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Sammanfattning 

 

Uppsala kommun planerar för en ny stadsdel i Ulleråker som ligger söder om Uppsalas 

stadskärna. Den nya stadsdelen ska utformas med hållbarhet i fokus och ska främja god 

bebyggelse, sköna naturupplevelser och miljövänliga transportmedel, samtidigt som de måste 

värna om den underliggande Uppsalaåsen som är kommunens huvudsakliga dricksvattentäkt. 

Detta arbete ser över det värmebehov som de nya bostäderna kommer kräva, och hur denna 

skulle kunna tillgodoses med lokala samt förnybara energilösningar. De energilösningar som 

undersökts är takmonterade vindturbiner, solfångare, borrhålslager och akviferlager. De 

utvärderas separat baserat på potentiell effekt, dess miljöpåverkan och lämplighet specifikt 

för området Ulleråker. Rapporten är baserad på litteraturstudie och enklare beräkningar som 

utförts med hjälp av befintliga data och kartor från myndigheter, institutioner och Uppsala 

kommun. 

 

Antalet takmonterade vindturbiner som krävs för att täcka hela värmebehovet är starkt 

beroende av turbinernas effekt och med maximal effekt skulle upp till 7190 vindturbiner 

räcka. Den totala arean för solfångare som skulle motsvara detta ligger på cirka 5000 m2. 

Ett borrhålslager skulle uppskattningsvis kräva mellan 479 till 4793 borrhål, mycket beroende 

på vilken värmeledningsförmåga berget har och hur långt ned det är möjligt att borra. 

Grundvattentäkten skulle som akviferlager kunna generera en effekt på cirka 1000 kW, vilket 

motsvarar något mer än en tredjedel av det totala behovet. Slutligen undersöktes möjligheten 

av ett kombinerat system med de lämpliga energilösningarna och ett förslag för hur denna 

skulle kunna dimensioneras. Vid utvärdering av de olika lösningarnas miljöpåverkan och 

lämplighet så finner vi att geoenergi kan innebära en risk för den underliggande 

grundvattentäkten. Framförallt kan akviferlager anses som tämligen olämpligt då 

anläggningen bygger på en anslutning direkt till dricksvattentäkten. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract  

 
Uppsala are planning a new district in Ulleråker located south of the city center. The new 

district will be designed with sustainability in focus and should promote good housing, 

beautiful outdoor experiences and environmentally friendly transport while protecting the 

underlying Uppsalaåsen, which is the municipality's main drinking water source. This report 

looks at the heat demand that the new housing requires and how it could be met with local 

and renewable energy solutions. The energy solutions investigated are roof-mounted wind 

turbines, solar collectors, borehole and aquifer thermal energy storage. They are evaluated 

separately based on potential output, its environmental impact and suitability specifically for 

Ulleråker. The report is based on literature studies and simpler calculations are performed 

with existing data and maps from authorities, institutions and Uppsala municipality. 

 

The number of roof-mounted wind turbines required to cover the entire heat demand is highly 

dependent on the turbine effect and with a maximum power then up to 7190 wind turbines 

would be needed. The total area of solar collectors that would correspond to this is 

approximately 5000 m2. A borehole storage would need to require between 479 to 4793 

boreholes, much depending on the heat conductivity of the rock and how far down it is 

possible to drill. The aquifer could generate a power of about 1000 kW, equivalent to slightly 

more than a third of the total demand. Finally, the possibility of a combined system with the 

appropriate energy solutions was obtained and a proposal for how it could be dimensioned. 

When assessing the environmental impact and suitability of the various solutions, we find 

that geothermal energy can pose a risk to the underlying groundwater source. Above all, the 

aquifer storage can be considered as quite unsuitable as the storage is based directly on the 

drinking water source.  
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1. Inledning 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som flitigt används men som inte har en tydlig eller klar 

definition. FN-kommissionen för miljö och utveckling, den så kallade 

Brundtlandkommissionen, definierade begreppet som “en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” i rapporten “Vår gemensamma framtid” från 1987 (Boverket, 2016). Definitionen 

innefattar två grundläggande koncept, nämligen de grundläggande behoven hos människan 

och ekosystemens begränsningar för att tillgodose människans behov i nuläget samt 

framtiden. 

 

En annan mer konkret förklaring till begreppet är när den definieras i termer av olika 

dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (KTH, 2017). Denna definition kan 

illustreras med hjälp av ett Venndiagram eller som en form av en tårta (se Figur 1). Båda 

modeller visar dimensionernas beroendeförhållande av varandra för att gemensamt uppnå 

hållbar utveckling.  

  

 
Figur 1: Två modeller för hållbar utveckling. (KTH, 2017) 

 

 

Visionen och målet om en hållbar utveckling appliceras även vid utformning och utveckling 

av samhälle och stadsplanering. Vid planläggning av ett hållbart samhälle ska såväl 

miljöpåverkan som sociala och ekonomiska aspekter vägas samman. För att jobba mot 

miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” måste stadsplanering inte bara leda till god och 

hälsosam lokal livsmiljö, utan även bidra till god regional och global miljö. Man planerar en 

integrering av bostäder, service, arbetsplatser, skolor, kultur och rekreation för ett varierat 

och attraktivt samhälle med ökad möjlighet till god livskvalitet. (Boverket, 2011) 

 

Uppsala är Sveriges fjärde största stad räknat till antalet invånare, och beräknades den 31 

december 2016 inrymma lite mer än 214 500 invånare. Tillväxten har de senaste åren legat 

mellan 2000 till 3000 fler invånare per år. Invånarantalet beräknas växa till 250 000 till år 

2030 och vid år 2050 beräknas antalet ökat med ytterligare 100 000 individer. (Uppsala 
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Kommun 2017). Med avseende på den beräknade tillväxten så är även staden tvungen att 

expandera och utvecklas, därav planerar man nu nya bostadsområden i området Ulleråker. 

Området ligger söder om stadskärnan mellan Uppsala Universitet och Lantbruksuniversitetet 

och omfattar cirka 100 hektar. Idag utgörs Ulleråker av större naturområde och spridda 

bostadsområden och verksamheter. Genom området går åsen Fyrisån och under marken 

ligger Uppsalaåsen, Uppsala kommuns huvudsakliga dricksvattentäkt. (Uppsala kommun, 

2016) 

 

Kommunen planerar nu för en helt ny 

stadsdel som ska utrymma cirka 7 000 nya 

bostäder, samt skolor, verksamheter, 

handel och annan service (se Figur 2). 

Samtidigt som man ska ta hänsyn till 

kultur- och naturvärden och värna om den 

underliggande vattentäkten. Stadsdelen ska 

utformas med hållbarhet i fokus, där man 

planerar in gröna rekreationsområden, 

energismarta hus, tydliga knytpunkter och 

nytt, effektivt kollektivtrafikstråk. (Uppsala 

kommun, 2016) 

 

För att en stadsdel ska anses som hållbar 

ska den främja god lokal livsmiljö liksom 

god regional och global miljö, inte endast i 

planerings- och byggnadsfasen utan även 

för hela nyttjandefasen. En av de stora, om 

inte den största utmaningen för en hållbar 

stadsdel i drift är förnybar och klimatsmart 

energiförsörjning. Bland de förnybara 

energilösningar med lägre miljöpåverkan 

som har potential i stadsdelen är bland 

annat vindkraftverk, solanläggningar och 

geoenergi. 

 
Figur 2: Planprogram för Ulleråker. 

