat. Elens egenskaper antogs vara likställda med dem för nordisk residualel.  

Till varje värmesystem utformades scenarier där solfångare och solceller installerades. Solfångarna 

minskade värmebehovet de timmar som solvärme producerades. När primärenergi och emissioner 

beräknades fylldes hela takarean med solfångare för att beräkna den teoretiska potentialen, då antogs 

överskottet bli utskickat på ett fjärrvärmenät utan förluster. För ekonomiska beräkningar 

dimensionerades solfångarsystemet så att inget överskott skulle produceras. Solcellerna minskade 

både det egna elbehovet men levererade också sitt överskott till elnätet.  

 

Figur 10. Översikt för hur de olika scenarierna i Excel-modellen utmynnade i nio subsystem. 
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De timmar som solcellerna och solfångarna producerade mer än vad byggnaderna konsumerade 

medförde negativa värden för primärenergianvändning och emissioner.  

För att enkelt kunna jämföra behov och produktion har energiberäkningar gjorts för en lägenhet med 

ytan 75 m
2
. Detta är arean som Vattenfall antar vara genomsnittlig för lägenheterna i Östra sala backe. 

I slutskedet av beräkningarna multiplicerades energiflödena med antalet lägenheter (776 stycken) för 

att få beståndets totala energibehov för de fyra olika dagarna. (WSP, 2011) 

Ett bostadsområde av denna storlek kräver uppvärmningssystem som är av komplex natur. Då 

energibehovet för Östra Sala backe är uppskattat i skrivande stund, samt att det skulle vara alltför 

tidskrävande att kartlägga omständigheterna för varje teknik, har förenklingar gjorts. 

Ackumulatortankar, kulvert från värmekällan till radiatorer eller golvvärmeslingor, elkablar och andra 

tekniska komponenter skulle behöva behovsanpassats till faktiska geometrier och effektbehov. All 

sådan kringutrustning har exkluderats i detta arbete. Kombisystem där solceller och solfångare delat på 

takarean hade kunnat undersökas men uteslöts för att begränsa arbetsbördan för beräkningarna. 

Avgränsningarna beskrivs mer utförligt senare i detta kapitel under respektive teknik. 

4.2. Faktorer för miljöprestanda  
Varje använd kilowattimme el eller värme som används har ursprung i någon energikälla. Beroende på 

hur den utvunnits, omvandlats, transporterats och används kommer en viss mängd primärenergi ha 

använts och en viss mängd koldioxidekvivalenter släppts ut i atmosfären. Genom livscykelanalyser 

kan dessa kvantifieras för att sedan multipliceras med antal kilowattimmar för varje aktivitet. I detta 

arbete har de tabellvärden som ansetts mest relevanta och aktuella hämtats från olika källor för att 

sedan föras in i beräkningsmodellen i som gjorts i Excel. Dessa redovisas i kapitel 5.2.1 och 5.2.2. 

Gällande primärenergi antogs inte sol- och vindenergi använda någon energi vid generering av el och 

värme, utan endast den energi som används för transporter, omvandling och överföring 

4.3. Elbehov 
Östra Sala backes elbehov baserades på Vattenfalls förstudie om bostädernas energifördelning. 

Medelvärdet för samtliga byggherrars energianvändning var 54,2 kWh/m
2 

(WSP, 2011). Enligt 

förundersökningen skulle dessa delas upp enligt följande: 

Tabell 9.  Fördelning av byggnadernas energianvändning. (WSP, 2011) 

Fastighetsel 17% 

Varmvatten 38% 

Uppvärmning 45% 

 

Enligt prognosen väntas fastighetselen stå för 17 % av användningen, vilket motsvarar 530 MWh per 

år. 

4.3.1 Effektbehov av el över dygnet 

Energimyndigheten utförde år 2007 mätningar i 400 svenska hushåll där de kartlade elanvändningen 

över dygnets 24 timmar (Energimyndigheten, 2009). Resultatet från den rapporten visar på elbehovet i 

en lägenhet ser ut i genomsnitt för ett dygn, vardag och helg respektive. Behovet till fastighetsel, som 

detta arbete avser, antogs följa samma kurva. Mätningar har också gjorts för andra demografier, men 

gruppen familj 26-64 ansågs mest lämplig. För att fastställa energianvändningen skrevs figurerna ut i 

A3-format varpå en mätning av staplarna kunde göras. Ett viktat medelvärde togs fram för en 
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genomsnittlig veckodagdag som utmynnade i tabellerade värden för var timme under dygnet och 

återfinns i Figur 11.  

 

Figur 11. Effektbehovet över dygnets timmar i genomsnitt över året (Energimyndigheten, 2009). I medelvärdet har 
hänsyn tagits till fördelningen mellan antal dagar för vardag och helg, 5 respektive 2.  

Ur figuren kan det utläsas att elbehovet är lite högre mitt på dagen på helgerna än på vardagarna. Dock 

ansågs denna skillnad påverka behovet marginellt och medelvärdet användes i modellen. 

Elanvändningen antogs vara konstant över året, vilket inte är helt sant men en god uppskattning då 

källor för säsongsvariationer var okända.  

4.3.2 Värmebehov 

Värmebehovet utgick, liksom för fastighetselen, från Vattenfalls fördelning av energibehov, där 

byggnadernas uppvärmningsbehov allokerades 45 % av totala energibehovet och uppvärmning av 

tappvarmvatten stod för 38 %. Totala siffrorna i megawattimmar blev således 1 402 respektive 1 184 

(WSP, 2011). Dessa gemensamt ger ett värmebehov på 2 587 MWh/år.  

Tappvarmvattnets värmebehov antogs följa samma dygnskurva som elbehovet. Uppvärmningen är 

närmare kopplat till utetemperaturen och skalades om för dygns- och säsongsvariationer. Efter 

normering multiplicerades månaderna med respektive faktor som presenteras i Tabell 10 

(Energimyndigheten, 2002).  

Tabell 10.  Viktningsfaktorer för säsongsvariationer i uppvärmningsbehov. 

Mars 1,47 

Juni 0,30 

September 0,70 

December 1,57 
 

Dygnsvariationen skalades om enligt Figur 12 och antogs vara densamma för de fyra månaderna. 
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Figur 12. Normerat effektbehov för uppvärmning av en typisk fjärrvärmekund (Elforsk, 2011). 

Maximalt effektbehov identifierades i modellen mellan kl 19.00 och 20.00 i december på 0,684 kW 

per lägenhet. För hela området blir då totala effektbehovet ca 525 kW, vilket använts som referens till 

dimensionering av systemen för uppvärmning.  

4.4. Byggherrar och byggnaderna 
Ursprungliga målet med energiberäkningarna för denna rapport var att de skulle baseras på specifika 

beräkningar som byggherrarna gör i sin projektering. Endast en byggherre hade inlett detta arbete, 

dock var det inte färdigställt, varpå energiprestanda för byggnaderna i modellen tagits från de 

preliminära data som byggherrarna lämnade i förundersökningen som Vattenfall genomförde 2011 

(WSP, 2011). Utifrån den sammanställningen beräknades samtliga byggherrars medelvärde för 

energianvändning fram till 54,2 kWh/m
2
 och år. För att detta värde skulle bli den genomsnittliga 

förbrukningen över de fyra dagarna skalades den om enligt ovan nämnda normeringar. Värdet delades 

också upp på de tre användningsområdena varmvatten, uppvärmning och fastighetsel, som beskrevs i 

avsnitt 4.3.  

4.5. Energisystemets ekonomi 
Både investeringskostnader och rörliga kostnader visade sig variera kraftigt beroende på vilken 

energiteknik som studerats. Nedan är några termer förklarade som är relevanta i ekonomiska termer: 

 Fasta kostnader: Kan vara en grundinvestering eller andra kostnader som inte beror på hur 

mycket energi som används. Solceller har i stort sett endast fasta kostnader. 

 Rörliga kostnader: Direkt kopplade till antalet kWh som används. Kan vara antal köpta kWh 

el eller fjärrvärme.  

 Nettodebitering: ”Nettodebitering bygger på att den som producerar och säljer egen el (när 

solpanelerna producerar mer el än vad interna behovet är) ska få kvitta den mot den el som 

man (när solpanelerna producerar mindre el än behovet) köper in vid en annan tidpunkt, utan 

att betala energiskatt och moms” (Telge Energi, 2014). Idag strider nettodebitering mot 

skatteverkets regler och hur förutsättningarna kommer se ut beror på politiska beslut 

(Solelprogrammet, 2011). 

Ekonomiska data har hämtats från myndigheter, företags hemsidor, via kontakt med leverantörer samt 

skalats om från referensobjekt för produktionsanläggningar som varit liknande dem som berörs i detta 

arbete. 
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4.5.1 Elpris 

Totala elpriset för hushåll kan delas upp i nätavgift, elhandelspris samt energiskatt och moms. År 2012 

uppgick denna till 118,7 öre/kWh för en villa med eluppvärmning (Energimarknadsinspektionen, 

2013). Detta pris antogs vara likvärdigt det för lägenheter. Av priset är 25 % moms, vilket ger ett pris 

exklusive moms på 95 öre/kWh. 

