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Vad är Stories?  
 

Stories är ett koncept i Uppsalaregionen där studenter inom ramarna för sina studier antar 

företag och kommuners dagsaktuella hållbarhetsutmaningar inom allt från trygghetsfrågor 

och social hållbarhet till energi och miljöfrågor. Undergrenarna inom Stories är Energy 

stories, Life science stories och Sustainable stories. Under våren 2022 arbetade över 130 

studenter från Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet med olika 

hållbarhetsutmaningar framtagna av företag och offentliga organisationer. 

 

Konceptet drivs av STUNS 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 samlat in sammanfattningar av studenternas projekt 2022. Hör 

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

 

Trevlig läsning!  

 

STUNS 
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Hur flexibel kan en fastighet bli?  

Sverige har sedan några år tillbaka drabbats av effektbrist i kraftledningarna till följd av brist på 
“utrymme” på elnätet som transporterar den kraft som genereras i de norra delarna till de mellersta 

och södra delarna av landet. En långsiktig lösning skulle vara att öka nätets kapacitet genom att bygga 

fler kraftledningar, men under tiden skulle en kortsiktig lösning vara att öka vår effektflexibilitet. Det 

innebär att energiförbrukningen flyttas från timmar med hög efterfrågan till timmar med låg 

efterfrågan och genom att stänga av utrustning. Detta kallas effektflexibilitet och har undersökts mer 

på senare tiden i projekt som detta och många andra. Detta projekt kommer främst att fokusera på 

demand-side flexibility som handlar om hur konsumenterna använder sin elkraft.  

I samarbete med Uppsala Arenor och Fastigheter ska elanvändningen i någon av bolagets fastigheter 

göras mer flexibel. Detta uppnås genom att kartlägga hur mycket kraft varje del av fastigheten 

använder och uppskatta hur mycket ström den elektriska utrustningen i det området förbrukar. 

Sedan avgör man om utrustningens schema kan ändras för att undvika timmar av högt effektbehov i 

Uppsala eller stängas av utan att orsaka större konsekvenser för fastigheten. Utifrån detta kommer 

det att avgöras om det kan läggas till som en flexibilitet resurs och därefter kommer anläggningens 

totala effektflexibilitet att räknas upp. Slutligen kommer förslag på hur effektflexibilitet resurserna kan 

implementeras och rekommendationer för ytterligare förbättringar i framtida projekt kommer att 

läggas fram.  

Resultatet av projektet blev att den utvalda fastigheten Studenternas hade en genomsnittlig 

effektanvändning på 185 kW under dagen och av det kunde 38% utnyttjas som en effektflexibilitet 

resurs. Den totala effektflexibiliteten var därför 71,2 kW vilket kommer från tvättstugorna och 

arenabelysningen medan de andra platserna i anläggningen bidrog med en försumbar mängd effekt.  

  



 6 

Hur kan Arenor och fastigheter nyttja V2G? 
 

- en studie om reducerandet av effekttoppar på Studenternas IP 

 

V2X (vehicle to everything) är högst aktuellt i dagens samhälle och intresset av V2G (ve- 

hicle to grid) har under senare tid ökat då utvecklingen av elbilar gått framåt och behovet av 

effekt för att undvika effektbrist i vårt elnät ökat. V2G grundar sig i hur efterfrågan 

på effekt i elnätet ser ut och beroende på om efterfrågan är antigen låg eller hög så laddas 

bilbatteriet upp respektive ut. För att minska klimatpåverkan och bidra till ett hållbart 

samhälle så utforskas möjligheten att utöka bilbatteriets tillämpningar och i stället för att 

endast utnyttja batteriet för att köra bil så vill man använda batteriet för att undvi- 

ka effektbrist. Med hjälp av denna teknik så kan V2G bidra till en minskad effektbrist i 

Uppsala. 

 

För att möjliggöra integrationen av elbilar som en energiresurs i elnätet krävs 

moterbjudanden till elbilägarna men även andra innovationer i form av hård och mjukvara i 

bland annat bilarna, laddarna men även elnätets förmåga att ta emot effekten. De främsta och 

mest betydelsefulla parametrarna som är avgörande är just hård- och mjukvaran men även 

möjligheten att läsa av bilbatteriets state of charge (SOC). Att utnyttja V2G utan information 

om batteriets SOC så finns risken att varje batteri behandlas på samma vilkor vilket kan 

reducera batteriet livslängd men även påverka kunden negativt om bilen antingen är urladdad 

när den ska vara uppladdad eller vice versa. 

