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Introduktion

Energy stories är ett koncept i Uppsalaregionen där studenter inom ramarna för sina studier antar företag 
och kommuners dagsaktuella hållbarhetsutmaningar. Under loppet av 8 veckor har cirka 120 studenter lagt 
över 38 000 arbetstimmar på sina Energy stories. Det är över 18 års arbetstid.

Konceptet drivs av STUNS Energi i samverkan med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 
STUNS är en stiftelse som arbetar för ett Uppsala i framkant i innovation, samverkan och hållbar utveckling.

I detta häfte har vi på STUNS Energi samlat in sammanfattningar av studenternas projekt 2021.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att veta mer om ett projekt eller läsa hela rapporten.

Trevlig läsning! 
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Grupp 1: Ekonomi, smarta system och vätgas

Cirkulär vätgasproduktion i Uppsala

Det här projekt har gått ut på att undersöka hur mycket ytterligare biogas som kan utvinnas på
biogasanläggningen vid Kungsängens gård i Uppsala genom att ansluta en elektrolysör till
metaniseringsprocessen. En elektrolysör tar fram vätgas från elektricitet och vatten genom elektrolys.
Olika mycket installerad effekt solceller och vindkraftverk har använts tillsammans med och utan
elektricitet från elnätet som energikällor till elektrolysören. Med hjälp av en modell byggd i Excel, VBA,
har olika storlekar på elektrolysören tagits fram och utvärderats. Arbetet skulle kunna användas som
stöd vid val av effektstorlek för en elektrolysör på Kungsängens gård, men också vid behov av en
självständig elektrolysör i och med att simuleringen även visar vätgasproduktionen separat. I
simuleringen som utförs utifrån modellen går det att variera installerad solel och installerad vindkraft.
Dessutom går det att se vätgas/biogasproduktionen separat för höglasttid (kl.06-22) och låglasttid
(resterande tid). Vätgas har många användningsområden, exempelvis kan den lagras och vid behov
omvandlas till el igen via en bränslecell vilket också diskuteras i rapporten och finns med i
simuleringen. Vätgasen kan också användas som drivmedel till tyngre fordon. I rapporten görs en
jämförelse mellan biogasbussar och bränslecellsbussar. Att ta fram rimliga storlekar på vätgastankar
är också något som ingått i projektet.
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Aggregering och effektprediktering på CoordiNet marknaden i Uppsala

På grund av den ökade elektrifieringen av samhället och industrin i Upplands region har ett problem med 
kapacitetsbrist där elnätets överföringskapacitet inte räcker till vissa tider på
året uppkommit. I hopp om ett mer tillgängligt, pålitligt och miljövänligt elnät har en flexibilitets marknad, 
som resultat av CoordiNet projektet, tagit fart. Uppsala kommun vill delta på marknaden men först måste 
de hitta smidiga sätt för marknaden att kommunicera med och styra de maskiner, framför allt värmepump-
ar, kylmaskiner och batterier, som använder effekt. I detta projekt har en lösning bestående av en app, API, 
databas, server och djupinlärningsmodel tagits fram som nästan möter alla krav för att delta marknaden. 
En sommar där start-up företaget Tvinn, med projektets medlemmar som utvecklare, kan förhoppningsvis 
de sista delarna lösas vilket kommer vara till god hjälp för Uppsala kommun i dess strävan efter att minska 
stadens effekttoppar och möjliggöra både ekonomisk- och stadstillväxt i regionen.
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Morgondagens Effekttariffer (Energigemenskaper)

Resultat av projektet är en webbtjänst där användare kan ladda upp sin mätdata för analys
och visualisering. Hushållen kopplas i en sorts virtuell gemenskap där flera användare går
med och testar deras data tillsammans - fokus ligger på att analysera effektuttaget. Vidare
presenterar tjänsten hur flera hushåll kan kopplas samman till en energigemenskap och hur
det kan leda till mer hållbara effektuttag samt minska effekttopparna på det lokala elnätet.
Projektet innefattar i nuläget ej några effekttariffer då gruppen ej fick tillgång till nödvändig
data under utvecklingen, men är någonting som vi gärna vill fortsätta utveckla i framtiden.
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Vätgasens framtid i Uppsala

I det här projektet har vi undersökt möjligheterna att bygga en vätgastankstation i Uppsalatrakten ur
ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Platserna som undersökts är Uppsala, Knivsta och
Storvreta, detta för att se möjliga för- och nackdelar med att placera anläggningen på de respektive
platserna. Utgångspunkten har varit att ta till vara på spillvärmen från elektrolysören, alltså maskinen
som tillverkar vätgas, i fjärrvärmenätet. Denna lösning skulle generera en extra intäkt då
fjärrvärmenätsägaren betalar för spillvärmen och en viss miljönytta då det ordinarie fjärrvärmeverket
inte behöver elda lika mycket. En ytterligare sak som undersökts är vad det skulle medföra att ta
energin till vätgasstationen från en solcellspark.

Beräkningarna gjordes i Microsoft Excel och består av ekonomiska beräkningar av kostnaderna och
inkomsterna för vätgastankstationen på årlig basis för en 15-årsperiod. Klimat-beräkningarna
inkluderar minskningen av utsläpp när man använder spillvärme från elektrolysören till
fjärrvärmenätet.