Nätavgift, elbas och elspot 

Nätavgiften är en kostnad som nätägaren tar ut för att leverera elen till kund och är statligt reglerad. 

Den fysiska marknaden som styrs av konsumenterna är delat i två delar – elbas och elspot. På elspot 

bestäms priset för elkontrakt 24 timmar i förväg baserat på utbud och efterfrågan. Till följd av fysiska 

begränsningar för överföring kan områden få olika spotpris inom det nordiska nätet. Som 

justeringsmekanism till spotmarknaden finns elbas, i vilken handel kan ske en timme innan elen ska 

levereras. (Svensk Energi, 2014b) 

Den 1 november 2011 infördes fyra elområden i Sverige för att belysa de begränsningar av 

effektöverföring som finns i elnätet (Svenska kraftnät, 2014). Under perioden januari 2009 till maj 

2014 har genomsnittliga spotpriset i elområde 3, som Uppsala innefattas av, varit 365,72 kr/MWh 

(Nordpool, 2014). 

Elcertifikat 

Svenska staten införde elcertifikatssystemet år 2003 för att ge ekonomiskt stöd till de som producerar 

förnybar el. Stödsystemet ämnar bidra med 25 TWh förnybar el från 2002 till 2020. De energikällor 

som kan erhålla rätten till elcertifikat är solenergi, vindkraft, vågenergi, geotermisk energi, viss 

vattenkraft samt biobränslen (Energimyndigheten, 2012). Genomsnittligt pris på elcertifikat för de 

senaste fem åren har varit ca 225 kr/MWh (Ekonomifakta, 2014b). 

Nätnytta 

Privatpersoner som har egenproduktion av el har enligt lag rätt att få ersättning av nätbolaget de har 

avtal med. Anledningen till detta är att produktion och konsumtion sker nära varandra i 

distributionsnätet och att långa transporter av elen, vilket ger förluster i transmissionsledningar, inte 

behövs. De stora nätbolagen betalar olika belopp för denna tjänst men en ungefärlig, undre gräns är 4 

öre/kWh. Dock ställs krav på att producenter bland annat levererar el av hög kvalitet 

(Solelprogrammet, 2011). 

Inkomst per kilowattimme 

Som beskrivet ovan är elpriset uppbyggt av olika delar som varierar över tid. Till följd av osäkra 

politiska regler är det inte klart hur ekonomiska framtiden ser ut för egenproducerad el. För detta 

arbete har potentiell inkomst för såld kWh antagits bestå av elcertifikat, spotpris och nätnytta till ett 

totalt pris av 63 öre. Beloppet kan komma att ändras både av regeländringar men också av initiativ hos 

konsumenter och producenter. 

4.5.2 Nuvärdesmetoden 

Ett företag som innehar ett visst kapital har olika alternativ att förvalta detta och vill ofta få så stor 

utdelning från det som möjligt. Nästan inget företag förvarar pengarna ”i madrassen” där de tappar 

värde till följd av inflation. Placeras pengarna på ett räntekonto hos en bank fås en viss 

ränteavkastning per år. Ett annat alternativ är att investera pengarna i projekt som medför en initial 

investeringskostnad, men som kan ge inkomster, eller minskade utgifter, i framtiden. Investeringar har 

ofta krav på sig att ge större avkastning än vad ett räntekonto skulle ge, plus att ytterligare avkastning 

kan krävas från aktieägare eller företagens styrelser. Den av företaget krävda avkastningen kallas för 
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kalkylränta. Med nuvärdesmetoden (Net Present Value) kan man beräkna vad en investering, med 

tillhörande framtida intäkter och kostnader, är värd i dagens monetära värde och tar hänsyn till just 

kalkylräntan. (Brealey et al, 2010) 

Enkelt beskrivet kan man säga att metoden går under devisen att en krona idag, är mer värd än en 

krona imorgon. Rent praktiskt beräknas den enligt (7): 

 
𝑁𝑉𝑃 =  Σ

𝐶𝑛

(1 + 𝑝)𝑛
− 𝐺 

(7) 

 

där C är nettokassaflödet per år, p är kalkylräntan, n är aktuellt år och G är beloppet på 

grundinvesteringen. Fastighetsbolag har ofta en kalkylränta på runt 4 %, vilket har använts i detta 

arbete (Arkus, 2014). 

Ekonomiska beräkningar har gjorts på kostnader av resurser och grundinvesteringar respektive intäkter 

från produktionen över livslängden, vilken har antagits vara 30 år för samtliga komponenter med 

undantag för en återinvestering för värmepumpen efter 15 år. Sålt överskott gav således negativa 

värden till livscykelkostnaden. 

4.5.3 Inflation 

Real ränta diskonterar framtida värden där kalkylräntan tar hänsyn till inflation. Reella räntan har 

använts för de ekonomiska beräkningarna och fås av formeln: 

 
𝑟 =

1 + 𝑝

1 + 𝑖
− 1 ≈ 𝑝 − 𝑞 

(8) 

 

 där r är realräntan, p motsvarar kalkylräntan och q är inflationen. Inflationen antogs vara 2 %. 

Realräntan r ersatte kalkylräntan p i formel (7) i beräkningar av investeringarnas nuvärde och blev 

alltså 2 %.  

4.6. Småskalig vindkraft ej lämplig 
Initialt undersöktes produktionen för ett vindkraftverk, vilket motsvarade en försumbar del av 

elbehovet. En approximation gjordes därefter att 20 vindsnurror skulle kunna rymmas utan att 

”skugga” varandra på takytan. Resultatet från modellen visade på en maximal produktion i december 

månad men att verken ändå inte skulle producera mer än 4 % av elbehovet. Produktionen var direkt 

kopplad till antal verk, alltså utan hänsyn till skuggning. Således skulle det stora antalet 40 

vindkraftverk endast kunna tillgodose elbehovet med 8 % i december. Därmed ansågs inte urban 

vindkraft relevant att jämföra med de andra energislagen.  



33 

 

4.7. Takareor och skuggning 
Figur 13 och Figur 14 visar vilka ytor av byggnaderna som solinstrålningen når med hänsyn till 

skuggning från omgivningen (WSP, 2014). På eftermiddagen den 22 mars skuggas delar av fasaden av 

intilliggande bebyggelse, varpå placering av solceller/solfångare på fasaderna ej har simulerats för. 

Alla moduler antas därmed bli placerade på byggnadernas tak.  

 

 

Figur 13. Skuggningssimulering av byggnaderna i ÖSB den 2013-03-22 kl. 17.00 
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Figur 14. Skuggningssimulering av byggnaderna i ÖSB den 2013-06-21 kl. 17.00 

För de två alternativen att tillvara ta solens energi, solceller och solfångare, har beräkningar för 

primärenergi och koldioxidemissioner genomförts med antagandet att alla byggnaders takytor fylls av 

respektive sort, inklusive avstånd för att undvika förluster från intern skuggning. För ekonomiska 

beräkningar har samma fyllnadsgrad använts för solceller, då överskottselen anses utan vidare kunna 

skickas ut på nätet där ett behov finns även på sommaren. Gällande solfångare har aperturarean 

reducerats till att som mest producera värme för att täcka värmebehovet när det var som lägst.  

4.8. Solceller 
I detta avsnitt beskrivs detaljer för hur simuleringarna av solceller gick till och vilka antaganden som 

gjorts. 

4.8.1 Vinklar, tak- och modularea 

Innan simulering av solceller kunde genomföras behövde tillgänglig area och lutning på tak och 

moduler fastställas. Näsvall (2013) har optimerat placeringar av moduler för att undvika intern 

skuggning när de placeras i rader samt hur stort utbyte man får vid olika lutningar på modulerna och 

takplanet.  
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Figur 15. Illustration av moduler med bredden W och avståndet mellan raderna d. Omgjord från källa (Näsvall, 
2013). 

För längre avstånd mellan raderna ser man i Figur 15 att endast skuggning sker när solen står lågt. 

Skuggningen beror på komponenternas bredd, avstånd och vinklar vilket förklaras mer utförligt i 

bilaga 10.6. Avståndet d mellan raderna består av längden av taket som täcks av själva modulen p och 

den skuggade delen mellan raderna som betecknas s. Således kan en formel för d skrivas som: 

 𝑑 = 𝑠 + 𝑝 
 

(9) 

I sitt arbete har Näsvall tagit fram tumregler för vilka lutningar och avstånd man kan placera olika 

typer av solceller där interna skuggningar ger maximalt 10 % förluster och återfinns i Tabell 11. 