(Uppsala kommun,  2016)

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka energibehovet av de planerade bostäderna i Ulleråker med 

fokus på energibehovet för uppvärmning. Takmonterade vindturbiner, solfångare 

borrhålslager och akviferlager ska som hållbara energilösningar sedan utvärderas i avseende 

att täcka det beräknade värmebehovet. De ska utvärderas separat baserat på potentiell effekt, 

dess miljöpåverkan och lämplighet för det specifika området. Dessutom ska ett kombinerat 

system tas fram för att illustrera hur denna skulle kunna integreras i samhället på ett hållbart 

sätt.   



3 
 

 

1.2 Frågeställning 

● Skulle de hållbara energilösningarna täcka energibehovet för uppvärmning?  

● Vad är miljökonsekvenserna under användningen av respektive energilösning? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar som gjordes för detta arbete var att endast värmebehovet valdes att 

undersökas för Ulleråker, där varmvattenuppvärmning inte togs med, och att endast betrakta 

energilösningarna för vind, sol och geoenergi som ansågs mest lämpliga för stadsdelen. 

Värmebehovet beräknades endast baserat på de planerade bostäderna och inkluderar alltså 

inte fastigheter planerade för service och verksamheter. Då miljöpåverkan analyseras har 

endast den miljöpåverkan på närmiljön vid drift av anläggning varit i fokus. Slutligen har 

detta arbete främst fokuserat på ekologisk hållbarhet, där investeringskostnader och boendes 

synpunkter inte inkluderats. 

 

1.4 Metod 

Denna vetenskapliga rapport har baserats på litteraturstudier och enklare numeriska 

beräkningar. De främsta databaserna som använts för att hitta relevanta artiklar och rapporter 

var KTHB Primo och Google Scholar, samt har tidigare rapporter och undersökningar om 

området Ulleråker av Uppsala kommun analyserats och använts.  

 

Dessutom har kartor och data tagits från SGU, SMHI, Strålsäkerhetsmyndigheten, 

Naturvårdsverket, Boverket, Energimyndigheten, Uppsala kommun och Stockholms Stad för 

att räkna ut lämpliga platser och värden för respektive energilösning. 
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2. Resultat 

2.1 Värmebehov i Ulleråker 

Kommunen har idag inte beräknat vilket värmebehov som den nya stadsdelen kommer att ha. 

Det är tänkt att värmebehovet som tillkommer från utbyggnad av området Ulleråker ska 

försörjas till största del med fjärrvärme från Vattenfall Värme AB. 

 

Vår estimering av värmebehovet i Ulleråker är baserat på ett par antaganden givna av 

Uppsala kommuns energistrateg, Ander Hollinder. Dessa utgick från att nybyggnationen 

antas vara NNE-byggnader, dvs nära-nollenergibyggnader samt att energianvändningen är 60 

kWh/m2 och år. 

 

Enligt Naturskyddsföreningen (2016) går cirka 60% av energianvändningen till endast 

uppvärmning. Det skulle då motsvara 36 kWh/m2 för NNE-byggnader för nybyggnationen i 

Ulleråker. Nybygget omfattar totalt 700 000 m2 boarea inklusive ytterväggar och trapphus 

m.m. (Uppsala kommun, 2016). Energibehovet för uppvärmning kan därmed beräknas bli 

25,2 GWh som motsvarar cirka 2876 kW för ett år. Denna siffra är i verkligheten mindre men 

eftersom systemet är till stor del förenklat blir beräkningarna väldigt generella. 

 

2.2 Vindkraft  

 

En energilösning som skulle kunna appliceras i utformning av miljövänligare byggnader som 

har börjat öka i intresse och utbredning är takmonterade vindkraftverk. Användning av denna 

lösning skulle innebära en integrering av en förnybar källa då energin tas från vinden och 

underlättar övergången till förnybar energiproduktion som bidrar till en hållbar utveckling. 

Dock finns det osäkerheter inom hur genomförbara dessa takmonterade vindkraftverk är och 

hur mycket energi som produceras. En förklaring till att takmonterade vindkraftverk inte har 

fått ett brett användningsområde än är dels på grund av osäkerheter gällande vindförhållanden 

vid taknivån och hur den optimala samt lämpliga utformningen av dessa vindkraftverk ska 

vara för att minska höga nivåer av turbulens och buller från turbinerna. 

 

Fördelar med vindkraftverk är att energin fås från en outtömlig förnybar källa som inte 

minskar på naturens resurser. Inga föroreningar sker på vattnet eller luften samt minskar den 

totala utsläppen av växthusgaser. Dessutom blir hälso- och miljökostnader lägre i samband 

med minskade luftföroreningar då vindkraftverk ses som en ren energikälla. (U.S. 

Department of Energy, 2015) Under användningen av detta energislag kan nackdelar vara att 

vindkraftverken inte kan ses som estetiskt tilltalande, ha en hög ljudnivå som är störande 

samt skapa skuggor. Enligt Energimyndigheten (2015) bör ljudnivån inte överstiga riktvärdet 

på 40 dB(A) vid bostäder orsakade av vindkraftverk.  
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2.2.1 Olika typer av vindkraftverk  

De moderna vindturbinerna kan delas in i två grupper: vindkraftverk med horisontell axel 

(HAWT) eller med vertikal axel (VAWT) där HAWT vanligen består av två eller tre blad 

som är riktade mot vinden (U.S Department of Energy). VAWT kan ytterligare delas upp 

mellan Savonius och Darrieus modellen (Wind Energy Foundation, 2016). 

 

En studie gjord av Mertens (2003) visar att vindkraftverk med vertikal axel jämfört med 

vindkraftverk med horisontell axel ger ett större energiutbyte på byggnader med små 

motvinds ojämnheter. Vindhastigheten över tak är inte horisontell utan har stora variationer 

med tiden, därmed skulle vindkraftverk med vertikal axel bättre kunna ta tillvara på det 

ojämna vindflödet vid taknivån. (Howell et al, 2010) 

 

2.2.2 Placering av vindkraftverk 

Placeringen av takmonterade vindkraftverk vid urbana miljöer behöver ta hänsyn till ett 

flertal faktorer bland annat vindförhållanden, tekniska förutsättningar, ljud, skuggor, 

landskapet, kulturmiljövärden, naturvärden, näringsverksamhet samt infrastrukturintressen.  

 

Vindhastigheten minskar i det så kallade ytskiktet som befinner sig under cirka 100 till 200 

meter på grund av friktion som uppstår av markförhållandena som vegetation, byggnader och 

liknande. Även markytans geologi och höjdprofil påverkar vindhastigheten (Boverket, 2009). 

Just vid stadsområden är luftflödet väldigt oregelbundet och mätningar av vindhastigheter 

inom liknande områden i dagens läge är relativt begränsade. Vid beräkning av den 

genomsnittliga produktionen för en småskalig vindturbin över en viss tidsperiod behöver den 

momentana effekten för vindhastigheten tas hänsyn till, samt frekvensen av vindhastigheten 

(Walker, 2011). Dessa värden varierar i stor utsträckning beroende på vindturbin och kan ge 

en stor variation på effekten, samt är vindhastigheter vid taknivå väldigt svårt att förutse.  