 

I denna rapport presenteras 3 olika scenarion för att kunna bilda en tydlig uppfattning 

om huruvida V2G kan gynna Studenternas anläggning. De olika scenarierna simuleras 

med hjälp av MATLAB och ger en tydlig bild av hur V2G kan minska elkonsumtionen i 

fastigheten allmänt men i synnerhet minska fastighetens effekttoppar och även vilka 

innovationer som krävs för en lyckad implementering av V2G. Det första scenariot beskriver 

dagens standardelbil med en batterikapacitet på 48 kWh medan det andra scenariot beskrivs 

av en elbil med batterikapacitet på 80 kWh. Den tredje simuleringen beskriver ett alternativt 

framtidsscenario där batterikapaciteten ökas till 160 kWh. Idén bakom simuleringen är att 

studera hur främst batteristorleken, antal elbilar och upp/urladdningstakt påverkar V2G 

effektflödet till och från fastigheten. Utifrån simuleringarna dras slutsatsen sedan att V2G 

faktiskt kan fungerar som en energiresurs och är ett alternativ för att kapa effekttopparna 

och bidra till en minskad kapacitetsbrist. 

 

Johan Rensfeldt  

Alicia Franzén 

Fredrik Gillgren 
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Hur varierar energiuttag med användare? 
 

Arbetet mot ett mer hållbart samhälle genomförs dagligen av alla möjliga organisationer och 

företag runt om i Sverige och för att kunna hitta problemområden måste undersökningar 

och kartläggningar genomföras av flera av våra stora samhällsfunktioner. Med detta i åtanke 

har Uppsala arenor och fastigheter AB via STUNS Energi sökt en grupp för att kartlägga och 

hitta sociala mönster i energiförbrukningen på idrottsanläggningar runt om i Uppsala. 

 

Från de utvalda idrottsanläggningarna, Gränby sportfält samt dess ishallar, Ekeby sportfält 

och idrottshall, Lötens sportfält och Anders Diös-hallen, Årsta IP och Österängens IP, har 

bokningsdata inhämtats för att kunna uppskatta hur många individer som brukat respektive 

anläggning från 01/07/2018 till 07/05/2022. Detta tillsammans med energiförbrukningen för 

respektive anläggning, hämtat från Vattenfall, och en uppskattad könsfördelning, hämtad från 

Riksidrottsförbundet, har legat till grunden för kartläggningen av hur energiförbrukningen 

beror på dels antalet användare men även hur energin som förbrukas är fördelad på kön. 

 

Denna undersökning är som sagt en kartläggning och har genomförts i syftet att kunna 

användas som underlag kring beslutsfattning för främst social och ekologisk hållbarhet. 

Resultaten visar tydligt på att energiförbrukningen är ojämnt fördelad mellan män och 

kvinnor, där då män då får ut fler tränade timmar per förbrukad kilowattimme, samt att 

typen av anläggning och tiden på året medför tydliga förändringar i energifördelningen- och 

förbrukningen. 

 

Med denna information kan Uppsala Arenor och Fastigheter, på uppdrag från kommunen, se 

vilka typer av anläggningar och idrotter som är mest energikrävande och jobba mot att hitta 

lösningar och förbättringar för att göra idrotten mer ekologiskt hållbar i längden. 

 

Om ni är intresserade av att veta mer kommer den slutliga rapporten laddas upp på DIVA 

under titeln “Energiuttag och beteenden: Ett projekt med STUNS Energi för Uppsala arenor 

och fastigheter AB”. Ni är även välkomna att kontakta oss i gruppen via mail på någon av 

följande: 

 

daniel.ri.kristoffersson@gmail.com 

hanna.e.ericson@gmail.com 

gustav.cf.karlsson@gmail.com 

felix.svedbergh@gmail.com 
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Maximera förutsättningar för biologisk mångfald i industripark 

I samband med tilltagande urbanisering under 18- och 1900-talet har städer ökat i stor skala. 

Denna utveckling har ofta skett på bekostnad av skogar, ängar och andra naturliga miljöer 

eftersom andelen grönytor generellt minskar in mot stadskärnorna (Niemelä et al. 2011). 

Därmed har ett nytt problem uppmärksammats, nämligen hur kan urbaniseringen fortsätta 

utan att skada den naturliga miljön? Frågan är troligen inte lätt att besvara, men 

grundproblemet, och därmed även lösningen, ligger i hur städerna planeras och används i 

framtiden.  