Tabell 11. Tumregel för lutningar och avstånd där maximalt 10 % förluster uppkommer, jämfört med en 
modul som ej skuggas (Näsvall, 2013). 

 Bredd 1 m Bredd 0,5 m Tunnfilm 

Taklutning Lutning Avstånd Lutning Avstånd Lutning Avstånd 

5⁰ 10 W ∙ 0,8 15⁰ W ∙ 0,6 15⁰ W ∙ 0,5 

0⁰ 15 W ∙ 1,1 15⁰ W ∙ 1 20⁰ W ∙ 0,7 

-5⁰ 20 W ∙ 1,9 20⁰ W ∙ 1,8 20⁰ W ∙ 1,2 

-20⁰ 25 W ∙ 4 25⁰ W ∙ 4 25⁰ W ∙ 1,8 

 

Avståndet här är detsamma som avståndet s, se Figur 15, och ges alltså av en faktor gånger bredden på 

modulen. De två första kolumnerna refererar till m-Si moduler och den tredje till en tunnfilmsmodul 

(Näsvall, 2013). 

Ground Cover Ratio 

Förhållandet mellan modularean och den area som installationen av solceller tar upp kallas för Ground 

Covering Ratio (GCR) (Näsvall, 2013). Antas solcellsraderna täcka hela bredden av taket kan 

beräkningar av areor istället göras i de två dimensionerna som används i Figur 15. Djupet kan där 

förkortas bort för både modularean och takarean då det är lika stort för båda. 

Om totala takarean är känd kan effektiva modularean beräknas genom GCR, vilket är detsamma som 

förhållandet mellan längderna W och d. 

 
𝑓 = 𝐺𝐶𝑅 =

𝑊

𝑑
=

𝑊

𝑝 + 𝑠
 

 

(10 ) 

 

I Figur 15 ser man att p fås av bredden på modulen multiplicerat med cosinus för lutningen. 

Enligt Näsvall (2014) skulle tunnfilmsmoduler ge störst totalt utbyte för den begränsade takarean då 

den tekniken inte är lika känslig för partiell skuggning. En högpresterande solcell av detta slag är 

Solibros SL2 CIGS-modul, som valdes för simuleringen i detta arbete (se Bilaga 1). Majoriteten av 
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takarean för Östra Sala backe har lutning 0⁰, vilket antogs vara sant för hela takarean. Därmed visar 

Tabell 11 på att en lutning på 20⁰ ger som mest 10 % förluster samtidigt som maximal takarea kan 

nyttjas. Förlusterna drogs av från totala utbytet efter simuleringen.  

I enlighet med Näsvalls tumregel bör en area som ska maximeras med solceller, enligt 

specifikationerna ovan, ha ett avstånd mellan raderna på 0,7 multiplicerat med modulernas bredd. Sätts 

dessa värden in i formel (10 ) fås: 

𝐺𝐶𝑅 =
𝑊

𝑊 cos 𝛽 + 0,7 𝑊
 

=
1

cos 𝛽 + 0,7 
 

=
1

cos 20⁰ + 0,7
= 0,61 

Alltså skulle effektiva modularean uppgå till ca 61 % av totala takarean. 

Takarea 

I förarbetet för Östra Sala backe har WSP byggt upp en 3D-modell av byggnaderna som återfinns i 

Figur 16. Totala takarean som är färgmarkerad uppgick till 10 502 m
2
.  

 

 

Figur 16. Takareor uppdelade efter byggherrar (WSP, 2014). 

I modellen har även takareor tagits fram för de olika byggnaderna som redovisas i Tabell 12. 
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Tabell 12. Areafördelning mellan takytorna (WSP, 2014) 

Knäckepilen 861 

Rotstein 1999 

Torget 603 

Daggvidet 313 

Winell (norra) 1735 

Winell (södra) 1258 

Synk (norra) 156 

HS 1111 

Vera: 1290 

Synk (södra) 182 

Nattviolen 994 

Totalt 10502 
 

Med hjälp av 3D-bilden och tabellen gjordes en grövre uppskattning av hur stor andel av takarean som 

fanns tillgänglig för solceller. Då vissa tak var spetsiga och andra hade mindre upphöjningar räknades 

dessa delar bort, medan kvarvarande area antogs vara helt platt. Uppskattningen resulterade i att ca 83 

% av takarean skulle ge lämpliga solförhållanden, vilket ger en tillgänglig area på 8 665 m
2
. 

Modularea 

Då djupet på taket och solcellsraderna antas vara samma blir således förhållandet mellan p och d 

samma som för effektiva modularean Amod och totala takarean Atak. Modularean kunde således 

beräknas med följande formel: 

 
𝐴𝑚𝑜𝑑 =

𝐺𝐶𝑅 ∗ 𝐴𝑡𝑎𝑘

cos 𝛽
 

 

(11) 

Med känd GCR, lutning och tillgänglig takarea kunde totala modularean beräknas med formel (11): 

 𝐴𝑚𝑜𝑑 =
0,61 ∗ 8 665

cos 20
 

 

     = 5 624 𝑚2 

Total, effektiv, modularea blev alltså 5 624 m
2
 som, tillsammans med övriga parametrar, fördes in i 

simuleringsprogrammet PVsyst. 

Azimut 

Solmodulernas vinkel från söder kallas för azimut. Modulerna antogs bli monterade parallellt med 

takens sidor. För att bestämma azimutvinkeln användes enkel geometri genom mätningar av 

byggnaderna i Figur 2, vilken visade sig vara ca -12 grader (minustecknet betyder att byggnaderna är 

vridna moturs från syd). Denna vinkel påverkade utbytet från solcellerna i PVsyst marginellt.  

4.8.2 PVsyst 

Simulering för produktion av el från solceller genomfördes i programvaran PVsyst. Programmet ger 

användare möjlighet att simulera solcellssystem som är kopplat till nätet eller stand-alone, alltså där 

producerad el endast går till eget behov. Stand-alone-systemet kräver indata för elektriska 

komponenter, såsom belysning och liknande, vilket inte är specificerat av byggherrarna ännu, vilket 

innebar att nätkopplat system var mer aktuellt för detta arbete. 
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För varje projekt kan solinstrålningsdata hämtas för aktuell plats. Stockholm var den stad som ligger 

närmast Uppsala och solstrålningen antas var samma. Beroende på vilka parametrar man har och vilka 

man vill få fram kan man välja om programmet ska utgå ifrån en viss area eller om man vill uppnå en 

viss effekt eller energimängd. Ett stort antal solcellmoduler från olika producenter finns att välja 

mellan i varierande storlek. När area eller önskad effekt och solcellstyp är valt beräknar PVsyst hur 

många enheter som behövs. Därefter väljs en växelriktare, som det också finns en stor databas för, och 

programmet meddelar hur många som behövs samt om föreslaget antal är kompatibelt med effekten 

från solcellsmodulerna. (PVsyst, 2014) 

Information om solinstrålning finns lagrad för olika platser i världen. Stockholm var staden närmast 

Uppsala och skillnaden i energi antogs vara försumbar. Den beräknade modularean på 5 624 m
2
, den 

optimerade lutningen på 20⁰ och vinkeln från söder (azimut) -12⁰ användes som inparametrar för 

systemet. Antalet moduler som ger den totala modularean var 4 904 stycken.  

Solcellerna producerar som tidigare nämnt likström och den växelriktare som valdes för att konvertera 

denna till växelström var ABB:s SMA 630 kW. Programmet noterade att denna växelriktare skulle var 

något överdimensionerad, men skulle fylla sin funktion.  

Simuleringen kunde presentera resultat i många former, men för detta ändamål valdes att hämta en fil 

med timvärden för levererad el till nätanslutningen för året som simulerats samt en tabell för 

månadsvis produktion. Data med timvärden importerades sedan Excel där medelvärden för varje 

timme av den dag i respektive månad beräknades.  

4.8.3 Primärenergifaktor och koldioxidekvivalenter 

Enligt livscykelanalyser är värdet för CdTe-moduler 21 g CO2-eq/kWh, vid förutsättningarna att 

instrålningen sker i södra Europa (1 700 kWh/m
2
) och verkningsgrad för modulen på 10,9 % 

(Fthenakis m fl, 2009). För att anpassa värdet till förutsättningar i Stockholm (1 162 kWh/m2) samt för 

Solibros tunnfilmsprestanda (13 % verkningsgrad) viktades värdet om till 25,6 g CO2-eq/kWh 

(ScenoCalc, 2014 & Solibro (2014).  

För primärenergifaktor hittades ingen konkret källa som var uttryckt enligt definitionen i avsnitt 2.1. 