Då detta skulle bli den första vätgastankstationen i Uppsalatrakten så finns det inga fordon i nuläget
som tankar vätgas i Uppsala. Detta skulle kunna lösas genom att köpa in och tanka bussar samt andra
offentligt ägda fordon med vätgas. Det bästa alternativet hade varit att ta att bygga elektrolysören i
Uppsala för att på så sätt dra nytta av den befintliga solcellsparken. På grund av detta behöver man
inte betala nätavgift. Dessutom ligger lokaltrafikens bussdepå i Uppsala vilket är en stor fördel då
bussarna då kan tankas i depån.

Författare,
Vilma Grehn, Lovisa Stenhammar och Fredrik Munters.
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle.
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Grupp 2: Elabonnemang, parkeringar och 
peak-shaving

Sammanlagringskoefficient

Detta projekt undersöker sammanlagringskoefficienten i skolkök på två fastigheter i Uppsala
kommun. Utifrån data av förbrukningsmönster samt diverse information om kökens
kapacitet och utrustning, kunde en verklig sammanlagringskoefficient bestämmas. Denna
koefficient var på de mest kostsamma dagar högre än den generellt använda koefficienten
som används idag. Men sätt till ett medelvärde av de toppar som uppstod kan en slutsats
dras att den verkliga koefficienten är något lägre (0,60 - 0,65) än den som använts för
konstruktionen av fastigheten (0,7).
Vad detta innebär för fastighetsägare är att de troligtvis har mer effekt än vad de använder
och framförallt att det inte behöver installeras lika mycket effekt vid framtida fastigheter
med större köksutrustning.
Utifrån förbrukningsmönstren har projektgruppen även angivit förbättringsförslag som
kan underlätta för att sänka effekten ytterligare för att på det sättet sänka den nödvändiga
sammanlagringskoefficienten.
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Implementering av V2G i mobilitetshuset Dansmästaren

Detta projekt har genomförts som en del i kursen Självständigt arbete i energisystem och gjordes i samarbete 
med Uppsala universitet och STUNS Energi. Det innefattar modellering av solceller, centralbatteri, rörel-
semönster för 60 virtuella fordon, samt ett system för balansering av energiförbrukningen i Dansmästaren. 
Energiförbrukning utgörs till största del av Dansmästarens 133 lägenheter, men även en livsmedelsbutik i 
parkeringshusets markplan. 
Utgående från ovan nämnda modeller har systemet simulerats med MATLAB. Simuleringar gjordes under en 
tidsperiod på en vecka, respektive fyra veckor. Programmet använder en timme som tidssteg, och gör för var-
je timme en kontroll om energiförbrukningen överstiger ett givet värde. Om värdet överstigs görs en effekt-
balansering genom att energi tas från centralbatteriet och de elbilar som finns tillgängliga vid motsvarande 
tidpunkt. Om värdet understigs sker istället uppladdning av centralbatteri och elbilar. 
Resultatet av projektet visade att V2G kunde uppnå effekttoppsminskning på cirka 30% utan att påverka 
bilarnas batterier allt för mycket. Detta skapar möjligheter för tekniken att ingå i ett framtida smart ener-
gisystem där bilarna kan agera som både last och energilager för elnätet. För att tekniken ska få fäste i dagens 
samhälle måste dock fortsatt forskning och utveckling av det tekniska såväl som sociala aspekterna genom-
föras. Med ett samarbete mellan elnätsägare, fordonsindustrin samt kunder kan implementeringen av teknik-
en optimeras. 
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Pasta, Pancaces and Power Peaks
En app för att få insikt i storköks effektanvändning

Jag har gjort mitt kandidatarbete i datavetenskap inom ramen för STUNS Flex-o-mat-projekt. Flex-o-mats 
syfte är att förstå samt utjämna de effekttoppar som dagligen uppstor i olika skolkök i Uppsala. Om belastnin-
gen kan fördeles jämnare, ibland bara med att vänta några minuter på att använda en viss köksmaskin,  kan 
mycket kapacitet sparas i Uppsalas elnät.

Data för total effektanvändning finns, men det saknasdata för enskilda maskiners effektanvändning. Jag har 
tillsammans med STUNS skapat en app som visar köks totaleffet, samt samla in data om vilka maskiner som 
används när. Kökspersonalen klickar i när de startar och stänger av maskiner, och denna data kan sedan an-
vändas för att få insikter i hur maskiners användning påverkar den totala effekten.



Karbonatisering 2021

Under de senaste 200 åren har de antropogena utsläppen av växthusgaser ökat kraftigt och lett till den ob-
serverade globala uppvärmningen sedan förra seklet. En stor bidragare är cementindustrin. Tillverkningen 
av cement då kalk bränns vid höga temperaturer medför stora koldioxidutsläpp. Denna process är däremot 
reversibel och betong som till stor del består av cement absorberar kontinuerligt CO2 i en process som kallas 
karbonatisering. Målet med detta projekt är att beräkna hur mycket CO2 som Benders AB’s betongprodukter 
tar upp ute i samhället och på deras upplag. Benders AB producerar främst takpannor och marksten.
Beräkningarna baseras på en beräkningsmodell som presenterades i en artikel från 2013 av Andersson et al. 
Utifrån Benders’ produktionsdata från de senaste 10 åren har CO2-upptaget beräknats. Den totala mängden 
av upptaget CO2 mellan 2011-2020 beräknades vara 83 475 ton för produkter som används ute i samhället. 
Dessutom har olika ytbehandlingar för takpannor jämförts genom att använda fenolftalein för att indikera 
karbonatiseringsdjupet. Beräkningar för CO2 upptaget vid upplag/deponier av betongprodukter visade sig 
vara mycket krångliga att utföra. Exempelberäkningar visade att det finns stor potential att öka CO2 upptaget 
för upplags- och deponihögar genom att att optimera hanteringen för detta.