 

En studie utförd av Abohela et al (2013) argumenterar för att osäkerheter bland takmonterade 

vindturbiner och deras effektivitet dels beror på osäkra beslut angående lokaliseringen och 

positionering av turbinerna. Detta till följd av bristande hänsyn till accelererande effekter för 

omgivande byggnader och dess höjd, samt takformer. Resultatet från studien tyder på att en 

ökning av energiutbyte kan ske upp till 56,1% vid placering av vindkraftverk på ett välvt tak, 

då acceleration av vinden ökar vid dessa typer av takformer. Studien undersökte även 

ytterligare faktorer som påverkar turbinens läge så som vindriktningen, byggnaders höjd och 

konfigurationen för stadsmiljöer. Studien kom fram till att för alla undersökta tak ansågs den 

maximala turbulensintensiteteten befinna sig på ett avstånd av 1,3*byggnadens höjd ovanför 

taket. Angående konfigurationer för stadsmiljön argumenterar Rafailidis (1997) att 

flödesegenskaper för vinden vid taknivå har en relativt liten påverkan från 

byggnadsdensiteten i stadsområdet, men är istället starkt beroende av takets utformning. 
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Det krävs även höga byggnader för att kunna kompensera de små vindhastigheter vid urbana 

miljöer för att kunna nå en acceptabel mängd av energiutbyte (Mertens, 2003). I området 

Ulleråker är höjderna över programområdet mellan 4 till 14 våningar (Uppsala kommun, 

2016), därmed bör de potentiella takmonterade vindkraftverken främst installeras på de högre 

byggnaderna i stadsdelen för att uppnå den maximalt möjliga effekten. 

 

2.2.3 Vindenergi till värme 

Vindturbiners främsta användningområde är inom elproduktionen. Dock finns det ett flertal 

applikationer där den mekaniska energin kan omvandlas till värme både indirekt genom en 

magnetisk värmare och elektrisk generator eller direkt genom en ‘Joule maskin’. Principen av 

en ‘Joule maskin’ konverterar den mekaniska energin direkt till värme där maskinen består av 

en mixer i en tank som är fylld med värmeöverföringsvätska som roteras av vindturbinen. 

Den mekaniska energin konverteras till värmeenergi som följd av friktion från mixerns axel 

som uppstår bland vätskans molekyler. Därefter överförs värme från den uppvärmda vätskan 

till ett värmesystem, som illustreras i Figur 3. (Chakirov och Vagapov, 2011) 

 

 
Figur 3. Illustration av en vindvärmegenerator (Chakirov och Vagapov, 2011) 

 

Effektiviteten av ett sådant system beror på hastighetsmomentets egenskaper hos de olika 

delarna i systemet och kan optimeras för att uppnå den önskvärda effektiviteten. Från studien 

gjord av Chakirov och Vagapov (2011) kan man även se att vid minimum genererande 

vindhastigheter vid cirka 3 m/s skulle det motsvara en effekt på cirka 40 W, medan 

vindhastigheter vid cirka 4,5 m/s skulle motsvara en effekt på cirka 100 W. Detta kan ses i 

Figur 4.  
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Figur 4. Grafen t.v. illustrerar vindhastigheten under 50 timmar medan grafen t.h. illustrerar 

den uppnådda effekten vid respektive vindhastighet under samma period av tid.  

(Chakirov och Vagapov, 2011) 

 

 

 

2.2.3 Beräkningar 

Enligt kartan som kan ses i Figur 5, kan man observera att det är starkare vindar i den södra 

delen av Ulleråker, medan det blåser med lägre hastigheter i den norra delen. Dessa 

hastigheter är mätta vid 80 m höjd, och eftersom de potentiella vindturbinerna som skulle 

kunna monteras på taken i Ulleråker befinner sig på en höjd mellan 10 m till 35 m antas 

vindhastigheten ligga mellan 2 m/s och 4,5 m/s (SMHI, 2017).  

 

 
Figur 5. Karta över vindkarteringen vid 80 m över Ulleråker där det ljusgröna motsvarar 6,1-

6,5 m/s och det mörkgröna 5,6-6,0 m/s (Vindlov, Länsstyrelsens WebbGIS) 
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Antalet vindturbiner som behövs för att täcka behovet i Ulleråker kan beräknas med värden 

från studien av Chakirov och Vagapov (2011). Enligt den studien motsvarade minimum 

vindhastigheter 40 W medan maximum vindhastigheter motsvarade 100 W. Följande 

beräkningar gjordes: 

 

För minimum hastigheter, 3m/s: 

2876 kW / 0.04 kW = 71 900 vindturbiner     (1) 

För maximum hastigheter, 4,5m/s: 

  2876 kW / 0.1 kW = 28 760 vindturbiner     (2) 

 

Ett medelvärde antas för vindhastigheten, därmed behövs det totalt cirka 50 330 vindturbiner 

för att täcka värmeenergibehovet. Dock varierar turbinens effekt i stor utsträckning beroende 

på ett flertal faktorer och är blir därmed svår att prediktera.  

 

Enligt Lombardo (2015) kan små vindturbiner generera upp till 400 W vid 3 m/s som är 

minimumhastigheten för att få vindturbinens axel att börja rotera.  Detta kan jämföras med 

värden från U.S. Department of Energy som påstår att små vindturbiner anpassade för 

bostäder kan generera från 400 W upp till 20 kW beroende på vindhastigheten samt turbinens 

effektivitet. Då vindhastigheten varierar med tiden kan det antas att det blåser cirka 3 m/s i 

snitt och därmed kan medelvärdet för effekten beräknas till 400 W per turbin. Med liknande 

beräkningar som från ekvation (1) och (2) beräknas antalet vindturbiner endast bli 10%, det 

vill säga 7190 styckna för att täcka värmebehovet. 

 

Sammanfattningsvis är det mest optimala läget för placering av takmonterade vindturbiner i 

Ulleråker vid den södra delen av stadsdelen, på ett välvt tak samt på de byggnader med flest 

våningar för att maximalt kunna ta tillvara på vindhastigheterna. För att uppnå en hög 

effektnivå och göra det möjligt att täcka värmebehovet är det viktigt att montera turbiner med 

hög effektivitet, där VAWT turbiner anses mest lämpliga samt bör dessa inte överstiga 

riktvärdet för bullernivån. Slutligen bör man anta att vindkraftens kapacitet inte kan utnyttjas 

till fullo, dock är beräkningarna endast baserade på medelvärden.  

 

 

2.3 Solfångare  

Ett annat förnybart energislag som kan tillfredsställa människans energibehov utan att bidra 

med ökande miljöproblem är solenergi. Denna energislag har haft en snabb tillväxt under den 

senaste perioden, dock skulle den kunna användas i större utsträckning då solinstrålningen i 

Sverige inte är en begränsande faktor för satsningar (SP, 2013). Solenergins utveckling och 

utbredning leder till en lägre miljöpåverkan, med nollutsläpp under själva användningen. 

Från solinstrålning kan värme och elektricitet genereras i solenergianläggningar med en 

minimal miljöpåverkan. Fördelen med solenergianläggningar är att driftskostnaden är väldigt 

låg då solinstrålningen är gratis och energipriset utgörs endast av kapitalkostnaden. (Svensk 

Solenergi, 2015) Det finns dock emissioner som sker till följd från utnyttjandet av solvärme 
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som sker vid tillverkning av solenergianläggningarna samt då drivel används till 

cirkulationspumpar (Kjellsson, 2004).  

Solenergianläggningar kan bestå av solceller som genererar solenergi eller solfångare som 

genererar solvärme. Här ligger fokus på solfångare då det är energibehovet för uppvärmning 

som ska undersökas för området Ulleråker. 

 

2.3.1 Olika typer av solfångare 

De tre vanligaste typerna av solfångare i Sverige är plana glasade, vakuumrör- och 

poolsolfångare. De plana glasade solfångare är den vanligaste sorten av solfångare. Dessa 

består av en absorbator i en isolerad låda, som omvandlar solinstrålningen till värme. 