Sedvanligt nyckeltal verkar istället vara Energy Payback Time, EPBT. Den beskriver hur lång tid det 

tar för en solcell att producera lika mycket elektrisk energi jämfört med den energi som tillförts till 

modulens livscykel. Fthenakis m fl (2009) har beräknat energiåtgången för produktion av fyra 

moduler, vars medelvärde var 955,25 MJ/m
2
, med ett EPBT på 1,1. För att ta fram 

primärenergifaktorn dividerades tillförd energi (enligt Fthenakis) med den simulerade årsproduktionen 

för Solibros modul i PVsyst multiplicerat med 30 år. Då hänsyn tagits till att verkningsgrader och 

solinstrålning skiljer sig mellan studien och Solibros modul, på samma sätt som ovan, visade sig 

primärenergifaktorn vara 0,045.  

4.8.4 Kostnader 

Priset för solceller har som nämnt tidigare sjunkit de senaste åren. För anläggningen i detta arbete har 

priset satts till 12 000 kr per installerad kW (Näsvall, 2014). Underhållskostnader har ej inkluderats i 

beräkningarna. 

4.9. Solfångare 
Ingen källa hittades för att samma skuggningsberäkningar skulle gälla för solceller som för solfångare, 

varpå en ny metod behövdes för solfångarna. Simuleringen har genomförts i en annan programvara 

som kräver andra inparametrar än vad PVsyst gör. Primärenergi- och koldioxidberäkningar har gjorts 
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ur ett teoretiskt perspektiv där 65 % av takarean antogs kunna fyllas utan större förluster (Kovács & 

Wahlgren, 2012). Då investeringskostnaden för ett sådant system skulle vara nästan de dubbla än den 

för solcellerna, samt att det inte finns behov för överskottsproduktion, på till exempel ett 

fjärrvärmenät, skalades systemet ned för ekonomiska beräkningar. Dimensioneringen baserades på 

behovet för tappvarmvatten mellan 19.00 och 20.00 i juni som var 0,291 kW. Denna nedskalning gav 

en GCR på ca 5,8 %.  

4.9.1 Nedskalat system för ekonomiska beräkningar 

Simuleringen av solfångare visade på en huvudsaklig produktion i juni. Vid denna tid på året var 

värmebehovet mycket litet vilket skulle ge en stor mängd överskottsvärme. Teoretisk sett skulle denna 

kunna säljas ut på fjärrvärmenätet och räknas som förnybar produktion. Idag råder det oklara regler 

om huruvida detta överskott skulle kunna säljas ut på fjärrvärmenätet. Vattenfalls anläggning har 

dessutom gott om avfall under sommaren vilket gör att det relativt låga värmebehovet på nätet kan 

tillgodoses med billig råvara (Swensson, 2014). Därmed skulle priset på såld värme från solfångare 

antagligen bli mycket lågt. I Figur 17 visas principen för hur det nedskalade systemet skiljer sig från 

det med maximerad area. 

 

Figur 17. Illustration av hur produktion och behov ändras över ett år. Area (1) illustrerar produktionen då hela 

takarean utnyttjas till solfångare. (2) illustrerar produktionen när solfångarsystemet är nedskalat för att endast täcka 
behovet för tappvarmvatten. 

Det nedskalade systemet skulle behöva tillgodose båda markerade underskotten med hjälp av något av 

värmesystemen som ingår i de olika scenarierna, medan det maximerade systemet endast skulle 

behöva täcka det rödstreckade området. 

4.9.2 Vinklar 

Statens forskningsinstitut tillhandahåller på sin hemsida en lista över certifierade solfångarmoduler. 

Av dessa visade sig ett vakuumrörsystem från Euronom ge högst utbyte på 762 kWh/m
2
 och år. 

Modellen som valdes för simuleringarna heter LBC 20 och har en aperturarea på 2,01 m
2
. (SP, 2014c) 

Azimut för solfångarna antogs även de vara -12⁰. Några tumregler för modulvinkel hittades inte så 

optimal vinkel för systemet itererades fram. Logiskt sett skulle interna skuggningen vara lik den för 

solceller, så en låg vinkel antogs vara mest fördelaktig. Optimal vinkel antogs efter ett tiotal iterationer 

vara 25⁰.  
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4.9.3 ScenoCalc 

Liksom PVsyst genererades data med timvärden för ett år i ScenoCalc. Medelvärden togs fram för 

varje timme i respektive månad och fördes in i energibalans-beräkningarna. Till ekonomiska 

beräkningar summerades årsproduktionen som reducerade totala värmebehovet för året.  

4.9.4 Miljövärden och livslängd  

Primärenergifaktorn på 0,22 och koldioxidfaktorn på 49,7 g/kWh som hämtats från Miljöfaktaboken 

(2011) är baserade på en liten solfångaranläggning i Italien som antagits ha en livslängd på 15 år. 

Skulle denna hålla i 30 år halveras alltså miljöpåverkan från denna. I och med att solfångare kan ha 

längre livslängd än 15 år kan miljövärdena anses något osäkra. För att avgöra hur stor påverkan dessa 

faktorer hade på resultatet genomfördes en känslighetsanalys på primärenergifaktorn, vilken återfinns i 

avsnitt 5.5.3  

Livslängden för plana solfångare har i tester visat sig hålla i minst 20 år, men 30-40 år är även det 

möjligt innan dess prestanda börjar försämras. Tekniken för vakuumrör har genomgått radikala 

konstruktionsförändringar den senaste tiden, varpå livslängden för dessa är svårare att bestämma 

(Kovács & Pettersson, 2009). För modelleringen har livslängden för plana solfångare på 30 år antagits 

gälla även för vakuumrören som betraktats här.  

4.9.5 Kostnader 

Enligt Euronom beror kostnader och årligt utbyte på många parametrar, inte minst hur behovet ser ut 

(Olsson, 2014). De hade svårt att ge en konkret siffra på hur stor investeringen skulle bli, varpå ett 

referensprojekt på Malmö flygplats användes för kostnader. Det systemet bestod av 183 paneler om 

500 m
2
 och medförde en installationskostnad på ca 2,7 Mkr (Solenergiteknik, 2014). Beloppet 

normerades till kr/m2 och multiplicerades med modularean som räknats fram. Anläggningen på 536 

m
2
 kostade således ca 2,9 Mkr.   

4.10. Fjärrvärme 
I de scenarier där takarean användes till solceller, antogs hela värmebehovet täckas av fjärrvärme. För 

solfångarsystemen bidrog fjärrvärme till uppvärmning för alla timmar då solvärmen inte klarade av att 

tillgodose behovet. Värmebehovets dygns- och säsongsvariation nämndes i inledningen till detta 

kapitel. 

I och med att det inte är rimligt att något annat fjärrvärmeverk skulle leverera värme till Östra Sala 

backe ansågs inte en genomsnittlig svensk utsläppsfaktor av koldioxid relevant. Enligt Vattenfall 

revision av miljöpåverkan bidrar Uppsalaverkets fjärrvärme med 216 g CO2 eq/kWh (Vattenfall, 

2012b). Primärenergifaktorn hämtades från Svensk fjärrvärme (2013a) och låg 2013 på 0,65 för 

Uppsalas anläggning. 

4.10.1 Kostnader 

Installationskostnader för fjärrvärme beror på hur många undercentraler kunden önskar ha. Det är 

också dyrare att ansluta sig till fjärrvärmenät där man behöver gräva upp asfalt eller vägstenar. 

Vattenfall gav en ungefärlig kostnad på 1 000 - 1 200 kr per installerad kW (Swensson, 2014). För att 

ha marginal valdes 12 000 kr och effektbehovet på 525 kW gav investeringskostnaden 630 000 kr. 

Utöver grundkostnaden tillkommer kostnader på 63 öre/kWh, där priset hämtats från Nils Holgersson 

och momsen dragits av (Nils Holgersson, 2014).  
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4.11. Biobränsle 
Beräkningar för biobränsle har i detta arbete utgått från bränsleformen pellets. Livscykelanalysen som 

är presenterad i Miljöfaktaboken (2011) har inkluderat följande steg för pellets 

primärenergianvändning och emissioner: skogsbruk, transporter till sågverk och kund samt själva 

pelletsproduktionen. Enligt Miljöfaktaboken har pellets en primärenergifaktor på 1,11 och ger 23,4 g 

CO2-ekv/kWh (Miljöfaktaboken, 2011). 

Huruvida sågspånsrester ska räknas som en spillprodukt, vilket innebär att ingen energi eller 

emissioner allokeras fram till dess att spånet ”bildats”, finns det olika åsikter om och värden tabelleras 

för både med och utan denna ”hjälpenergi”. I detta arbete används de värden som inkluderar energin 

som sågverket använder innan materialet pelleteras. 

Livslängden för biobränslepannor varierar beroende på bränsle enligt en livscykelanalys genomförd av 

Vattenfall (2012c). För halmpellets uppskattas den till 20 år och för träflis 40 år. I denna studie har 

medeltalet 30 år antagits gälla för träpellets. 