Figur 1: Den övre takpannan är obehandlad och den under är ytbehandlad med Benders benderitfärg. Det 
lila området indikerar icke-karbonatiserad betong.

Figur 2: Luftflöde i högar med betongavfall. a) Material blandas med sand och grus vilket resulterar i lite eller 
inget luftflöde. b) Material sorteras efter storlek vilket möjliggör bättre luftcirkulation.

Grupp 3: Cirkularitet och resursanvändning
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Hantering av mikroplaster i industriprocesser - en studie vid Sandvik
Coromants skärtillverkning i Gimo
(projekt “Återcirkulering av plast)
Anastasia Novikova, Anna Winstedt, Disa Barkefors, Emil Fredricsson, Oscar Axelsson

I vår rapport undersöks om Sandvik Coromants skärtillverkningsprocess i Gimo släpper ut mikroplaster och 
i sådana fall hur detta kan förhindras. Källan som undersöks är de plastskärbärare som skären är placerade 
på under delar av tillverkningsprocessen. Definitionen för mikroplaster varierar men generellt är det plast-
partiklar med en diameter mindre än 5 mm. En del plastpartiklar tillverkas i storlek inom definitionen för 
mikroplast redan från början men den främsta källan till utsläpp i Sverige kommer från nötning och vittring 
av större plastföremål. Mikroplaster hamnar ofta i haven där de återfunnits i allt från zooplankton till fisk. 
Hur stor påverkan detta har på olika arter är tämligen okänt men studier visar att mikroplaster kan adsorbera 
toxiska ämnen.

Sandvik Coromant har ett internt reningsverk som inte är kopplat till det kommunala ledningsnätet och tar 
sitt industrivatten från den närliggande Gimodammen. Innan vattnet går till fabriken renas det i ett nanopar-
tikel-filter så föroreningar från dammen inte skadar industrimaskinerna. Reningsverket kan ta emot upp till 
20 m$^3$/h och detta vatten kommer från flera olika delar av industrin. I det första steget i reningen regleras 
vattnets pH-värde innan lämpligt flockningsmedel tillsätts. Efter detta steg skickas vattnet till lamellsedimen-
teringen där vatten flödar upp mot en platå och partiklarna i vattnet se dimenterar med hjälp av gravitatio-
nen. Flockade och sedimenterade partiklar pressas till slamkakor som därefter skickas på deponi. Det renade 
vattnet släpps sedan ut i den närliggande Olandsån.

Enligt Sandvik Coromant försvinner plast från skärbärarna under blästringen, ett processteg där blästring-
smedel med högt tryck blåses mot skären. Skärbärarna kasseras efter 25 - 50 användningar, då skärbärarnas 
vikt minskat med 50 gram. Rapportens resultat består till stor del av rekommendationer av praktiska stud-
ier som bör genomföras. Vattenprovtagning behöver utföras och undersökas för att fastställa om det finns 
mikroplaster i det använda vattnet och om dessa fångas upp i den befintliga reningen eller ej. Är mikro-
plasterna tillräckligt små kommer inte lamellsedimenteringen kunna rena vattnet från partiklarna och om 
vattenproverna bekräftar detta behöver ett filter installeras. Olika lösningar för rening har viktats mot va-
randra utifrån 6 kriterier där ultrafilter visade sig vara det bästa alternativet. Med ett ultrafilter renas vattnet 
genom membranfiltrering och partiklar ned till 10 nm sorteras ut. Ett annat förslag för att minska nötningen 
på skärbärarna är att det genomförs en viktstudie där skärbärarna vägs efter var tredje cykel, för att kunna 
fastställa om viktbortfallet ökar med slitage. Om så är fallet kan antalet cykler skärbärarna används innan för-
bränning minskas ned så att de byts ut tidigare. Den effektivaste lösningen som skulle garantera att utsläppet 
av mikroplaster upphörde till 100 \% är om materialet i skärbärarna skulle bytas ut till ett biologiskt ned-
brytbart alternativ. Möjligheterna till detta har undersökts i denna rapport men i nuläget har inget likvärdigt 
alternativ som uppfyller alla krav kunnat presenteras.
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Ödrift av sportanläggningar

Projektets syfte var att undersöka potentialen för ödrift för några sportanläggningar i Uppsala; bygga en 
modell för systemet och komma fram till lösningar som kan göra anläggningen netto-producerande eller helt 
självförsörjande. De anläggningar som studerades var Bälinge IP, Sunnersta IP och Ekebyvallen.

De tekniker som undersöktes är Bergvärmepump, PV-paneler, olika isoleringsmaterial, värmeåtervinning i 
duschar, nya ventilationssystem och batterier och vätgas-lagring. Utifrån dessa tekniker byggdes en modell i 
matlab som modellerar energiproduktion och -behov utifrån givna inparametrar och dataserier. 

I projektet undersöktes 3 olika case. I case 1 ska anläggning bli netto-producent av energi över ett år, alltså att 
anläggningen totalt producerar mer än den konsumerar, med en budget på under 500 000 SEK. I case 2 ska 
anläggningen bli netto-producent av energi, med en budget på över 500 000 SEK, med hänsyn till miljö- och 
etiska aspekter av tekniker som används. I case 3 ska anläggningen bli helt självförsörjande, så att den kan 
kopplas bort från el- och värmenätet, med en odefinierad budget. 