På uppdrag av medicinföretaget Cytiva ämnar arbetet till att skapa tre olika 

skötselplansförslag för deras industripark Sephadex (ungefär 3500 kvm (Eniro u.å.)) samt 

grönområdet bakom entréhuset (ungefär 2300 kvm (Eniro u.å.)). Målsättningarna med 

planerna är:  

• Förstärka förutsättningarna för omkringlevande rödlistade arter 

• Öka naturvärdena i parkerna och att bedöma möjliga ekosystemtjänster  

• Skapa inbjudande miljöer för de arbetandes trivsel  

Metoden utgjordes av artdatabankens, intervjuer med bl.a trädgårdsmästare samt inspiration 

av andra parker. Informationen från dessa har lett till tre planer i varierande omfattning.  

1. Lågt ingripande: 

-  Begränsad gräsklippning  

-  Insektshotell  

-  Uppsamling av dagvatten  

-  Spara död ved  

-  Gångstig och skyltar  

2. Intermediärt  

- Skapa miljöer för rödlistade kärlväxter 

- Skapa vattenbad fåglar m.h.a dagvatten 

- Skapa en sanddyn för solitärbin solitärbin  

- Plantera nya träd 

- Plantera buskar, och skapa en gångstig med skyltar 

3. Högt ingripande ingripande 

- Plantera frön från rödlistade kärlväxter 

- Skapa en örtträdgård  

- Skapa en sanddyn för solitärbin 

- Skapa vattenbad för fåglar och insekter m.h.a dagvatten  

- Plantera nya träd och spara död ved 

- Handikappanpassad gångstig, skyltar och plantera buskar.  

Madelen Karlsson, Biologi och miljövetenskapsprogrammet Sveriges lantbruksuniversitet 

Tel: 0738343939 

Mail: madkar.mk@gmail.com  
Rapport: Hållbar parksskötsel- ett sätt att främja urbana grönområden. Publiceras på Elsevier i 

sommar.  
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Temperaturkrav, hur påverkar det CO2-avtryck? 
 

Nicklas Lagerqvist, Oscar Green, Daniel Fält, Sofie Sköld, Isabell Stenberg & Sixten 

Pettersson. 

 

I vår rapport studeras hur regleringen av inomhustemperaturen i Cytivas kontorslokaler 

påverkar koldioxidemissionen. Kontorslokalerna som undersöktes är belägna i Boländerna i 

Uppsala och är två äldre hus, A1 och A2 samt i ett nyare hus, D1. Huvudmålet med studien 

var att informera Cytiva om deras koldioxidutsläpp i följd av deras temperaturreglering 

inomhus. Ett ytterligare mål med studien var att hitta en generell modell som kan användas 

för att simulera framtidens koldioxidutsläpp. 

 

Studien genomfördes med hjälp av datahantering, tolkning av data och med hjälp av en 

förstudie. Den behandlade datan bestod av utomhus-, inomhus- och tilluftstemperaturer (luft 

som tillsätts i en byggnad) samt energiförbrukningen för husen. Huvudmålet uppnåddes 

genom att ett samband togs fram för energiförbrukningen och skillnaden mellan utomhus- 

och inomhustemperaturen. Från energiförbrukningen kunde koldioxidutsläppen beräknas 

med hjälp av ett nyckeltal för fjärrvärme. Till exempel var Cytivas totala koldioxidutsläpp 189 

ton från fjärruppvärmningen i hus D1 under hela 2021. För A-husen användes samma metod 

som för D1 förutom att inomhustemperaturen ersattes av tilluftstemperaturen på grund av 

saknad data. A-husens koldioxidutsläpp i följd av fjärruppvärmning under hela 2021 var 158 

ton. Det andra målet uppnåddes genom att modellen som konstruerades för huvudmålet 

användes. 