4.11.1 Kostnader 

Beroende på utformning, till exempel ifall en källarlokal för pannan behövs, kan 

investeringskostnaden för en biobränsleanläggning variera. Med installerad effekt om 525 kW 

uppskattades beloppet till 1,5 Mkr (Engman, 2014). Kostnader för bränsle antogs till 2 601 kr/ton 

pellets (Pelletsakuten, 2014). Varje ton antogs innehålla 4 800 kWh vilket ger en kostnad på 68 

öre/kWh värme, med en verkningsgrad på 0,8 för eldningspannan (Uppsala kommun, 2010c).  

4.12. Värmepump 
Beräkningar för värmepump har gjorts med antaganden likt de som Miljöfaktaboken gjort. COP 

antogs vara 3 för systemet över året där installerad effekt täckte 60 % av maximala momentanbehovet. 

90 % av årligt behov täcktes av värmepumpen och resterande 10 % av en elpatron. Vilka timmar som 

elpatronen används har ej tagits hänsyn till utan är inräknad i faktorn för COP. (Miljöfaktaboken, 

2011)   

Tillförd el till värmepumpen antogs vara nordisk residualel. Med COP på 3 ger en del el tre delar 

värme, varpå värmepumpen får primärenergi- och emissionsfaktor från residualelen dividerat med 3. 

Således antogs varje kilowattimme värme tilldelas primärenergifaktor 0,74 och medföra 161,1 g CO2-

ekv.  

4.12.1 Kostnader  

Värmebehovet för Östra Sala backe är av en magnitud som skulle kräva flera värmepumpar. Enligt 

Heatech kan en grov uppskattning för 4 pumpar, som ger 100 kW totalt, göras till en kostnad av 

275 000 kr exklusive moms (Franzén,2014). Efter omräkning till aktuellt behov skulle 21 pumpar 

krävas och kostnaden för dem kom att bli 1 115 000 kr. Rörliga kostnader antogs vara en tredjedel av 

elpriset vilket motsvarade 31 öre/kWh.  En tredjedel av investeringskostnaden antogs dessutom 

tillkomma efter 15 år till följd av utbyte av tekniska komponenter. Inga underhållskostnader har 

inkluderats i de ekonomiska beräkningarna. 

4.13. Miljöcertifieringar 
Genomsnittliga energianvändningen var som tidigare nämnts 54,2 kWh/m

2
 och år. I modellen 

ändrades detta värde, som hela energibehovet utgick ifrån, till gränsvärdet för ”Very good” enligt 

BREEAM och ”Guld” för miljöbyggnad, med 47,52 och 58,5 kWh/m
2
 och år respektive. Modellen 

genererade därefter nya resultat som kunde jämföras med de ursprungliga.  
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4.14. Antaganden och förenklingar 
De olika energiteknikerna består, som förklarats tidigare, inte endast av själva komponenterna som 

genererar värmen eller elen utan behöver kopplas samman med kringutrustning av olika slag. Inom 

tidsramen som fanns tillgänglig för detta arbete var det inte möjligt att ta hänsyn till varje teknisk 

detalj inom varje område. Nedan listas några av de antaganden som gjorts för att ge en tydligare bild 

av de olika teknikernas detaljnivå: 

 Överskottet från solcellernas elproduktion säljs på elnätet vilket ger en negativ användning av 

nordisk residualel och ger intäkter för varje kilowattimme. 

 För värmepump, fjärrvärme och biobränsle antas värmebehovet tillgodoses momentant utan 

hänsyn till tröghet i ackumulatortankar eller rörsystem. 

 Ekonomiska beräkningar har gjorts med ett nedskalat solfångarsystem och har baserats på 

totala värme- och elbehovet för ett helt år.  

 Energipriser har antagits vara konstanta över året, så också över livslängden.  
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5. Resultat 
Behov och av värme och el har beräknats för byggnaderna i Östra Sala backes första etapp. Olika 

energislag för att tillgodose behoven har utretts med avseende på primärenergi, koldioxidekvivalenter 

och ekonomi. 

5.1. Resultat från modellering 
Från Excel-modellen kunde illustrationer tas fram för att se de olika scenarierna ställda mot varandra 

med avseende på primärenergi, koldioxidekvivalenter samt ekonomi. För de två förstnämnda har 

teoretisk potential undersökts där hela takytan för samtliga byggnader fyllts med solceller eller 

solfångare för respektive scenario. Som nämnt tidigare är detta inte realistiskt på ett ekonomiskt plan 

gällande solfångarna. Anledningen är att deras överskottsproduktion har en osäker framtid, varpå det 

nedskalade solfångarsystemet använts för kostnadsberäkningar. Dessutom blir jämförelse av endast 4 

dagar under året missvisande då totala värmebehovet är större under vintern än vad decemberdagen 

representerar.  

5.2. Energibalans för byggnaderna 
Som tidigare nämnts skalades solfångarsystemet ned kraftigt för att göra det mer ekonomiskt hållbart. 

Nedan visas exempel på hur den faktiska energibalansen såg ut när solceller respektive solfångare 

lades till för en dag i juni respektive december. 

 

Figur 18. Energibalans för en genomsnittlig dag i juni med totalt energibehov och elproduktion från solceller. 

Mitt på dagen var elproduktionen större än bostädernas konsumtion varpå överskottet skulle levereras 

ut på nätet. Värmebehovet utgörs nästan uteslutande av tappvarmvatten. 
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Figur 19. Energibalans för en genomsnittlig dag i juni med totalt behov och värmeproduktion från solfångare där 
hela takarean utnyttjades. 

Figur 19 visar att ett scenario med maximal utnyttjad takarea producerar fler kilowattimmar värme än 

vad solcellerna gör el. Då behovet är betydligt lägre än produktionen skulle det dock medföra ett stort 

överskott av värme om den inte kan tas tillvara på i till exempel ett fjärrvärmenät.  

 

 

Figur 20. Energibalans för en genomsnittlig dag i december med totalt behov och elproduktion från solceller. 

I december ger solcellerna få kilowattimmar av naturliga skäl, vilket illustreras i Figur 20. Behovet är 

betydligt större och byggnaderna skulle denna period behöva köpa in största delen av elbehovet. 
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Figur 21. Energibalans för en genomsnittlig dag i december med totalt behov och värmeproduktion från solfångare 
där hela takarean utnyttjades. 

Solfångarna producerar även fler kilowattimmar värme än vad solcellerna gör el i december. Den 

täcker dock knappt en femtedel av behovet, vilket ses i Figur 21. För denna månad skulle all 

produktion användas internt av byggnaderna.  

5.2.1 Primärenergi 

Som beskrivet i metodavsnittet tillgodosågs behovet med hjälp av olika energikällor. Respektive 

energikällas behov eller produktion multiplicerades med tillhörande primärenergifaktor varpå 

egenproducerad mängd värme och el subtraherades från behovet. De faktorer som använts återfinns i 

Tabell 13. 

Tabell 13.  Primärenergifaktorer för undersökta energislag.  

Energiform Primärenergifaktor Källa 

Fjärrvärme 0,65 Svensk fjärrvärme (2013a) 

Biobränsle 1,11 Miljöfaktaboken (2011) 

Värmepump 0,74
1
 Svensk fjärrvärme (2013b) 

Nordisk residualel 2,23 Svensk fjärrvärme (2013b) 

Solfångare 0,22
 

Miljöfaktaboken (2011) 

Solceller 0,045 Fthenakis m fl (2009) 

 

Figur 22 visar hur stor mängd primärenergi som krävs för de olika scenariernas energisystem. Varje 

enskild månads primärenergianvändning redovisas i bilaga 3. Som beskrivet i metodavsnittet 

härstammar solfångarnas primärenergifaktor från en källa med småskalig anläggning och borde kunna 

vara lägre om en livscykelanalys i framtiden görs för storskalig produktion.  

                                                   
1 Faktorn har beräknats genom elanvändning dividerats med COP. 
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Figur 22. Sammanlagda primärenergianvändningen för de fyra genomsnittsdagarna i mars, juni, september och 
december. 

Högst primärenergianvändning får scenarierna med biobränsle som huvudsaklig värmekälla. 

Primärenergifaktorn för biobränslebaserad värme är nästa dubbelt så stor som för värmepump och 

fjärrvärme, vilket återspeglas i resultatet. För referensscenarierna (utan solenergi) ger elanvändningen 

lika stort bidrag till primärenergianvändningen. Lägst användning står fjärrvärmesystemet med 

solceller för med 466 MWh. Värmepumpsystemet krävde endast 81 MWh mer vilket motsvarar ca 17 

%. 

För biobränslesystemet ger solvärme en klar förbättring i och med att de timmar som solfångarna 

producerar värme reduceras primärenergifaktorn från 1,1 till 0,22. Anledningen till att solcellerna inte 

ger lika stort utslag, trots att nordiska residualelen har en högre faktor (2,2), är att fastighetselen endast 

står för 17 % av totala energibehovet. 