Slutsatsen av detta projekt är att det är möjligt att uppnå netto-producerande status, med befintliga och bep-
rövade tekniker, för case 1 & 2 innanför det ekonomiskt satta ramverket. Det är också fullt möjligt att uppnå 
full självförsörjning i case 3, men det är i nuläget för dyrt för att vara en rimlig investering i en sportanläggn-
ing av Bälinge IP’s storlek.
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Öka den biologiska mångfalden på Solelanläggningar

Vi är 8 stycken studenter från olika akademiska bakgrunder och olika länder som studerar mastersprogram-
met hållbar utveckling. Vi fick i uppgift att välja ett projekt vi var intresserade av. Vi valde projektet som 
handlar om att införa en lågväxande ängsblomsblandning på solelanläggningen vid Arnebo. Vi valde just 
detta projektet för att vi skulle få jobba tillsammans med Sala & Heby ekonomiska förening och för att detta 
är ett projekt som kan bidra till ökad förståelse för solenergi. Våran grupp bestämde oss för att undersöka hur 
den lokala befolkningen uppfattar solelanläggningen och hur man skulle kunna öka uppfattningen till något 
bättre genom att införa en lågväxande ängsblomsblandningen. Under hela projektet har vi haft dialog och 
samarbetat med Sala & Heby ekonomiska för att ta fram en enkät för att komma fram till våra resultat. Det 
var 52 stycken som har svarat på våran enkät och majoriteten var positiva till solelanläggningen. 

Genom att undersöka hur den lokala befolkningen uppfattar solelanläggningen och hur man kan förbättra 
den så finns det möjligheter för framtida projekt inom förnybar energi. Resultaten av enkäten kan vara en 
som en guide för hur man ska planera och implementera solelanläggningar i framtiden. 

Att jobba tillsammans med Sala & Heby ekonomiska förening  har varit mycket spännande och givande för 
oss studenter. Vi är mycket positiva till denna typ av samarbete och vi är nöjda med resultatet. 
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Fossilfi reservkraft Håbo

Denna studie bygger på Håbo kommuns initiativ moten omställning från fossila bränslen tillförnyelse-
bara alternativ i kommunens verksamhet. Syftet med denna studie var att utvärdera olika system för en 
pålitlig fossilfri reservkraftanläggning till en pumpstation i Håbokommun. Den befintliga anläggningens 
reservkraftverk drivs av ett konventionellt dieselaggregat. Utvärderingen av de alternativa systemen gjordes 
med avseende på anläggningens klimatpåverkan och teknikens tillgänglighet på marknaden. Även en 
översiktlig ekonomisk analys utförs. Metoden bygger på ett systemanalytiskt angreppsätt därett brett spektra 
av alternativa system utvärderas. Därefter valdes tre relevanta alternativ ut, vilka studerades på en djupare 
systemnivå. De tre olika förslagen var solceller på taket kombinerat medlitium-jonbatterier, HVO (biodiesel) 
med dieselgenerator och vätgaslagring med bränslecell. Studien resulterade i ett jämförande av för-och nack-
delar, framtidsutsikter, tillgänglighet, ekonomi för de tre valda alternativen. Avslutningsvis drogs slutsatsen 
att alla systemen är implementerbara men att HVO-systemet är mer konkurrenskraftigt ekonomiskt medan 
de andra har stor potential i framtiden.

Grupp 4: Miljöpåverkan och effektivisering
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Energieffektivisering av kulturhistoriska byggnaden Biotopia
På uppdrag av IHUS/FFAB och STUNS har projektgruppen arbetat med caset energieffektivisering av den 
kulturhistoriska byggnaden Biotopia. Syftet med arbetet var att undersöka vilka åtgärder som kan utföras för 
att energieffektivisera Biotopia med 40% utan att dess kulturvärde påverkas negativt.

För att komma fram till vilka resultat som lämpar sig för objektet i fråga utfördes en litteraturstudie om ener-
gieffektiviserande åtgärder samt inläsning om lagar och regelverk som gäller för byggnaden. Projektgruppen 
kontaktade även kunniga inom universitetet och branschverksamma personer för att säkerställa att förslagen 
på åtgärder är möjliga att implementera. Åtgärderna simulerades för en uppbyggd modell av Biotopia för att 
konstatera åtgärdernas energibesparings-potential.

Åtgärderna som rekommenderas av projektgruppen borde etableras för att involvera Biotopia i den viktiga 
energiomställningen vi står inför, där energieffektivisering är en viktig komponent i att uppnå ett hållbart 
energisystem. Vår rapport diskuterar både grundläggande samt innovativa lösningar som kan appliceras vid 
framtida renoveringar av kulturhistoriska byggnader med likvärdiga märkningar.
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Kartläggningen av förändringen i klimatpåverkan för en fordonsflotta

”Kartläggningen av förändringen i klimatpåverkan för en fordonsflotta” är ett projekt utfört av fem studenter 
på Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet. Projektet har haft som syfte 
att kartlägga den förändring i klimatavtryck som skett som följd av Uppsala Skolfastigheter AB:s arbete med 
att uppnå de kommunala miljömålen. 

Målen är baserade på de världsomspännande miljömålen presenterade i Agenda 2030, och ett delmål för 
Uppsala kommun är fossilfridrift år till 2020.