Dessutom är dessa täckta av härdat glas som blivit behandlade för att minska återspeglingen 

(Energimyndigheten, 2011). De plana glasade solfångare har en lång livslängd på cirka 20 till 

30 år (SP, 2013). Den andra sorten av solfångare är vakuumrörsolfångare som har fördelen att 

den bidrar med lägre förluster från vind eller utetemperaturen då vakuum varken leder värme 

eller kyla. Verkningsgraden är därmed högre och för att öka instrålningen från solen kan 

reflektorer placeras under vakuumrören för att ytterligare höja verkningsgraden 

(Energimyndigheten, 2011). Livslängden för vakuumrörsolfågare är svår att avgöra på grund 

av dess komplexa utformning och eftersom den inte hunnit vara i drift tillräckligt länge (SP, 

2013). Slutligen är den tredje sorten poolsolfångare som är plana, oglasade solfångare som 

oftast används för uppvärmning av utomhusbassänger (Energimyndigheten, 2011). För 

stadsdelen Ulleråker skulle det mest vara aktuellt med plana glasade solfångare eller 

vakuumrörsolfångare då dessa är till större del lämpliga för att generera värme till 

nybyggnationen.  

 

För att kunna absorbera så mycket solljus som möjligt behöver en selektiv absorptionsyta 

användas. Detta material ska ha en hög absorptionsförmåga för rätt våglängd samt en låg 

emissivitet för längre våglängder, som är ett mått på ett objekts förmåga att avge infraröd 

energi. Det optimala är att maximera absorptionen av solinstrålning samtidigt som man 

minimerar strålningsförluster. Med en svartkropp kan den maximala infallande 

elektromagnetisk strålning absorberas. Ytterligare krav för absorptionsbeläggning är att den 

är hållbar vid höga arbetstemperaturer, stabil i luft, samt att det skulle innebära en låg kostnad 

med storskalig tillverkning (Chen, 2011). Det finns olika material som kan användas för 

beläggningen beroende på egenskaper och detta skulle vidare kunna undersökas mer 

ingående inom för att välja den mest effektiva, samt miljövänliga materialet för 

beläggningen. 

 

2.3.2 Placering av solfångare 

Placeringen av solfångare beror på flera faktorer för att kunna uppnå den maximala effekten 

som sker då solfångaren absorberar så mycket solljus som möjligt, samt har en minimal 

förlust av värmeenergi som möjligt. Under sommaren är det fördelaktigt med en mindre 

lutning och under våren och hösten med en större lutning. Det som föreslås av Svensk 



10 
 

Solenergi (2015) är cirka 15° mot horisontalplan under sommaren och 60° under våren samt 

hösten. För att uppnå en hög effekt behöver solfångaren vara rakt södervänd till skillnad från 

en lutning mot sydost eller sydväst. (Svensk Solenergi, 2015)  

 

Ett ytterligare alternativ är att placera solfångare vertikalt på en fasad. En vertikal solfångare 

bidrar med cirka 30% mindre solvärme än en södervänd solfångare, dock är denna 

procentsats lägre under våren och hösten. En annan faktor som måste tas i beaktelse är snön 

som faller på solfångaren under vintern, då är det mest lönsamt med en brant lutning för att 

snön ska glida ner från solfångaren. (Svensk Solenergi, 2015)  

 

2.3.3 Beräkningar 

Den första beräkningen är baserad på värden från SMHI där följande ekvation används för att 

beräkna den totala ytan av solfångare som var nödvändigt: 

Värmeenergibehovet (kW) / Globalinstrålning (kW/m2)     (3) 

 

Den andra beräkningen är baserad på värden från Solenergi: 

Värmeenergibehovet (kW) / Värmeeffekt (kW/m2)      (4) 

 

Den tredje beräkningen är baserad på värden från Stockholms Stad: 

Värmeenergibehovet (kW) / Potentiell solvärme (kW/m2)     (5) 

 

 

Den maximala takarean i området kan beräknas enligt värden från planprogrammet för 

Ulleråker. Den totala arean för varje bostad kommer vara cirka 100 m2/bostad. Det 

genomsnittliga värdet för antalet våningar i varje hus ligger på 7 våningar, därmed kan 14 

m2/tak och bostad antas. Det planeras bygga 7000 nya bostäder, därav blir den sammanlagda 

arean för samtliga hustak i hela området cirka 98 000 m2. Detta antagande är en väldigt 

generell slutsats då den totala arean av maximal hustak inte är lämplig för solfångare, som 

exempelvis tak riktade mot norr, skorstenar, skuggningsområden m.m. 

 

Den normala globalinstrålningen i Uppsala under ett år är cirka 950 kWh/m2 enligt SMHI 

(2014a) och normal solskenstid ligger på cirka 1700 timmar/år (SMHI, 2014b). Med 

globalinstrålning menas den inkommande solstrålning som infaller mot en horisontell yta.  

Enligt STRÅNG-modellen, som är en modell skapad av SMHI, Strålsäkerhetsmyndigheten 

och Naturvårdsverket som beräknar antal solinstrålningstimmar, visar att solskenstiden i 

Ulleråker är mellan 1800 och 2200 timmar/år för år 2015, mellan 1800 och 2000 timmar år 

2014, och mellan 2200 och 2400 timmar år 2013 (se Figur 6). Medelvärde för dessa tre år 

beräknas då till cirka 2050 timmar/år.  
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Figur 6. Visar antal solinstrålningstimmar över år 2015, 2014 och 2013 enligt STRÅNG-

modellen. (SMHI) 

 

 

Genom att ta ett medelvärde från SMHI samt SPRÅNG-modellen beräknas antal solskenstid 

ligga på cirka 1875 timmar/år vilket motsvarar 21,38% av ett år. Ekvation (3) användes för 

att beräkna totalarean för solfångarna för att täcka upp värmebehovet, vilket beräknades till 

5676 m2. Vid perioder då det inte sker någon solinstrålning behöver andra energislag 

användas för att kunna täcka upp värmebehovet.  

 

Enligt Solenergi (2016) genererar solfångare upp till 700 W värmeeffekt/m2 och mellan 200 

och 700 kWh värme/m2 och år, beroende på systemet. Enligt SP (2013) finns en allmän 

accepterad omräkningsfaktorn där 1 m2 solfångare motsvarar cirka 0,7 kW (th), där th står för 

termisk effekt. Från ekvation (4) kunde en totalyta av solfångare på 4109 m2 konstateras. 

 

Enligt Stockholms stad (2017) motsvarar solenergi som ligger mellan 950 och 1000 kWh/m2 

en potential solvärme på cirka 330 kWh/år per m2. För värden som överstiger 1000 kWh/m2 

motsvarar dessa en potential solvärme på cirka 365 kWh/år per m2. Dessa värden var 

uppmätta i Stockholmsområdet, men antas vara ungefär av samma storleksordning i Ulleråker 

på grund av att dessa områden befinner sig på liknande longitudvärden. Från ekvation (5) 

beräknas detta motsvara 76 347 m2 solfångare.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att oavsett vilken beräkningsmetod som används för 

att beräkna arean av solfångare som behövs för att täcka värmebehovet i Ulleråker, så finns 

det tillräckligt med hustak för att placera solfångare på, se tabell 1. 

 

 SMHI Solenergi Stockholms Stad 

Givet 950 kWh/m2 700 W/m2 330 kWh/m2 

Tot yta solfångare 5 676 m2 4109 m2 76 347 m2 

Tabell 1. Sammanställning av beräkningar för den totala yta av solfångare som är nödvändigt 
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2.4 Borrhålslager 

Bergvärme för enskilda fastigheter utgörs oftast av endast ett borrhål samt en värmepump för 

att cirkulera omloppet och spetsa värmen vid kalla utetemperaturer. Större fastigheter kan 

också använda sig av denna typ av teknik men man borrar då istället fler hål för att få ut mer 

effekt, det är detta som kallas borrhålslager (se Figur 7). Borrhålslagret kan utgöras av tiotals 

till och med hundratals borrhål. Hålen borras tätt med endast några meters inbördes avstånd. 