Som nämnts är miljövärdena för solfångare hämtade från en liten anläggning med kort beräknad 

livslängd. Storskalig produktion bör kunna effektivisera tillverkningen och framtiden skulle kunna 

visa på längre livslängd varpå värdena för både primärenergi och koldioxid kan visa sig vara lägre. 

5.2.2 Koldioxidekvivalenter 

Beräkningar för emissioner genomfördes på samma sätt som för primärenergin men med faktorer 

motsvarande ton koldioxidekvivalenter för varje scenario. Följande faktorer användes: 

Tabell 14.  Växthusemissionsfaktorer för respektive energikälla. 

Energiform g CO2-ekv  per kWh Källa 

Fjärrvärme 226 Svensk fjärrvärme (2013a) 

Biobränsle 23,4 IVL (2009a) 

Värmepump 161,1 Upplands energi (2013) 

Nordisk residualel 483,4 Upplands energi (2013) 

Solfångare 49,7
 

Miljöfaktaboken (2011) 

Solceller 25,8 Fthenakis m fl (2009) 

 

Gällande solfångarens utsläppsfaktor är den som nämnt hämtad från en småskalig anläggning och är 

troligtvis lägre för solfångare som tillverkats i massproduktion. 
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Nedan presenteras resultatet för växthusemissionerna som beräknats för de olika scenarierna. Var 

månad för sig återfinns i Bilaga 4. 

  

Figur 23. Koldioxidekvivalenter för respektive scenario för de fyra dagarna i mars, juni, september och december 

månad, uttryckt i ton. 

Gällande koldioxid står sig biobränsle i form av pellets bäst av de tre värmesystemen. I kombination 

med solceller ger den endast upphov till 7 ton koldioxidekvivalenter. Den mängden motsvarar endast 6 

% av kombinationen värmepump och solceller och 4 % av fjärrvärme med solceller. Både fjärrvärme 

och värmepumpens el har flertalet gånger större faktorer vilket skapar denna skillnad. Att värdet 

hamnade så nära noll betyder inte att utsläppen är riktigt så små, utan beror mycket på att överskottet 

av el ger ett negativt bidrag till nettoutsläppen. Grafen visar också att biobränslesystemet ger högre 

utsläpp när solfångare läggs till. 

5.3. Energinivåer vid miljöcertifieringar 
Ändring av den beräknade energianvändningen på 54,2 kWh/m och år till gränsvärdena för ”Very 

good” för BREEAM och ”Guld” för Miljöbyggnad visade hur bostäderna skulle prestera om dessa 

följdes.  

5.3.1 BREEAM 

Energianvändningen ändrades till 47,5 kWh/m
2
 vilket minskade primärenergianvändningen med 17 % 

i genomsnitt för samtliga scenarier. Koldioxidekvivalenterna minskade i genomsnitt med 35 %. 

5.3.2 Miljöbyggnad 

Gränsvärdet för Guld är 65 % av BBR-kravet och motsvarar 58,5 kWh/m
2
. När detta värde användes i 

modellen ökade primärenergianvändningen med 11 % i genomsnitt för scenarierna och emissionerna 

med 22 %. 

5.4. Ekonomiskt utfall 
Som nämnts gjordes inte de ekonomiska beräkningarna ur ett tekniskt, maximerat perspektiv där 

takarean fylldes med solfångare, utan endast ca 5 % som krävdes för att täcka värmebehovet för 

tappvarmvatten i juni. Figur 24 visar nettokostnaderna för de nio scenarierna över deras livstid. 
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Figur 24. Totala nettokostnader för respektive scenario enligt nuvärdesmetoden. 
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Systemen med värmepump var de billigaste alternativen. Mest kostnadseffektivt var värmepump 

tillsammans med solceller, vilket har en livscykelkostnad på 25,3 Mkr. Scenariot med solfångare var 

ca 1 000 kr billigare än det med endast värmepump. Det bör noteras att kostnaden för värmepumpar 

ligger något i underkant då kostnaderna för spetsvärmen, värmepumparna var som nämnt 

dimensionerade att täcka 90 % av maximalt effektbehov, inte har beräknats i detta arbete. 

Utöver systemen med värmepump var fjärrvärme med solceller lösningen med lägst kostnad. Både 

solfångare och solceller visade sig sänka totalkostnaden för de tre värmealternativen. Dyrast av alla 

scenarier var det med endast biobränsle, trots att det hade den tredje lägsta investeringskostnaden.  

5.5. Känslighetsanalyser 
Resultatet är som nämnts starkt kopplat till de faktorer som använts för de olika energislagen. Nedan 

presenteras fyra fall då parametrar ändrats vilket illustrerar deras inverkan på slutresultatet. 

5.5.1 Sänkt koldioxidemissionsfaktor för nordisk residualel 

 

 

Figur 25. Total primärenergianvändning för de fyra dagarna då emissionsfaktorn för nordisk residualel reducerades 
med 50 %. 

Nordiska residualelen har högst faktor för koldioxidekvivalenter av de olika energiformerna på 483,4 

g CO2-ekv/kWh. Skulle elproduktionen för nordiska nätet utgöras av en större andel förnybart så att 

varje kWh istället skulle ge 241,7 g CO2-ekv hamnar värmepumpscenarierna betydligt närmare 

utsläppsnivåerna för biobränslen, vilket illustreras av Figur 25. 

5.5.2 Sänkt emissionsfaktor för fjärrvärme 

Uppsalas kraftvärmeverk ökar sin andel biobränsle i sin bränslemix, dock finns inga faktiska värden 

för hur stora utsläppen kommer att vara framöver. Nedan presenteras resultatet med korrigering av 

utsläppsfaktorn för fjärrvärme med en halvering till 113 g CO2-ekv/kWh. 
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Figur 26. Totala utsläppen för de fyra dagarna med en halverad emissionsfaktor för fjärrvärme. 

Scenariot med fjärrvärme och solceller minskade sina emissioner med 55 % medan referensscenariot 

minskade med 35 %. Fjärrvärmens referensscenario hamnade också på lägre nivåer än det för 

värmepump med denna korrigering. 

5.5.3 Sänkt primärenergifaktor för solfångare 

Primärenergifaktorn för solfångare har som tidigare nämnts sitt ursprung från en väldigt liten 

användning och den kan troligtvis vara högre än vad den borde vara. Nedan demonstreras hur totala 

energianvändningen påverkas av att faktorn reduceras till 10 % respektive 50 % av den som använts i 

beräkningarna för primärenergi. 

Tabell 15. Total primärenergianvändning i MWh för de fyra dagarna med primärenergifaktorerna 0,22, 0,11 
och 0,022. 

 
Ursprungligt 50% 10% 

FJV + solfångare 629,3 547,4 481,9 

Bio + solfångare 940,2 858,3 792,8 

VP + solfångare 652,4 570,5 505 
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Figur 27. Total primärenergianvändning för de fyra dagarna då faktorn för solfångare halverats. 

Halvering av primärenergifaktorn ändrar ingen inbördes ordning av vilket scenario som hade lägst 

primärenergianvändning. 

 

Figur 28. Total primärenergianvändning för de fyra dagarna då primärenergifaktorn för solfångare skalades ned till 
10 % av ursprungliga värdet. 

Skulle solfångaranläggningen endast använda 0,022 kWh för produktion per kWh värme visar sig 

scenariot med solvärme vara mer fördelaktigt än det med solceller för värmepumpsystemet.  

5.6. Ändrade biobränslepriser  
Både investeringskostnaden och årliga utgifter för bränsle ökades respektive sänktes 20 %. 

Förändringarna gav följande resultat: 
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Figur 29. Kostnader för investering och bränslekostnad höjt med 20 %. 

Vid höjda kostnader för biobränsle blev samtliga scenarier av detta slag dyrare än övriga. Dess referensscenario gav nästan de dubbla kostnaderna jämfört med 

det dyraste scenariot för värmepump. 

  



53 
 

 

Figur 30. Sänkta kostnader för biobränsle med 20 %. 

När biobränslets investerings- och bränslekostnader sänktes med 20 % hamnade dess scenarier lägre än fjärrvärmens gällande totalkostnad. Biobränslets 

referensscenario blev kostsammare än fjärrvärmesystemet med solceller medan övriga två positionerade sig lägre. Dock medförde de fortfarande högre 

kostnader än värmepumpsscenarierna. 
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6. Diskussion 
Uppsala kommun har, tillsammans med byggherrarna som planerar att bygga Etapp 1 i Östra Sala 

backe, höga ambitioner gällande byggnadernas energianvändning. Boverkets minimikrav skulle 

uppfyllas med god marginal om byggnaderna lyckas få den prestanda som beskrivs i målsättningen. 

Det är i dagsläget oklart ifall krav på åtgärder kommer åläggas de byggherrar som inte uppnår målen.  