Projektet inriktar sig på de fordon som användes av Skolfastigheters servicetekniker år 2018–2020 och hur en 
miljömedveten uppdateringen av bilarna och tankningsvanorna har påverkat det totala växthusgasutsläppet 
under åren. 

Genom beräkningar baserade på den totala drivmedelsförbrukningen de gällande åren har utsläppen av 
växthusgaser estimerats och presenterats för att kunna avgöra om målet har uppnåtts. Vad det innebär att ett 
drivmedel är fossilfritt och hur stor del av den använda drivmedelsvolymen som varit fossilfri under åren är 
en viktig del som behandlas. Slutligen skapades en modell för att utifrån de behov och kriterier som fanns 
kunna ranka drivmedel och därmed avgöra vilket som kan anses som bäst.

Att minska sina utsläpp är något som är av största vikt för alla företag, och genom att svart på vitt kunna se 
den faktiska skillnaden insatta åtgärder har skapat går det att satsa på delar inom företaget där det ger bäst 
resultat. Körbehov och geografiska omständigheter kan påverka vilket drivmedel som är det mest lämpligt att 
använda sig av. Genom konkreta resultat hålls motivationen uppe att fortsätta det viktiga arbetet.
Ta kontroll över utsläppen genom att få koll på utsläppen!
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Rökgaskondensering

Värme från rökgaserna 
överförs till 
processvattnet. Denna 
ersätter då förbrukning av 
naturgas, som idag anväds 
för uppvärmning. 

61 kW
Med en plattvärmeväxlare 
installerad kan 61 kW 
utvinnas ur kondensvattnet 
som idag rinner ner i 
dagvattenbrunnar. Denna 
värme kan då användas för 
att förvärma naturgas.

Isolering

Isolering av den befintliga 
luft-luft värmeväxlaren
förhindrar förluster på 
omkring 55 kW till 
omgivningen. Denna lösning 
höjer kvaliteten i rökgaserna 
samtidigt som den motverkar 
tryckfall. 

55 kW

219 kW

Spillvattenlösning

LNG-
panna

Förtork Zon 1 Zon 2 Zon 3

VV2 
(EON)

VV1
(Isolerad)

VV4 
(Rökgaskondenser

ing)

VV3 
(Pegasus)

VV5 
(Spillvatten)

984

250

240

Total 
energibesparing

Rökgaskondensering Spillvatten Isolering

1,5 
GWh

Värmåtervinning ur Gyprocs 
torksystem 
I Gyprocs gipsfabrik i Bålsta torkas gips i en energikrävande 
ugn, där restvärme idag släpps ut. Två värmeväxlare och 
isolering till ytterligare en värmeväxlare ingår i en 
paketlösning som ska ta vara på denna restvärme och ersätta 
”onödig” naturgasförbrukning i Gyprocs egna 
uppvärmningssystem. 

1,5 GWh motsvarar 
årsförbrukningen från 

uppvärmning av ca 100 
villor.

von Bergen, E.

Christiansen, L.

Eriksson, J.

Israelsson, K.

Laurell, A.

Nedstrand, E.

Pettersson, A.

Werre, A.

444 000 kr
kan årligen sparas från den 

återförda energin som 
ersätter användning av 

naturgas.

Fläkt

värme har identifierats för 
potentiell vidare återvinning 

ur rökgaserna. 

7 MW
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Smartare vattenrening i Håbo kommun
2021. Alva Bergström, Daniel Wiman, Elin Stigenberg, Elis Wiggins, Emilia Andersson, Oskar Trozell

Syftet med projektet var att undersöka varför kemikaliehalten har ökat i Håbo kommuns dricksvattenren-
ingsverk samt att hitta lösningar till smartare vattenrening med mindre kemikalieanvändning.

Håbo kommun har två vattenreningsverk där råvattnet tas från Mälaren. För att komma fram till ett resultat 
har litteraturstudier genomförts där olika vattenreningsteknologier samt Mälaren har undersökts, tillsam-
mans med studier om klimatförändringar och befolkningsökningen i Håbo kommun. En digital intervju med 
en processingenjör från kommunen gjordes även för att samla ännu mer information. Genom dessa metod-
er kunde slutsatsen dras att användningen av kemikalier har ökat på grund av klimatförändringar och en 
ökning i befolkning som gör att vattenreningsverken måste gå på högvarv.

Fyra scenarier för en smartare vattenrening togs fram: 1. Öka UV-dosen, 2. Addera ozon innan kolfiltren 
samt tillsätt mer kolfilter, 3. Bygga en infiltrationsbassäng och 4. Bygga en ny anläggning med ultrafilter och 
med en högre kapacitet än dagens kapacitet.

Detta projekt kan användas som stöd inför framtida utbyggnad av olika vattenreningsverk liknande Hå-
bos, då det förväntas bli ett stort problem med vattenrening i framtiden på grund av klimatförändringarna. 
Projektet är relevant eftersom att en hållbar vattenrening och rent vatten är viktigt för samhället, hälsan och 
miljön.



Det gåtfulla folket – En studie om hur eleverna på Årstaskolan upplever sin skol-
gård

Johanna Simu

Denna studie genomfördes på Årstaskolan i Uppsala i samarbete med STUNS och Skolfastigheter. Studien 
använder sig av etnografiska intervjuer där eleverna fick rita en karta över skolgården samtidigt som de sva-
rade på frågor. Kartorna analyserades sedan efter faktorer som genus- och trygghetsfrågor.