Tack vare det stora antalet borrhål och deras täta placering gör att det med detta system går 

att utnyttja berget som en aktiv säsongslagring av värme och kyla. Vintertid utnyttjar man 

bergvärmen för uppvärmning, berget kyls ned och kan då även utnyttjas för kyla på 

sommaren (Erlström et al, 2016). 

 

 
Figur 7. Illustration av ett borrhålslager (Svenskt Geoenergicentrum) 

 

2.4.1 Dimensionering och placering 

Antalet borrhål och dess djup dimensioneras dels i förhållande till det energibehov som ska 

tillfredsställas och dels efter bergets geologiska och geografiska förhållanden samt 

berggrundens termiska egenskaper. Det går även att använda systemet för lagring av endast 

värme eller kyla där man kan ta tillvara på exempelvis spillvärme, fjärrvärme, kall luft eller 

kallt ytvatten (Erlström et al, 2016). 

 

Borrhålens djup är sedvanligt mellan 60 och 200 m och inbördes avstånd mellan borrhålen 

varierar mellan 4 till 10 m. Hålets djup varierar även beroende på vilken typ av berggrund 

man borrar i. Ett borrhål i sedimentärt berg måste vara djupare än ett borrhål i urberg för att 

få ut samma effekt då sedimentärt berg har sämre värmeledningsförmåga. Vanligast är att 

borrhålslager ger en effekt mellan 50 till 1000 kW. Generellt räknar man med att ett borrhål 

ger mellan 10 till 30 W per meter (SP, 2012). 
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Lokal geologi och hydrologi har en betydande påverkan på systemet och därför bör man inför 

en sådan installation utföra provborrning och undersöka bergets termiska egenskaper (SP, 

2012). Då systemet av borrhål befinner sig i berget går anläggningen att integrera med övrig 

omgivning. Lagren kan exempelvis placeras under ett grönområde, en parkeringsplats eller 

till och med under byggnader (Erlström et al, 2016). 

  

2.4.2 Borrhålslagers miljöpåverkan 

Enligt Naturskyddsföreningen (2007) har systemet i drift ingen märkbar påverkan på den 

närliggande omgivningen. Värmepumpen som driver på omloppet drivs av el, så den 

allmänna miljöpåverkan beror på vilket ursprung elen har. På grund av det buller som 

pumpen medför bör dess placering göras på sådant sätt att ljudnivån inte överstiger 

miljöbalkens gränsvärde. Miljöbalkens bestämmelse innebär att maximal bullernivå vid 

tomtgräns inte får överstiga 40 dB, för sovrum gäller max 35 dB. (Naturskyddsföreningen, 

2007) 

 

Läckage av värmepumpens köldmedie bidrar till växthuseffekten och tunnar ut ozonlagret. 

Hur stor påverkan det har beror på typ av köldmedie. Detta är något man får ta hänsyn till 

även vid påfyllning eller skrotning av värmepumpen. Som köldbärare används oftast en 

blandning av vatten och etanol. Då etanol inte ackumuleras i levande organismer och kan 

brytas ned av de mikroorganismer som finns i marken anses det inte bli några större negativa 

konsekvenser för omgivningen vid eventuellt läckage. (Naturskyddsföreningen, 2007) 

 

Naturskyddsföreningen menar att installationen av bergvärmen är det som har störst risk att 

påverka omgivningen, framförallt själva borrningen. Slam såsom borrmjöl och bitar av 

sediment kan spridas till närliggande brunnar och grumla vattnet. Det kan finnas föroreningar 

på den borrningsutrustning som används varvid föroreningarna kan spridas i hålet och vidare 

med grundvattenströmmar. Grundvattnets kvalitet kan även påverkas av förorenat ytligt 

vatten som kan ta sig ned genom borrhålet. (Naturskyddsföreningen, 2007) 

 

Från miljöbalken 2 kap 3§ kommer det som kallas försiktighetsprincipen som innebär ett krav 

om att man använder bästa möjliga teknik. Då miljöförvaltningar och länsstyrelse ser över 

ansökan om ny geoenergianläggning kan denna bestämmelse från miljöbalken avgöra 

beslutet enligt Barth et al (2012). Ofta påträffas sådana fall då anläggningen planeras 

antingen inom eller i närheten av ett vattenskyddsområde, där det ibland inte finns specifika 

skyddsbestämmelser kring geoenergianläggningar. (Barth et al, 2012) 

 

Vid utvärdering av planerad anläggning kan vattenskyddsområdet delas in i tre olika zoner: 

•         Brunnsområdet/vattentäktzonen: Området närmast vattentäkten, där anges 

vattentäktsverksamhet som enda tillåtna driften. 

•         Inre/Primär skyddszon: Området utanför och närmast vattentäktszonen. I denna zon 

anses det som olämpligt att placera en geoenergianläggning och anses i normala fall som 

förbjudet. 
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•         Yttre/Sekundär skyddszon: Område utanför inre/primär skyddszon och vars yttre 

gräns utgör gränsen för vattenskyddsområdet. Planeras en anläggning inom denna zon bör 

man ha tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

Barth et al (2012) menar att man vid prövning av ansökan bör se till den aktuella platsens 

specifika naturliga förhållanden såsom närhet till vattentäkt och hydrogeologiska 

förhållanden såsom grundvattnets flödesriktningar. Då en större anläggning planeras inom ett 

vattenskyddsområde där vattentäkten har ett stort samhällsekonomiskt värde anses risken som 

högre i och med att konsekvenserna blir större. (Barth et al, 2012) 

 

2.4.3 Placering i Ulleråker 

Enligt SGUs berggrundskarta har Ulleråker en granitberggrund (se Bilaga 1). Detta ger goda 

förutsättningar för borrhål då granit har en bra värmeledningsförmåga (SP, 2012). Data från 

SGU visar att jordmäktigheten varierar i området från 0 till cirka 50 m djup (se Bilaga 3). 

Borrhålslagret kan då med fördel placeras i områden med så liten jordmäktighet som möjligt. 

Detta då borrhålet måste stabiliseras genom jordlagren och en bit ned i berget, och denna 

stabilisering står för en av de större installationskostnaderna. Då det är önskvärt att få en 

spridd distribuering av den utvunna värmen antas att två enskilda borrhålslager installeras, en 

i norra delen och en i södra delen av Ulleråker. Då minskar även sannolikheten för större 

värmeförluster vid transportering av värmen. 

 

På grund av att Ulleråker ligger ovanpå Uppsalaåsen och Uppsala kommuns främsta 

dricksvattentäkt kräver placeringen av anläggningen ett större eftertänksamhet och en 

sårbarhetsanalys är att rekommendera. Det område med hög sårbarhet direkt ovanför 

vattentäkten (se Bilaga 5) bör undvikas. Lämpligare är att undersöka platser mer västerut där 

sårbarheten inte är fullt så hög. Lagret kan placeras under såväl park som gata eller byggnad.  

 

2.4.4 Beräkningar 

Grov uppskattning av ett eventuellt borrhålslagers storlek: 

 

Värmebehovet har uppskattats till cirka 2876 kW. 