Nedan diskuteras resultatet av de beräkningar som genomförts. Viktigt att ha i åtanke är att resultatet 

visar hur utfallet skulle se ut baserat på tillgängliga värden för energianvändning samt med de 

antaganden som gjorts för de olika energiteknikerna. När området byggts färdigt är det möjligt att 

förutsättningarna visat sig vara annorlunda, vilket skulle kunna positionera scenarierna i en annan 

ordning. 

De flesta byggherrarna hade på förhand angivit att fjärrvärme skulle vara den primära 

uppvärmningsformen för deras bostäder. Modelleringen visar att referensscenariot för fjärrvärme 

endast är mest fördelaktigt i avseende på primärenergianvändning, men inte för koldioxidutsläpp eller 

ekonomi. Inget scenario var bäst i alla avseenden och därför beror bedömningen av vilket 

energisystem som är bäst på vilket intresse bedömaren har. Småskalig vindkraft visade sig dock inte 

ha någon potential att påverka energisystemet i någon större utsträckning. 

Absolut lägst primärenergianvändning hade scenariot med fjärrvärme och solceller. 

Värmepumplösningarna krävde något mer och likt scenerierna för fjärrvärme minskade användningen 

när solfångare lades till, och ytterligare något i scenariot med solceller. Biobränsle innefattade en 

primärenergifaktor om 1,11 vilket medförde högst användning. Faktorn kan sänkas med effektivare 

tillverkning och med högre verkningsgrad i pannan. Det kan verka orealistiskt att detta ska ske i någon 

större omfattning i och med att en tillverkningsprocess utan förluster och 100 % verkningsgrad i 

pannan ändå skulle ge faktorn 1,0 om inte energi från anläggningen kunde användas för dubbla 

funktioner. 

Att biobränslescenarierna har högst primärenergianvändning kan anses negativt då det är viktigt att vi 

hushåller med tillgängliga resurser. Dock kan man hävda det finns stora resurser av biomassa som inte 

märkvärt påverkas av användning av pellets.  

Tillvaratagande av solenergi visade sig mer fördelaktig genom solceller jämfört med solfångare. 

Generellt sänkte den primärenergianvändningen och utsläppen mer än vad solfångare gjorde. 

Dessutom är det svårt att bedöma solfångarnas totala nytta då det inte var rimligt att täcka hela 

takarean ur ekonomisk synvinkel. Kommer det i framtiden gå att sälja sitt värmeöverskott till 

fjärrvärmenätet sommartid har solfångare bättre förutsättningar att konkurrera med solceller. 

Resultatet för koldioxidekvivalenter visade en klar fördel för biobränslescenarierna. Det kanske inte är 

så förvånande i och med att de var de enda systemen som enbart utgjordes av förnyelsebara 

energikällor. Intressant att notera är emellertid att scenarierna med solfångare ger nästintill lika stora 

utsläpp för de tre värmesystemen. Klart bäst står sig biobränsle kombinerat med solceller, vilket nästan 

skulle ge ett klimatneutralt energisystem. Med det sagt är det förvånande att ingen byggherre eller 

kommunen tagit upp biobränsle som alternativ för värmeförsörjning. En nackdel dessa scenarier har är 

de har relativt höga kostnader samt att en biobränsleanläggning i centrala Uppsala är både 

skrymmande och medför krav på rökgasrening. Fjärrvärmealternativen skulle medföra betydligt lägre 

utsläppsnivåer om Vattenfalls anläggning i framtiden övergår till en större andel biobränsle. 
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Värmepumpsscenarierna var i en klass för sig i det ekonomiska resultatet. Över 30 år kostade 

kombinationen värmepump och solceller ungefär hälften av vad scenariot med endast biobränsle 

skulle kosta. Värmepumpens övriga två alternativs kostnader var ca 10 Mkr lägre än fjärde billigaste 

alternativet fjärrvärme med solceller. Solceller överlag visade sig vara en lönsam investering då 

alternativkostnaden var högre för alla kombinationer där det inte var inkluderat. Detsamma gäller för 

solfångare, men i mindre skala. Skulle priserna på biobränsle sjunka med 20 %, till exempel genom 

statliga subventioner, visade känslighetsanalysen att energislaget skulle vara mer konkurrenskraftigt. 

En eventuell prissänkning skulle ge samma effekt om övrigas energipriser skulle öka i en relativ 

jämförelse.  

Investeringskostnaderna hämtades från olika leverantörer eller referensobjekt. Merparten av 

leverantörerna var tydliga med att beloppen var en uppskattning och för att bestämma ett mer exakt 

pris behövs detaljerad beskrivning av bostäderna och deras energisystem. Därmed finns en viss 

osäkerhetsfaktor i de ekonomiska beräkningarna. Mer riktiga kalkyler skulle kunna göras när 

byggherrarna genomfört sina energiberäkningar och man kan samla in offerter. Ekonomiska kalkylen 

ger ändå en fingervisning om vad de olika scenarierna skulle kosta med gällande antaganden.  

I bedömning av energisystem och hållbara stadsdelar bör man ta hänsyn till energikvalitet. El kan 

användas till en mängd former av arbete, där uppvärmning är en utav dem. Alternativet som gäller för 

värmepumpar kan anses vara slöseri med högkvalitativ energi som kan användas till en mängd andra 

applikationer. Det är inte heller hållbart om elnätet blir tvunget att tillgodose nya värmebehov med el 

från fossila energikällor. Däremot ska alternativa värmesystem jämföras på lika villkor och i denna 

studie indikerar resultatet på att värmepumpslösningar kan konkurrera med fjärrvärme ur 

miljösynpunkt och är dessutom mer kostnadseffektivt. På sikt kommer energislagen i nordiska 

elproduktionen avgöra om värmepumpar kommer kunna nå klimatneutralitet.  

Scenariot med biobränsle och solceller visade sig ge ett nästintill hållbart energisystem. 

Fjärrvärmeverket i Uppsala förbränner avfall, som är ett effektivt sätt att skapa bränsle av material 

som annars gått till deponi, och har redan idag börjat fasat ut torven och ersätter den med biobränslen. 

Känslighetsanalysen med sänkt koldioxidfaktor för fjärrvärme, som till exempel skulle kunna ske 

genom att delar av bostäderna försörjs av produkten ”koldioxidneutral fjärrvärme”, positionerar 

fjärrvärmealternativen närmare biobränslenas och bättre än värmepumparnas scenarier. Att bedöma 

energisystem kan alltså göras utifrån olika angreppsvinklar och resultatet i detta arbete visar på att man 

bör analysera flera alternativ ur olika synvinklar för att ge ett mångsidigt bedömningsunderlag. 

  



56 

 

7. Slutsats 
Nedan listas en sammanfattning från resultatet: 

 Primärenergianvändningen blev lägst för scenarierna med fjärrvärme som bas, tätt följda av de 

för värmepump. Biobränsle hade en högre användning om ca 60 %. 

 Biobränsle ger minst utsläpp med avseende på koldioxidekvivalenter, tillsammans med 

solceller nästan på en koldioxidneutral nivå. Utan solenergi ger värmepumpsystemet lägre 

utsläpp än fjärrvärme, med solceller eller solfångare är de relativt jämbördiga. 

 Värmepumpslösningarna var de som visade sig vara mest kostnadseffektiva på mellan 25-31 

Mkr. Biobränsle var dyrast i sitt referensscenario med en totalkostnad på ca 52 Mkr. 

Tillsammans med solceller var det dock billigare än referensscenariot för fjärrvärme. 

 Skulle byggnaderna i Östra Sala backe hålla de av byggherrarna angivna 

energianvändarnivåerna skulle de ligga långt under Boverkets krav, strax under nivåerna för 

”Guld”-certifiering enligt Miljöbyggnad och något sämre än ”Very good” enligt BREEAM-

certifiering. 

 Känslighetsanalyserna visade att energilösningarna var starkt beroende av utsläppsfaktorer och 

energipriser. Många scenarier bytte inbördes ordning när någon av parametrarna ändrades. 

Som hållbar stadsdel står sig Östra Sala backe sig bra relativt Boverkets minikrav om alla mål blir 

uppfyllda. Uppfylls ej målen är det svårt att sia i om området blir bättre jämfört med ett konventionellt 

bostadsområde. Väljs endast fjärrvärme som energikälla visar denna studie på att det finns andra 

alternativ som skulle kunna vara bättre beroende på bedömningskriteriet, vissa av betydande skala. 

Ska endast en primär värmeförsörjning väljas indikerar resultatet på att fjärrvärme är mest fördelaktigt 

ur primärenergisynpunkt, dock sämre gällande koldioxidutsläpp och ett medelbra alternativ 

ekonomiskt.  

Resultatet av modelleringen visar att inget alternativ är bäst inom alla tre bedömningskategorierna. 

Väljs ett system med klara fördelar inom en parameter, får man göra avkall för någon av de andra. 