Resultatet blev sammanställda kartor som visar hur många gånger en plats ritades ut baserat på kön, tillex-
empel att en större mängd tjejer ritade rinken på sin karta trotts att nästan alla elever känner sig otrygga där. 
Vissa elever på skolgården har även skapat egna platser, så som en grupp killar som lär sig svenska som har 
skapat en egen fotbollsplan mellan en vägg och ett staket. Klassdynamiken påverkade inte bara hur killar och 
tjejer leker med varandra på skolgården, men även deltagandet i studien då fler killar ville delta när killar och 
tjejer upplevde att de hade en mer jämlik klass.

Grupp 5: Mobilitet, hållbarhet och trygghets-
frågor
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Projekt - Nyckeln till Trygghet på Gränby Sportfält

Tillsammans med Stuns och Sportfastigheter AB fick jag, under hösten 2020, möjligheten att skriva min 
kandidatuppsats kring en problemformulering om Gränby Sportfält. SportFastigheter förvaltar anläggningar 
som aktiverar människor i alla åldrar och bidrar till främjande av både hälsa och social gemenskap, därför 
är det viktigt att se till att anläggningarna är trygga, tillgängliga och inkluderande för alla. Det problem som 
SportFastigheter uppmärksammade var bristen på trygghetskänsla kring deras lokaler i Gränby. Mitt arbete 
gick därmed ut på att orientera vilka faktorer som bidrog till känslan av otrygghet på Gränby Sportfält och 
komma med förslag på åtgärder. 

Materialinsamlingen gick ut på att jag intervjuade människor som rörde sig kring anläggningarna i fråga om 
deras upplevelser av platsen. Jag var där vid spridda tidpunkter för att fånga platsen från olika perspektiv. 
Utöver detta observerade jag hur människor rörde sig på platsen och därav också vilka delar av platsen de 
undvek. Genom att se vilka delar de undvek kunde jag dra slutsatser om vad som saknas på de delarna och 
vad som kan ändras för att människor ska känna sig bekväma med att röra sig på utrymmet. Utöver detta 
genomförde jag intervjuer med ett antal anställda som arbetar med anläggningarna för att få en bild av vad 
de har gjort tidigare men även en intervju med en från Ungdomsjouren som befinner sig på området ibland 

Efter fältarbetet sammanställde jag en punkt-lista på förbättringsförslag där jag även motiverade alla förslag. 
Denna lista levererades sedan till Outi på SportFastigheter. Listan innehöll fem punkter som jag efter un-
dersökningen ansåg vara viktiga att ta tag i. Listan tog upp mörkret som infinner sig på vissa platser på områ-
det, rädslan kring våldet, rädslan för trafiken och slutligen hur man kan skapa gemenskap mellan gränbybor 
och de som sportar för att bidra till en tryggare plats. 
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Bostadsrättsföreningen Gräslöken – en hållbarhetsstrategi

Tenant-owned association Gräslöken – a sustainable strategi

 

Denna uppsats syftar till att analysera möjligheterna och utmaningarna med ett ökat hållbarhetsarbete för 
bostadsrättsföreningen gräslöken samt vilka intressenter som har störst betydelse vid en förändring. Vid 
identifiering av de största miljöeffekterna för en bostadsrättsförening är det byggnaderna som står för det 
mest betydande påverkan varför arbetet grundar sig i införandet av miljöbyggnadscertifieringen Miljöbygg-
nad iDrift. BRF Gräslöken kommer att fungera som fallföretag för studien. Genom kontinuerlig kontakt med 
föreningens förvaltare samt intervju med föreningens vice ordförande har en analys gjorts kring vilka utman-
ingar och möjligheter som uppstår i samband med införandet av en miljöbyggnadscertifiering. De största 
utmaningarna är kostnaden samt att motivera medlemmarna i föreningen till varför en förändring bör ske. 
Att motivera medlemmarna ställer krav på såväl föreningens styrelse som förvaltare. Under studien har även 
flera möjligheter identifierats där intresse, engagemang och befintliga driftprocesser inom föreningen utgör 
grunden.

 

Kontaktperson: Carl Nordahl carl.nordahl1997@gmail.com
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Klövern

Mer info kommer
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Frekvensreglering med batterilager i flerbostadshus
En studie av lönsamheten hos batteristyrd mFRR-reglering
 
Elnätet är ett oerhört komplext och viktigt system som konstruerats som en av de mest imponerande bed-
rifterna under ingenjörskonstens moderna tid. Det överför elektrisk energi till otaliga byggnader, industrier, 
skolor och hem. Och alltsammans sker konstant, varje minut av varje dag, året runt.

Grundbulten i systemet är den att en ständig balans måste råda mellan produktion och förbrukning av elek-
tricitet. Vid obalans riskerar nämligen strömavbrott och andra oönskade företeelser att inträffa. Huruvida 
produktion och förbrukning av elektricitet är i nivå kan beskrivas av elnätets frekvens. Genom att övervaka 
elnätsfrekvensens beteende fås en överskådlig bild av elnätets status i realtid samtidigt som stödtjänster kan 
implementeras proaktivt för att motverka eventuella störningar.

Tidigare har dessa stödtjänster främst representerats av stora aktörer såsom vattenkraftsanläggningar
med enorma förutsättningar för att agera som reglerkraft. I takt med en omställning till en alltmer inter-
mittent energipalett ökar dock behovet av ny reglerkraft. Samtidigt syns ett accelererande av installering av 
batterilager i fastigheter för energieffektivisering. Eventuellt finns här en outforskad potential. Möjligen
kan batterilager i flerbostadshus utnyttjas för frekvensreglering som en ytterligare balanskraft för elnätet.