Beräkning görs för lägsta respektive högsta möjliga effekt per meter borrhål, samt minsta 

respektive största tänkbara djup i berggrund: 

 

Utvunnen effekt på 10 W/m borrhål: 287 600 m borrhål krävs 

60 m per hål ger 4793 hål 

200 m per hål ger 1438 hål 

 

Utvunnen effekt på 30 W/m: 95 867 m borrhål krävs 

60 m per hål ger 1598 hål 

200 m per hål ger 479 hål 
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Medel 20 W/m borrhål: 143 800 m borrhål krävs 

150 m per hål ger 959 hål 

  

 

2.5 Akviferlager 

Akviferlager, alternativt grundvattenlager, är en annan form av säsongslager för värme och 

kyla. Där används istället grundvattenmagasin för lagring av värme och kyla i varsin ände av 

en akvifer. Man borrar då en eller flera brunnar i var ände av akviferen, där ena sidan används 

för värme och ska hålla cirka 12 till 20˚C och den andra sidan används för lagring av kyla och 

har då en temperatur på cirka 3 till 8˚C (se Figur 8). Denna teknik används främst för större 

offentliga eller kommersiella fastigheter såsom flygplatser, sjukhus eller köpcentrum. (SP, 

2012) 

 

 
Figur 8. Illustration av ett akviferlager (Svenskt Geoenergicentrum) 

 

2.5.1 Dimensionering och placering 

I förhållande till borrhålslager så är dimensioneringen av akviferlager oftast större samt är 

effektiviteten något bättre. Dess effektivitet beror på vattnets egenskaper som ett 

värmeväxlande medium och dess kapacitet att transportera energi, markens effektiva 

energiväxling samt möjligheten till lagerhållning separat för värme och kyla. Effektiviteten 

på akviferlager varierar vanligen från 500 till 5 000 kW (SP, 2012). 

 

På vintern pumpas vatten upp från den varma brunnen och förs vidare till värmepumpar som 

spetsar vattnet till rätt temperatur, varvid vattnet sedan pumpas ut i radiatorer eller som 

tappvarmvatten. Därefter pumpas vattnet ned i akviferen igen, denna gång ned på den kalla 
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sidan. På sommarhalvåret vänder man på systemet och kan då utnyttja det nedkylda vattnet 

som frikyla då temperaturen på vattnet ofta är tillräckligt låg för att kyla utan ytterligare 

kylanläggning. När vattnet återförs i akviferens varma del har vattentemperaturen ökat med 

cirka 5 till 10˚C från det att vattnet pumpats upp från kallsidan (SP, 2012). 

 

Detta system är beroende av att det på platsen finns en brukbar akvifer som kan fungera som 

lager. Grovt uppskattat är det cirka 10 till 15 % av landet där detta är möjligt. Man måste 

genomgå geologiska undersökningar för att ta fram underlag på om rätt förutsättningar finns 

för en sådan anläggning. Undersökningen innefattar utförande av provborrningar, 

provpumpningar och vattenkemiska analyser. Ett sådant system kräver även miljötillstånd 

(SP, 2012). 

 

2.5.2 Akviferlagers miljöpåverkan 

Då akviferlagret är uppdelat i en varm sida och en kall sida kommer det ske en lokal sänkning 

av grundvattennivån där man tar ut vatten, och en lokal höjning där vattnet återförs. När 

säsongerna skiftar så vänds cirkulationen och vi får omvända förhållanden. I och med detta 

finns en risk för att ytvattnets och grundvattnets rörelsemönster förändras. Modelleringar som 

gjorts med hjälp av spårämnen visar på att förändringar i vattenflöden i samband med 

akviferlager kan synas på flera kilometers avstånd. Förändringarna i flöde kan då i sin tur 

förändra brunnarnas influensområde gällande storlek och dess läge (Bonte et al, 2011). 

 

Vid planeringsstadiet är möjligheten till att bedöma omfattningen av ett akviferlagers 

miljöpåverkan väldigt begränsad. Detta är viktigt att ha i åtanke vid utredning om ett planerat 

akviferlager, särskilt om anläggningen är tänkt att placeras i närheten av en dricksvattentäkt. 

Vid sådana tillfällen behövs en känslighetsanalys där man undersöker hur systemet kan 

komma att påverka omgivningen för ett längre tidsintervall där man testar driftförhållanden 

och de hydrauliska och termiska ingångsparametrarna. Om de faktiska driftförhållandena 

avviker från de man först tänkt sig kan slutsatser dras kring exempelvis termisk obalans, samt 

kan en estimering av den termiska påverkans storlek utföras (Visser et al, 2015). 

 

För en öppen akvifer varierar vattnets kemi med akviferens djup. Detta beror dels på de 

kemiska reaktioner som sker med regnvatten som infiltreras ned i marken, dels på den 

geologiska sammansättningen av akviferen (Thuresson, 2016). Djupt ned är vattnet reducerat 

och rikt på järn, medan vattnet i den övre delen är oxiderat och rikt på nitrat (Bonte et al, 

2011). Då ett akviferlager sätts i drift så blandas vattnet upp och den kemiska 

sammansättningen blir mer homogen. Inloppet till systemet pumpar upp vatten vid olika djup 

varvid omblandning sker. Vattenmängden som pumpas upp ersätts av omgivande akvifer där 

inflödet beror på den hydrauliska konduktiviteten vid brunnsdjupet samt förhållandet mellan 

grundvattenflödet och akviferens egenskap att återföra vatten. Slutligen blandas vattnet om 

ytterligare vid utloppet ned i akviferen igen, och om mängden vatten som pumpas ut inte är i 

balans med den mängd som pumpas tillbaka så kan detta ge en ännu större omblandning 

(Thuresson, 2016).  
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Då vattentäkten blir mer homogen så ökar risken för spridning av föroreningar till djupet och 

begränsar den mängd vatten som går att utnyttja som dricksvatten (Bonte et al, 2011). Vid 

undersökning av ett driftsatt akviferlager i Nederländerna som anlagts delvis inuti ett 

vattenskyddsområde uppmättes en förändring i vattnets kemiska sammansättning vilket lett 

till en försämrad vattenkvalitet. Vissa föroreningar blir också mer lösliga i och med 

värmeförhöjningen i vattnet. Värmehöjningen kan även leda till en reducering av järnoxider 

vilket innebär att tungmetaller som sedan länge varit bundna i sedimenten löses upp och 

blandas ut i akviferen (Thuresson, 2016). 

 

2.5.3 Placering i Ulleråker 

Placering av akviferlager är av uppenbara skäl inte lika flexibelt som de andra undersökta 

energilösningarna. Systemet bygger på ett möjligt upptag av större mängder grundvatten, 

varpå placering i direkt anslutning till den underliggande åsen är en förutsättning (SP, 2012). 

Uppsalaåsen är belägen under Ulleråkers östra och centrala delar (se Bilaga 4). Åsen som 

helhet sträcker sig i nord-sydlig riktning genom hela Uppsala. Den består till största del av 

grus och sand och beräknas innehålla cirka 100 miljoner kubikmeter vatten. Då uttaget av 

dricksvatten från grundvattenmagasinet är större än den naturliga grundvattenbildningen 

kompenserar man med konstgjord infiltration. Åsen är enligt lag skyddad som 

dricksvattentäkt och det finns framtagna miljökvalitetsnormer för att säkra en god kvalitativ 

och kvantitativ status. (Uppsala kommun, 2016) 

 

I och med att vattentäkten är skyddad enligt lag finns en del tveksamheter kring möjligheten 

för etablering av ett sådant typ av system. Baserat på de lagar och föreskrifter som finns 

gällande vattenskyddsområden förväntas en fullt utförd och detaljerad geologisk och 

hydrologisk undersökning krävas för en korrekt utvärdering av en möjlig etablering. 