 

Resultatet visade att det finns skillnader mellan byggnaderna och att det finns ett tydligt 

samband mellan fjärrvärmeförbrukningen och utomhustemperaturen. Att höja 

inomhustemperaturen i hus D1 med en grad kan utsläppen öka med upp till 16 % och en 

sänkning med en grad kan leda till ökade utsläpp med upp till 15 %. Eftersom 

utomhustemperaturen kommer öka i följd av den globala uppvärmningen, kommer 

värmeförbrukningen minska. Vidare kommer kylning av lokalerna öka för att uppnå en 

komfortabel inomhustemperatur. I framtiden kommer alltså koldioxidutsläppen från Cytivas 

inomhustemperaturreglering minska om man jämför med hur det ser ut i dagsläget. 
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Var med och undersök möjligheterna till cirkulär restvärme hos 

Cytiva  

Idag finns det mycket potential i att återvinna spillvärme på storskaliga 

produktionsanläggningar. Denna rapport undersöker möjligheten att återanvända värme från 

Cytivas industrianläggningar C7, C8 och C9 i Uppsala. Målet är att analysera och tillgodose 

värmebehovet för två byggnader på plats samt analysera de rester som finns tillgängliga för 

export till fjärrvärmesystemet.  

I de ovan nämnda anläggningarna sker en process för återvinning av kemiska lösningsmedel. 

Denna process behöver kylas ner, vilket görs av två system nämligen Glyvhög och Glyvlåg. 

Den återanvända värmen efter kylningsprocessen Glyvhög används för att nå ovan nämnda 

mål.  

Resultaten visar att värmeåtervinningen från Glyvhög beräknas vara cirka 7 GWh per år för 

byggnaderna P4 och R3, vilket motsvarar 74 % av det totala värmebehovet för dessa 

byggnader. Resten av värmebehovet kan tillgodoses med en värmepump och värmeimport 

från Vattenfall. Överskottsvärmen som kan exporteras från Glyvhög till Vattenfall är cirka 23 

GWh årligen. Däremot måste en värmepump installeras för att höja temperaturen på 

värmen från Glyvhög för att tillgodose Vattenfalls behov. Därmed beräknas den totala 

värmeexporten till Vattenfall vara omkring 31 GWh per år, vilket innebär att en värmepump 

som förbrukar 3,9 GWh per år måste modelleras. 
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Vätgaslager för reservkraft hos Cytiva 
 

Projektet genomfördes på uppdrag av Cytiva för att undersöka deras möjlighet till att bygga 

ett system för vätgaslagring och elproduktion. Systemet är tänkt att fungera som reservkraft 

vid ett eventuellt strömavbrott samt ge möjlighet att minska effekttoppar. Systemets 

viktigaste komponenter är elektrolysören, kompressorn, vätgastanken och bränslecellen. När 

effektbehovet är lågt spjälkas vatten med hjälp av el till vätgas och syrgas i elektrolysören, 

vätgasen komprimeras sedan och lagras i tanken. När effektbehovet är större kan vätgasen 

omvandlas i bränslecellen till el, värme och vatten. 

 

För att dimensionera alla ingående komponenter konstruerades en modell av systemet i 

MATLAB. Baserat på data för Cytivas tidigare effektbehov kunde Cytivas framtida behov 

simuleras. Utifrån detta framställdes tre scenarion med olika storlek på systemet. Scenario 

ett och två dimensionerades för att klara av både ett strömavbrott och reducera 

effekttoppar. Skillnaden är storleken på vätgaslagret, vilket påverkar hur mycket 

effekttopparna kan minskas. I scenario tre fokuseras enbart på att använda systemet till 

reservkraft, vilket gör att det kan vara mindre. 

 

Våra slutsatser är att scenario ett skulle vara mest lämpat för Cytivas behov av effekt nu och 

i framtiden. Scenario ett innebär ett system som fungerar som reservkraft och klarar av att 

hantera effekttoppar. Lagret är mindre än i scenario två, men vår uppskattning är att det 

skulle räcka. Vid behov skulle systemet även kunna byggas ut i framtiden. 

 

Författare: 

Vigg Carlström, Julia Mikaelsdotter, Emanuel Moberg, Gustav Lantorp, Annie Larsson, Julia 

Lundberg och Gustav Öberg. 

 

Civilingenjörsprogrammet i energisystem 
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Kategori 2: Resursflöden och 

materialeffektivisering 
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Digitalisering av återbruket  

-En studie som undersöker möjligheter att förbättra dagens digitala plattformar för återbruk i 

rivnings och ombyggnadsprojekt  

På grund av den rådande miljöpåverkan av byggsektorn har behovet av återbruk ökat. 