Projektarbetet syftade således till att utreda potentialen kring batteristyrd mFRRreglering från flerbostadshus. 
För att utvärdera den eventuella lönsamheten modellerades batteristyrningen i MATLAB. Modellen baserad-
es främst på historiska data för upp- och nedregleringsbud från Nord Pool. I och med kravet på 1 MWh som
minsta budstorlek på marknaden gjordes antagandet att vid varje regleringstillfälle reglerar batterilagret i ag-
gregation med andra batterilager som tillsammans täcker den totala kapaciteten på 1 MW. Modellen fungerar 
på så sätt att varje uppreglering föranleds av en uppladdning av batterilagret via antingen nedreglering eller 
spotpriser. Beroende på vilket alternativ som är mest lönsamt. Vidare gjordes antagandet att inga uppregler-
ingsbud sker i två påföljande timmar.

Studiens mest lönsamma resultat genererades då batterilagret modellerades för att anta ett uppregleringsbud 
per dygn med det extra villkoret att samtliga bud som understiger 300 SEK/MWh förkastas. Vid dessa kriteri-
um erhölls ett positivt årligt resultat om 149 100 kr från 306 battericykler.

Med endast frekvensreglering som användningsområde för batterilagret konkluderade dock studien att, det 
positiva resultatet till trots, ingen lönsamhet kunde uppnås. Investeringskostnaden är nämligen ännu för hög. 
Å andra sidan tyder teknologiska framsteg inom batterisektorn på en avtagande kostnadsutveckling. Intäk-
terna från modelleringen finns alltså där – utan tvivel. Troligen kommer det dock dröja ett
antal år innan investeringskostnaden är tillräckligt låg. Tills dess kan batterilager
rimligen användas i kombination med andra tillämpningar.

Grupp 6: Övriga
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”Abonnemangsoptimering för Uppsala Parkering” på uppdrag av UPAB

På uppdrag av Uppsala Parkering AB fick en studentgrupp, via STUNS, uppgiften att se över elabonnemanget 
för en parkeringsplats i centrala Uppsala. Syftet var att jämföra utformningen av befintligt abonnemang med 
den faktiska elkonsumtionen och se huruvida abonnemanget kunde optimeras för att spara pengar, eller om 
andra lösningar kunde implementeras för att uppnå samma mål. Studentgruppen delgavs data över elkon-
sumtionen som skulle användas till att identifiera relevanta trender inom laddning för parkeringsplatsen. Tre 
förslag, varav ett av dem var mest lämpat för den tilldelade parkeringsplatsen, lades fram från studentgrup-
pen med motiveringen att förslagen kan komma att vara användbara för andra, befintliga eller kommande, 
parkeringsplatser med möjlighet att ladda sin elbil. Första förslaget var att ta betalt för den el som används 
under parkeringen, till skillnad från nuvarande system där elen är gratis. Beroende på prissättning kan UPAB 
spara in olika procent av de årliga utgifterna, där ca 5 kr/kWh skulle motsvara att gå plus-minus noll. Det 
andra förslaget vore att installera solpaneler i anslutning till parkeringsplatsen och därmed göra parkering-
splatsen till delvis självförsörjande. Detta förslag skulle medföra ett fast avdrag på de årliga utgifterna, men 
till priset av en större ingångskostnad för både paneler och eventuellt konstruktion av ett tak att ha panel-
erna på; vilket skulle vara fallet för den tilldelade parkeringsplatsen. Det sista förslaget innebar att använda 
ett batteri för att avlasta parkeringsplatsen när behovet finns. Elektricitet är dyrare på dagen och billigare på 
natten och då skulle man kunna spara mellanskillnaden i elpriserna genom att ladda batteriet på natten för 
att sedan nyttja det under dagens mest hektiska timmar. Att implementera en lösning där man tar betalt för 
elen har låga ingångskostnader och det kan enkelt styras hur mycket man önskar att spara. Solcellernas och 
batteriernas ingångskostnader är mycket stora i förhållande till de årliga utgifterna för parkeringsplatsen och 
är därmed inte rimliga alternativ just för den tilldelade parkeringsplatsen, dock skulle solceller passa bra på 
en parkeringsplats med större elektricitetsbehov. Batterier rekommenderas inte i någon tillämpning då det 
man sparar är marginellt jämfört med vad det kostar att tillämpa. Slutsatsen blev därför att för den tilldelade 
parkeringsplatsen vore det enklast och effektivast att ta betalt för elen.
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Projekt “Delning av värme och kyla på Gränby sportfält”