 

2.5.4 Beräkningar 

Antaganden: 

Akviferens volym: 1 miljon m3  

Naturlig grundvattentemperatur: 5º C 

Förhöjd grundvattentemperatur: 20º C 

Vattendensitet: 1000 kg/m3 

Cp,vatten: 4190 J/kg*K 

Flödesporositet: 20% 

C: 1,9 * 106 

Förluster: 10% 
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Uppskattning av akviferens värmelagringsförmåga: 

(C*(𝛥T)*Porositet*𝜌*Cp,vatten ) + ((1-Porositet)*C) = 3,537*1013 J     

3,537*1013 * 0,9 = 3,537*1013 J = 8,8 GWh = 1009 kW ⇒ cirka en tredjedel av 

värmebehovet. 

 

 

2.6 Kombination  

För området Ulleråker skulle ett förslag vara att använda ett flexibelt värmesystem där fler 

energikällor samnyttjas för att täcka det totala värmebehovet. Energikällorna kan nyttjas via 

en ackumulatortank där det energislag som är lämpligast för tillfället kan användas för att 

förse byggnaderna med värme. (Lorenz, 2010). Med ett flexibelt värmesystem är det möjligt 

att variera mellan energislagen och specifikt för Ulleråker är solvärme, vindkraftverk samt 

borrhålslager en lämplig samt möjlig kombination. 

 

Av den totala instrålningen mot det horisontella planet infaller under perioden mellan april 

till september och motsvarar cirka 80% av den totala solinstrålningen. Medan det under 

vintern endast är en liten andel av den totala instrålningen som når fram, just vid den 

perioden då uppvärmningsbehovet är som störst. (Kjellsson, 2004) 

 

Tidigare beräkningar har visat att förutsättningarna för solfångare finns för stadsdelen, dock 

råder det betydande variationer av solinstrålningen över året samt över dygnet. Därmed är det 

nödvändigt att ta vara på andra energilösningar då solinstrålningen inte räcker till för att täcka 

upp behovet. Genom att kombinera solvärmen med alternativa värmekällor leder det till en 

ökad verkningsgrad för systemet (Energimyndigheten, 2011). 

 

Användning av ett kombisystem skulle innebära en avlastning för de energilösningar under 

tiden dessa inte används som skulle leda till bättre driftsvillkor, prestanda och längre 

livslängd. För borrhålslagren är det möjligt med naturlig återladdning från omgivningen då 

dessa inte är i bruk. Som följd från återladdning av borrhål kan värmepumpens 

årsvärmefaktor höjas samt krävs inte lika djupa borrhål för att uppnå samma värmeuttag. 

Ytterligare kan återladdningen leda till kompensation för den termiska påverkan som skulle 

kunna ske för närliggande värmebrunnar med dess värmeuttag. (Kjellsson, 2004)  

 

En ytterligare fördel med ett kombisystem är möjligheten att ladda borrhålen från solvärme 

då inget värmebehov behöver tillfredsställas eller då temperaturen från solfångaren är för låg. 

Genom att återladda borrhål via detta vis leder det till att nettouttaget från borrhålslagren 

minskar. (Kjellsson, 2004) 

 

Ett förslag för det anpassade kombisystemet för Ulleråker skulle kunna bestå av två stycken 

borrhålslager med 100 stycken borrhål vardera där upp till cirka 20% av värmebehovet skulle 

kunna täckas. Borrhålslagret är en pålitlig källa då den har möjlighet att ge ett konstant flöde 

av energi, dock är det väsentligt att återladdning ska ske vid tillfällen då det finns överflöd av 
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andra energilösningar. Kombisystemet ska även bestå av en solanläggning som ska ha 

kapaciteten att täcka cirka 60% av värmebehovet vilket innebär en area på 2700 m2 

solfångare som motsvarar mindre än 3% av den totala takytan i området. Slutligen ska 

takmonterade vindturbiner ingå i kombisystemet som förslagsvis ska ha potentialen att täcka 

resterande 20% av behovet, vilket skulle motsvara cirka 1400 vindturbiner. Både solfångare 

och vindturbiner är opålitliga energilösningar på grund av ojämn energitillförsel då dessa är 

väldigt beroende av solinstrålning respektive vindhastigheter som varierar med tiden. 

Ytterligare har solanläggningen en betydande lägre verkningsgrad under vintermånaderna 

vilket skulle innebära svårigheter med att täcka upp värmebehov från det föreslagna 

kombisystemet. 

 

Utmaningen för detta system är att dimensionera denna optimalt för att kunna maximera 

effektiviteten. Det är essentiellt att inte överdimensionera anläggningarna utan istället täcka 

upp behovet med andra energilösningar då behovet är som störst. Tidigare försök för 

kombinerade lösningar mellan energislag visar att systemen är väldigt komplexa och varierar 

beroende på ett flertal faktorer och därmed är det svårt att dra generella slutsatser (Kjellsson, 

2004). 
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3. Diskussion & Analys  

3.1 Leder hållbara energilösningar till en hållbar stad? 

En hållbar stadsdel definieras genom att goda val görs inom flera samspelande faktorer. En 

integrering av flera hållbara lösningar som tillsammans bidrar till ett blomstrande och 

attraktivt samhälle med god livsmiljö. Detta ska gälla både lokalt och för nutidens boende 

såväl som regionalt och globalt samt för kommande generationer. Det handlar om att planera 

utifrån framtida teknik, natur- och kulturvärden, ekonomi, hälsa och mångfald för en 

investering som främjar utveckling och som ska vara funktionell för en lång tid framöver. 

Goda val gällande energiförsörjning är en del i detta samspel, men det måste kombineras med 

flera goda val av olika variation för att staden ska kunna anses som hållbar. 

 

Som följd skulle Ulleråker ur ett hållbart utvecklingsperspektiv inte nödvändigtvis ses som en 

hållbar stadsdel då det finns många aspekter av den hållbara staden som arbetet inte tagit upp.  

Detta arbete har endast fokuserat på energilösningarna samt de aspekter i stadsdelen som 

påverkar valet av energiförsörjning, så begreppet hållbar stadsdel kan inte appliceras endast 

baserat på detta resultat.  

 

Om man ser på den ekonomiska hållbarheten kan det vidare diskuteras hur stor investering 

detta kombisystem skulle innebära. Även om det skulle leda till en ökad hållbar ekologisk 

utveckling kan det leda till en investering som inte blir ekonomiskt lönsam. Vidare kan den 

sociala hållbarheten undersökas, och om den går att uppfylla för området. Det är då viktigt att 

se på vem som har möjlighet att flytta in i området och vilka typer av verksamheter som 

kommer att erbjudas för att utveckla den sociala hållbarheten.  

 

 

3.2 Enskilda energilösningarnas integrering och miljöpåverkan i Ulleråker 

Alla energilösningarna som undersökts i arbetet har visat sig ha en potentiell etablering i 

Ulleråker. Solfångare och vindturbiner placeras med fördel på de planerade fastigheternas tak 

där de uppnår bästa effekt och den utvunna energin enkelt går att ta tillvara på. Baserat på de 

uppskattningarna som gjorts kring möjlig utvunnen energi från de två lösningarna så har 

framförallt solfångare en stor potential i Ulleråker. Förutsättningarna för borrhålslager och 

akviferlager är också goda, berggrunden och åsen är viktiga förutsättningar för effektiva 

geoenergisystem. Borrhålslager och akviferlager är att föredra i förhållande till solfångare 

och vindturbiner när det gäller pålitlighet av energiutvinning. Detta då de senare två är helt 

och hållet beroende på väderlek, och kan stundvis inte tillföra någon energi över huvud taget. 

Geoenergi kan däremot ge ett konstant flöde av energi, sommar som vinter. 