Byggsektorn genererar otroligt stora mängder avfall varje dag och under de senaste åren har 

det skapats digitala plattformar för återbruk som riktar in sig till byggsektorn. Tyvärr används 

dessa plattformar i dagsläget i begränsad utsträckning. I detta arbete undersöks hur dessa 

plattformar kan förbättras för att öka användarantalet i plattformarna med syftet att öka det 

totala återbruket inom byggsektorn. I studien har de digitala återbruksplattformarna 

CCBuild, BuildID, Palats och Loopfront undersökts. Utifrån behovet att hitta 

förbättringsområden i plattformarna har det utförts intervjuer, enkätundersökningar med 

respondenter från byggsektorn och de digitala plattformarna samt genomförts en fallstudie 

över byggprojektet Hugin i Uppsala. Från projektet Hugins BIM-modell kunde tillräckligt 

mycket data samlas in för att inventera byggnadsmaterial i plattformarna. 

Inventeringsfunktionerna i de olika plattformarna kunde därefter jämföras och undersökas.  

Förslag på möjliga förbättringsområden för plattformarna baseras på studiens resultat är:  

● Utöka de digitala återbruksplattformarnas marknadsföring i byggrelaterade kanaler.  

● Utveckla plattformarnas funktioner som möjliggör en sammankoppling med varandra i 

plattformarnas inventerings och marknadsplatsverktyg.  

● Anpassa plattformarna för inventering av en stor mängd material och produkter för att 

möjliggöra att kunna lägga in fler produkter i en och samma annons.  

● Bestämma klassifikationsstandarder för att koppla med BIM-modell  

Författare: Cornelia Wahlman: Cornelia.wa99@gmail.com Nellie Lifh: 

Nellie.lifh@outlook.com  

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik på Uppsala Universitet Rapport hittas på Diva-

portalen 

  

mailto:Nellie.lifh@outlook.com
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En förändrad urban metabolism - hur ser resursflödena ut i Knivstas 

nya stadsdelar? 

Knivsta kommun är en växande kommun och deras plan är att befolkningen ska öka från 20 

000 till 27 000 till år 2035. För det har kommunen tagit fram ett utvecklingsprogram Knivsta 

2035. I den här rapporten undersöks resursflöden av dricksvatten och avloppsvatten i den 

projekterade stadsdelen Tarv västra i Knivsta Kommun. I stadsdelen förväntas 929 personer 

bo i blandade typer av bostäder, cirka 70% i flerbostadshus och 30% i småhus, så som 

radhus.  

Målet med arbetet var att undersöka hur stora vatten- och avloppsflödena förväntas bli i 

Tarv Västra, samt att undersöka om det finns lämpliga tekniska åtgärder som kan minska 

dricksvattenförbrukningen. I rapporten har vi fokuserat på hur regnvatteninsamling, 

snålspolande toaletter och återanvändning av bad-disk- och tvättvatten skulle kunna minska 

dricksvattenbehovet i stadsdelen. Resultatet är menat att kunna användas som en del av ett 

större beslutsunderlag på resursflöden i moderna stadsdelar för Knivsta Kommun.  

En litteraturstudie samt genomgång av tillhandahållna rapporter har lagt grunden för arbetet. 

För att utföra beräkningar kring vatteninsamling och dimensionering har formler från tidigare 

undersökningar använts. Dricksvattenförbrukningen i olika bostadstyper har även undersökts 

för att få fram ett specifikt värde för dricksvattenförbrukningen i Tarv västra. Resultatet 

visade att dricksvattenbehovet i Tarv västra förväntas bli 144 liter per person och dag. 

Under normala förhållanden krävs ett flöde på 9 liter per sekund. Under kritiska 

förhållanden förväntas flödet vara 25 liter per sekund. Spillvattenproduktionen förväntas bli 

190 liter per person och dag. Dessutom uppskattades det att det kommer tillkomma 130 kg 

fast material per dag till spillvattnet.  

Olika tekniska lösningar kan implementeras för att minska dricksvattenbehovet. Installation 

av snålspolande toaletter beräknades till att kunna minska vattenanvändningen med 17%. 

Insamling i regnvatten beräknades kunna spara 13% i årssnitt. Återanvänding av BDT-vatten 

uppskattades kunna minska vattenanvändningen med 21-60%, beroende på om det används 

till dusch, toalett eller bådadera. Slutsatsen som kan dras av detta arbete är att det finns 

möjligheter att minska dricksvattenbehovet i nybyggda stadsdelar genom att installera 

moderna tekniska lösningar.  