Bäst ur klimatpåverkansynpunkt var scenariot för biobränsle med solceller. Minst 

primärenergianvändning skulle uppnås med fjärrvärme kombinerat med solceller. Mest 

kostnadseffektivt var scenariot med värmepump och solceller. Den enda entydiga slutsatsen som går 

att dra från det är att solceller är ett fördelaktigt alternativ oavsett värmesystem.  

Av mångfaldheten i vilket scenario som var högst presterande att döma går det inte att säga konkret 

vad som är rätt för en hållbar stadsdel. Vill till exempel byggherrarna minimera kostnader kan inte 

kommunens vilja att vara så koldioxidneutrala som möjligt förenas fullt ut. Däremot visade sig flera 

scenarier vara både klimatvänliga och lönsamma. Bedömaren av resultatet får prioritera vad som är 

mest relevant och avgöra hur viktiga de övriga komponenterna är för helheten. 

Känslighetsanalyserna visade att inbördes ordning av scenarierna kunde skifta med ändrade 

klimatfaktorer och energipriser. Detta visar på att valet av livscykelanalyser har en essentiell roll i 

utfallet. Faktorer, värden och kostnader har i detta arbete valts ut mycket noggrant efter genomgående 

efterforskningar, men inom energibranschen kan händelser och trender ändra förutsättningarna inom 

en kort tidsperiod. Just för bostäderna i Östra Sala backe gjordes beräkningar med uppskattade värden 

för energianvändningen, vilket gör att resultatet i denna rapport inte behöver stämma helt överens med 

det verkliga utfallet ifall förutsättningarna ändras. 
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8. Förslag till fortsatta studier 
Östra Sala backe ska exploateras i fyra etapper. Inför Etapp 1 fanns inget färdigt material för 

byggnadernas energiberäkningar. När dessa står färdiga, eller när byggnationerna är fullbordade, kan 

mer detaljerade beräkningar göras på momentana behov av värme och el och mer precisa resultat 

erhållas för aspekterna som berörts i detta arbete. Dessa skulle då kunna ge mer precisa råd om hur 

energisystemen för de senare etapperna bör utformas. 

Ett intressant område att studera skulle vara att försöka hitta synergivinster av att göra ett enda stort 

energisystem för samtliga etapper. Med större värmeunderlag skulle ett internt värmenät kunna 

uppföras där olika värmekällor skulle kunna undersökas med aktuella förutsättningar. Dessutom skulle 

solenergin kunna utnyttjas ännu bättre av att placera moduler på de mest fördelaktiga ytorna av hela 

beståndet. 
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10. Bilagor 
 

10.1. Bilaga 1 – Solibros tunnfilmsmodul 

 

Figur 31. Produktblad för Solbris SL2 CIGS tunnfilmsmodul (Solibro, 2014) 
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10.2. Bilaga 2 – Euronom solfångare LBC 20 

 

Figur 32. Resultat av utvärdering av Euronoms vakuumrörs solfångare (SP, 2014c) 
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10.3. Bilaga 3 - Primärenergi för en dag i de enskilda månaderna 
 

 

Figur 33. Primärenergianvändningen för respektive scenario för en dag i mars uttryckt i MWh. 

 

 

Figur 34. Primärenergianvändningen för respektive scenario för en dag i juni uttryckt i MWh. 
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Figur 35. Primärenergianvändningen för respektive scenario för en dag i september månad uttryckt i MWh. 

 

 

Figur 36. Primärenergianvändningen för respektive scenario för en dag i december månad uttryckt i MWh. 
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10.4. Bilaga 4 – Koldioxidekvivalenter för en dag i de enskilda 

månaderna 

 

Figur 37. Primärenergianvändningen för respektive scenario för en dag i mars uttryckt i ton koldioxidekvivalenter. 
 

 

Figur 38. Primärenergianvändningen för respektive scenario för en dag i juni uttryckt i ton koldioxidekvivalenter. 
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Figur 39. Primärenergianvändningen för respektive scenario för en dag i september uttryckt i ton 
koldioxidekvivalenter. 

 

Figur 40. Primärenergianvändningen för respektive scenario för en dag i december uttryckt i ton 
koldioxidekvivalenter. 
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10.5. Bilaga 5 - Termodynamiska processen i en värmepump 
I Figur 41 illustreras hur förångningsprocessen i en typisk värmepump går till, där �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 motsvarar 

värmekällan och �̇�𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑟𝑑 går till värmebäraren. 

 

 
Figur 41. Kretsschema för en värmepumpanläggning, figur omgjord från källa (Alvarez, 2006, s.733). 

Kylmediet cirkulerar i ett slutet system och går mellan aggregationstillstånden vätska och gas. 

Värmekällan, som kan vara ett borrhål med ett U-rör, tillför kylmediet en värmemängd Q vilket 

medför att mediet börjar koka. För att denna värmetransport ska var möjlig behöver värmekällans 

temperatur vara högre än mediets kokningstemperatur 𝑇2. (Alvarez, 2006) 

När kompressorn, med hjälp av en elektrisk motor, suger den torra ångan från förångaren ökar mediets 

tryck och massflödet �̇� förs vidare till kondensorn. Köldmedieångan är överhettad och kyls ned, till 

exempel av en vattenburen radiatorkrets, till dess att kondenseringstemperaturen 𝑇1nås. Samtidigt som 

ångan kyls och sedan kondenserar, för värmebäraren bort värme till värmeupptagaren. Stryporganets 

funktion är att kontrollera massflödet och tryckvariationen mellan förångaren och kondensorn, så att 

fullständig kondensering skett innan mediet expanderar tillbaka till förångaren i vätskeform. (Alvarez, 

2006) 
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10.6. Bilaga 6 – Beräkning av avstånd mellan solcellsrader 

 

Figur 42. Illustration av hur partiella skuggningen av en modul, b, påverkas av solinstrålningens infallsvinkel, takets 

lutning, α, modulens lutning, β, där avståndet mellan raderna är d och solcellspanelerna har bredden W. θlim är den 

lägsta solvinkel som krävs för att ingen skuggning av modulen ska ske (Näsvall, 2013). 

Från figuren kan den skuggade delen av solcellen beräknas med Näsvalls formel: 

 
𝑏 =

𝑊 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 ∗ sin 𝛿

sin 𝜃 ∗ sin 𝛾
 

(12) 

 

Vidare kan avståndet mellan rader beräknas genom: 

 
𝑑 =

𝑊𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑡𝑎𝑛𝜃𝑙𝑖𝑚 + 𝛼
+ 𝑊 cos 𝛽 

 

(13 ) 
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10.7. Bilaga 7 - Vindkraft 
Vinddata från Vindlov (2014) visar på att vindhastigheten på 80 höjd är i genomsnitt mellan 5-7 m/s, 

se Figur 43 och Figur 44. På andra platser i Sverige är förhållanden betydligt mer gynnsamma för 

placering av vindkraftverk, som ofta producerar som mest vid vindar på ca 12 m/s (Manwell m.fl., 

2009). Vindhastigheten vid lägre höjder är lägre och gör småskalig vindkraft mindre lämplig för Östra 

Sala backe.   

 

Figur 43. Vindkarta för Uppsalaområdet på 80 m höjd (Vindlov, 2014). 

 

Figur 44. Förtydligande av vilket område som avses i Figur 43 (Vindlov, 2014). 

Om man försummar förluster från vindkraftverkens generatorer, via elnätet, till slutanvändare kan man 

dessutom argumentera för att det inte spelar någon roll var verken placeras, varpå investering i en 

vindkraftspark i ett område med starkare vindar skulle ge en större miljönytta än att installera större 

enheter på åkermarker öster om Uppsala. Därmed har endast småskalig vindkraft undersökts i detta 

arbete. 

Vinddata för Uppsala hämtades från SMHI:s hemsida där mätstationen är lokaliserad i nordvästra 

delen av Uppsala stad på 13 m höjd. Vindförhållandena för Östra sala backe antogs vara likvärdiga 
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med denna plats. Mätstationen har registrerat data från 1985 och tidsintervallet mellan mätpunkterna 

är inte konstanta, dock var en mätning per timme vanligast. Från januari 1994 fram till januari 2014 

var intervallet mer konsekvent vilket bidrog att mätserien för detta arbete valdes för denna period.  

Vid undersökningen av urban vindkraftspotential antogs vindkraftverken bli placerade på taken av 

byggnaderna. För beräkningarna antogs att höjden på taken var 25 m samt att en mast på 6 meter, 

vilket gav totalhöjden 31 m för vindsnurrornas mittpunkt. Vindhastigheten vid denna höjd skalades 

upp från SMHI:s mätdata med hjälp av formel (6). Nya vindhastigheterna fördes sedan in i formeln för 

avgiven elektrisk effekt varpå produktionen för varje timme kunde räknas fram. Medelvärden för 

elproduktion kunde därefter tas fram med hänsyn till beroendet av hastigheten i kubik (se avsnitt 

3.6.1). 

 