 

Gällande miljöpåverkan finns större tveksamheter och möjliga risker, med största del riktat 

till geoenergianläggningarna. Uppsalaåsen är en viktig vattentäkt då den förser större delen 

av Uppsala kommun med dricksvatten och då ingen ytterligare vattentäkt används eller finns 

lättillgängligt för området blir bevarandet av vattnets goda kvalitet och mängd av allra största 
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prioritet. En förorening av grundvattenmagasinet skulle ha avsevärda konsekvenser för 

Uppsala ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Ett akviferlager skulle i detta område utgöra en risk för vattentäktens kvalitet. Det finns sedan 

tidigare bevis på att föroreningar som sker på markytan kan ta sig ned till vattentäkten, varvid 

en anläggning för akviferlager skulle kunna innebära en förhöjd risk för föroreningsspridning 

ned till grundvattnet. Systemet i sig är slutet och det vatten som pumpas ut ur magasinet 

pumpas efter värmeutbytet tillbaka med samma hastighet, där sannolikheten för att 

vattenkvaliteten påverkas är minimal. Däremot kan brunnsborrningen som sker vid 

installationen av anläggningen innebära en snabbare och enklare väg för föroreningar att ta 

sig ned längs brunnens ytterväggar, då borrningen innebär en punktering av 

grundvattenmagasinets övre skyddande lager. Akviferlager innebär även en förändrad 

cirkulation av vattnet, och en mer homogen vattenkemi som kan komma att försämra 

dricksvattnets brukbarhet och minskar den andel dricksvatten med god kvalitet. 

Med avseende på de stora konsekvenserna som en förorening av grundvattnet skulle orsaka 

så skulle även händelser med relativt liten sannolikhet ändå hanteras som en större risk. Då 

det finns andra sätt att framställa energi är det inte troligt att ett akviferlager skulle vara 

aktuellt i detta område. 

 

En borrhålsanläggning skulle också utgöra en risk för vattentäkten, men då dessa är mer 

flexibla när det gäller placering så kan de ändå antas ha något bättre förutsättningar. Placeras 

dessa i den västra delen av området så är möjligheten för omriktade vattenflöden större än 

direkt bredvid vattentäkten.  

 

Upprättning och placering kan varken fullt ut rekommenderas eller uteslutas endast baserat på 

de kartor som funnits att tillgå. Detta då vi genom kartor inte kan få någon klar bild om hur 

berget ser ut inuti i form av sprickzoner och dylikt, därav kan vi inte säkert veta hur 

grundvattnet rör sig.  

 

3.3 Kombisystemets potential 

Att kombinera de olika energilösningarna ger ett mer komplext och pålitligt system. När det 

bygger på fler energikällor så är sannolikheten för total stagnation mindre än vid endast en. 

Havererar en av anläggningarna så finns det fortfarande en eller flera ytterligare som kan 

hålla igång systemet.  

 

Systemet antas i detta arbete endast utgöras av en geoenergianläggning varvid borrhålslager 

valdes då risken för miljöpåverkan kan antas något mindre än för akviferlager. När det gäller 

solfångare och vindturbiner så finns även där en konkurrens vad gäller takytan. Enligt de 

beräkningar som gjorts kan det antas att solfångarna ger mer effekt per kvadratmeter tak 

varvid en större andel av värmebehovet antogs skulle förses med solfångare jämfört med 

vindturbiner. 
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En annan faktor som kan diskuteras är problemet med att täcka upp värmebehovet under 

vintern med kombisystemet. För att kunna lösa detta problem skulle det vara intressant att 

vidare undersöka möjligheten för användning av säsongslagring från solvärme för att utjämna 

variationerna mellan behovet och tillgången. I Ulleråker finns det bland annat potential att 

lagra värme i lermarken som täcker stadsdelen (se Bilaga 2). En ytterligare lösning skulle 

kunna vara att ansluta till fjärrvärmenätet vid brist av energitillförsel som vidare skulle kunna 

undersökas. 

 

Slutligen är detta arbete endast begränsad till att undersöka solvärme, vindkraftverk och 

geoenergi som potentiella energilösningar för området. Det finns ytterligare ett flertal 

hållbara energilösningar som skulle kunna tillämpas i Ulleråker och som vidare skulle kunna 

studeras, som exempelvis markvärme.  

 

3.4 Osäkerhetsanalys 

Det finns en stor osäkerhet bland de beräknade värden då dessa är baserade på ett flertal 

antaganden och data från diverse källor, därmed har endast generella och genomsnittsvärden 

använts vid beräkningar. Resultatet från vindturbinens effekt varierar i verkligheten i stor 

utsträckning beroende på modell av vindturbin samt dess specifika effekt. Dessutom är 

vindhastigheten vid taknivå väldigt svårt att förutse på grund av dess påverkan från ett flertal 

faktorer. Med solfångare varierar den totala beräknade ytan för att täcka hela behovet 

beroende på vilka värden som utgicks från vilket bevisar den stora variationer som finns. I 

verkligheten är den totala tillgängliga takarean lägre eftersom all takarea är inte lämplig för 

solfångare, samt har det antagits att solfångarna har en maximal verkningsgrad för 

instrålningen. Det kan därmed konstateras att den beräknade totalytan solfångare som krävs 

är större i verkligheten.  

 

Borrhålslagrens uträkningar är väldigt generella då uträkningarna främst visualiserar vilket 

ramverk dimensioneringen ligger inom. Effekten per meter är inte specifik för den lokala 

berggrundens eller grundvattnets termiska egenskaper. Djupet på borrhålen är också antagna 

medelmåtta samt har ingen dimensionering av värmepump utförts. Akviferlagret är 

dimensionerat utifrån en allmän ekvation där indata främst är rimligt antagna värden. 

Akviferlager är stora, komplexa system som beror på många olika faktorer. För en rättvis 

estimering av möjlig effekt som kan hamna i närheten av den verkliga potentiella effekten bör 

en modell byggas. Detta då ett system i omlopp kan se annorlunda ut än ett stationärt system. 

Modellen måste då byggas för att ta hänsyn till vad som händer med omgivningens 

egenskaper vid ett cirkulerande system.  
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4. Slutsats 

Hållbarhet är en kombination av flera faktorer, och detsamma gäller en hållbar stadsdel. Det 

krävs mer än hållbara energilösningar för att göra en stadsdel hållbar, men likväl kan 

begreppet hållbar stadsdel ifrågasättas när det appliceras på ett område som inte förses med 

förnybar energi.  

 

Skulle Ulleråker investera i hållbara energilösningar rekommenderas en fortsatt fördjupning 

inom solvärme, borrhålslager samt vindenergi kombinerat i ett flexibelt värmesystem för att 

täcka upp värmebehovet. Då både vindenergi och solvärme är starkt beroende av rådande 

vindhastigheter respektive solinstrålning är det nödvändigt att vidare undersöka möjligheter 

för säsongslagring eller anslutning till fjärrvärmenätet. 

 

Geoenergianläggningar kan inte helt uteslutas i Ulleråker, men skulle detta bli aktuellt så 

krävs grundliga utredningar på lokala förhållanden vad gäller geologi och hydrologi med 

hänsyn till Uppsalaåsen. En kartering av sprickzoner och vattenflöden i berggrunden är att 

rekommendera.  

 

Gällande osäkerheter med arbetet kan det konstateras att det är svårt att få fram pålitliga 

värden då allt är baserat på hypotetiska scenarier för ett område som inte är färdigbyggt. På 

grund av bristande information om specifika värden för Ulleråker är de beräknade resultaten 

av lägre pålitlighet. 
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