Vi har i projektet undersökt möjligheterna för delning av ett värme- och kylöverskott mellan
byggnaderna på Gränby sportfält. Projektet var till en början omfattande, men avgränsades så
småningom till att endast undersöka ishallarna och deras respektive värme- och
kylförbrukning. Under projektets gång har vi dels sökt fakta om “surplus energy” (alltså
oanvänd restvärme från en process kopplad till byggnadernas energiförsörjningssystem),
ishallars energikonsumtion, distributionssystem av värme och kyla, så som fjärrvärmenät,
samt information om komponenter i sådana system. För att simulera och beräkna den
överskottsenergi, som identifierades från kylmaskinerna i ishallarna, användes en
programvara som heter IDA ICE. Detta program tar in mängder med parametrar så som
väggmaterial, antal besökare, byggnadsgeometri samt värme- och kylsystem. Detta
möjliggjorde en unik byggnadsmodell, anpassad efter de ishallar som rapporten fokuserade
på; A- och B-hallen, C-hallen samt Recoverhallen (bandyhallen). För att validera vår modell
användes data från Vattenfall som vi fått tillgång till från Sportfastigheter. Tyvärr kunde
byggnadsmodellerna inte valideras full ut, då endast kylförbrukningen kunde valideras. Detta
gjorde att vi, förutom att beräkna överskottsenergin från IDA ICE, även gjorde
kompletterande beräkningar med hjälp av annan data vi fått tillgång till från Sportfastigheter.
Detta var data från ClimaCheck samt en excel fil. Beräkningarna påvisade en stor mängd
överskottsenergi, i form av restvärme, som skulle kunna användas till att värma de andra
byggnaderna på sportfältet alternativt kunna värma den nya isarenan som planeras att byggas.
För att dela denna värme så föreslås att man undersöker vidare huruvida ett femte
generationens fjärrvärmenät skulle kunna vara gynnsamt, för att möjliggöra en direktdelning
av energi. Om det skulle vara gynnsamt beror delvis på vilket typ av termisk lagring som kan
implementeras på Gränby sportfält men även på hur de andra byggnadernas energibehov ser
ut. Om det inte skulle vara gynnsamt skulle en implementering av enbart en säsongsbaserad
termisk lagring eventuellt kunna vara gynnsamt. Detta eftersom samtliga ishallar har ett
värmebehov på vintern, men ett värmeöverskott på sommaren. Om man skulle kunna lagra
energin från sommaren till vintern skulle ishallarna minska sin värmeförbrukning från det
externa fjärrvärmenätet rejält.

Det som har försvårat projektet har varit brist på data att tillgå. Man skulle, för att vidare
kunna möjliggöra bättre beräkningar, behöva sätta mätare på komponenter i ishallarna på
Gränby sportfält. Detta skulle delvis inkludera att sätta mätare på kylmaskinerna för C-hallen
och Recoverhallen samt att mäta antalet besökare och deras varmvattenförbrukning för
samtliga ishallar. Dessutom har projektets omfattning och bredd inneburit en svårighet i att
avgränsa projektet. Sammantaget har detta dock varit ett väldigt spännande och lärorikt
projekt, med många nya insikter och idéer för framtiden. Vi har alla tre i varit i kontakt med
personer på Sportfastigheter som har varit superpositiva till arbetet och oss, vilket främjat
sammanhållningen av oss som grupp, men även hjälpt till att leda arbetet framåt. Tack!
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Bakom mätaren

Intresset för förnybar energi ökar för varje dag som går. Det är inte längre staten som ensamt ansvarar för 
energiproduktionen utan det blir allt mer vanligt att privatpersoner och företag installerar sina egna solceller. 
Men vad finns det för ekonomiska vinster för både producenten och konsumenten om man vänder på det 
och placerar den energitunga utrustningen intill ett kraftverk? Då kan man undvika de skatter och avgifter 
som tillkommer vid användande av det vanliga elnätet.

Vi valde att undersöka detta närmare och konstruerade tre typer av energikrävande utrustning där alla tre 
har olika konsumtionsmönster. En server för kryptovaluta som har samma konsumtion över hela dygnet, en 
fabrik som arbetar på dagtid och en parkeringsplats för elbilar som använd under natten. 

Det är inte bara konsumtionen som varierar under dygnet, det gör även produktionen när man använder de 
förnybara energikällorna sol och vind. Detta påverkar utbudet av energi och i slutändan även priset på elen. 
Jämför man vinden och solen så märker man att vinden har ett mer jämnt produktionsmönster eftersom det 
blåser både på natten och vintern till skillnad från solen som inte lyser lika ofta i Sverige.

De slutsatser som man kan dra från arbetet med detta är att det finns stora ekonomiska vinster att hämta 
både för producenter och konsumenter. Rapporten kommer även fram till vikten av att använda energin när 
det finns ett större utbud, till exempel att passa på under dagtid på sommaren när solen lyser som starkast. 
Detta är inte bara ett ekonomiskt incitament men även ett miljömässigt.
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Women’s Perceived Safety in Uppsala:
Investigating the Role of Urban Planning

Women around the world feel more unsafe in cities during nighttime than men, which limits individual 
freedoms and makes existing gaps in gender equality visible. Solving this problem is one of the tasks of The 
Agenda 2030 and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs). By aiming to achieve more social sustain-
ability and gender equality, this study investigates women’s perceived safety in Uppsala, Sweden. It also inves-
tigates measures and approaches that could be implemented in order to increase women’s perceived safety. 
The study is based on qualitative interviews with five experts and a quantitative survey and shows that most 
women feel unsafe when being alone outside during nighttime. They feel especially unsafe due to the dark-
ness and absence of light and because of men and groups of men on the street. This paper also discusses three 
theoretical concepts: Gender Planning, the Right to the City and Eyes on the Street. They highlight the role of 
gender or safety perspectives in urban planning. Measures which could be implemented are to improve the 
visual environment of the city with more lighting and to increase active surveillance through police, guards 
and security cameras. Women’s perceived safety can also be increased by achieving natural surveillance by 
having larger numbers of heterogeneous groups of people being outside during nighttime. All in all, these 
short-term measures should be accompanied by long-term measures such as education and inclusion of gen-
der perspectives in city planning in order to address the root cause of women’s perceived unsafety. 