Kontaktuppgifter:  

Ellen Dahlin 0703824206 dahlin.ellen@gmail.com  

Rapporten kommer att laddas upp på DiVA Portal 
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Exploration of bioactive additives for hyaluronan based hydrogels  
 

Hyaluronan är ett ämne som vanligtvis används i biomedicinska tillämpningar i form av 

hydrogeler. En av dessa tillämpningar är dermatologiska fillers där hyaluronan är tvärbunden 

med 1,4-butandiol diglycidyleter (BDDE) för att minska dess snabba nedbrytning i vävnad. 

Fyllmedlet ger en volymetrisk effekt som kan fylla ut rynkor. I uppdrag av Galderma har 

möjligheten att addera en bioaktiv substans till hyaluronan-hydrogelen undersökts. Det fanns 

en uppfattning hos företaget att om det går att tillsätta ett ämne med fillern som påverkar 

huden genom att ha en volymetrisk effekt även när hydrogelen har brutits ned, så skulle det 

påverka marknaden för fillers mycket.  

 

För att hitta substanser som skulle kunna ge en biologisk effekt gjordes en litteraturstudie. Vi 

hittade 15 substanser i olika artiklar som på något sätt hade tillförts till hyaluronan-

hydrogeler och hade uppmätt olika biologiska effekter såsom antioxidantisk eller 

stimulerande av kollagenproduktion. För att kunna diskutera hur substanserna påverkar en 

filler, fick vi hjälp av Galderma att välja ut två substanser att fokusera mer djupgående på, 

polynukleotider och mannitol.  

 

Undersökningen av mannitol har visat att det inte ger volymetrisk effekt efter att den 

injicerade hydrogelen har brutits ner. Det som mannitol kan bidra med är att förlänga 

livslängden av hydrogelen samt minska svullnaden som är en vanlig biverkning efter en 

injektion. Utöver detta så är mannitol en säker substans att injicera. Det har använts inom 

livsmedel och medicintillverkning under många år. Polynukleotiders främsta effekt som 

tillsatts i hydrogeler är att det är kollagenstimulerande och ger mer naturlig 

vävnadsregeneration. Reologiska egenskaper ändras hos fillern vid tillsättning av 

polynukleotider, där elasticitet, viskositet och viskoelasticitet har visats öka. Polynukleotider 

uppvisar ingen toxicitet och anses vara säker att injicera. Både polynukleotider och mannitol 

visar stor möjlighet att fungera som tillsats i injicerbara hyaluronan-hydrogeler. Ytterligare 

studier och kliniska prövningar måste dock utföras för att fastställa resultatet. Läs vår 

rapport för att veta mer! 

 

Alexander Parkstam, Alina Karlsson, Lisa Quakkelaar, Mansourah Askari, Shukri Said Ahmed, 

Tilda Eriksson  

 

Kontaktuppgifter: Tilda Eriksson, tilda.eriksson.0223@student.uu.se Rapporten kommer 

laddas upp på DiVA under namnet: “Exploration of bioactive additives for hyaluronan based 

hydrogels” 
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Ovidkommande vatten  

I det här projektet har vi undersökt ovidkommande vatten i Örbyhus på uppdrag av TEMAB 

och STUNS. Ovidkommande vatten är allt vatten i avloppsledningar som inte kommer från 

avlopp. I Örbyhus fanns tydliga tecken på inläckage av ovidkommande vatten under 

exempelvis snösmältning, då är över 50 % av totala vattnet i avloppsledningarna 

ovidkommande vatten. Detta ökar belastningen på reningsverket samt är kostsamt för 

reningsverket eftersom en mycket större mängd vatten behöver renas.  

Metoden som användes bestod av att analysera drifttidsdata, samt utföra en nattlig 

undersökning för att lokalisera punktkällor där ovidkommande vatten tar sig in till 

pumpstationerna Gyllbyvägen AP och Bruksvägen AP i Örbyhus. En nattlig undersökning 

valdes eftersom avloppsvattnet i ledningarna är som minst under natten. Utöver detta 

utfördes en litteraturstudie för att analysera åtgärder som kan minska problematiken.  

Vid jämförelser mellan given data av TEMAB samt nederbördsdata från SMHI kunde 

slutsatsen dras att vattenflödet ökar kraftigt vid nederbörd. Från den nattliga undersökningen 

visades det att ledningarna till Gyllbyvägen AP hade problem med läck- och dräneringsvatten 

och vid Bruksvägen AP fanns flertalet vattenfyllda brunnar. Läck- och dräneringsvatten är 

grundvatten och vatten från dränering.  

Från den nattliga undersökningen skapades sedan kartor av flödeshastigheter vid olika 

pumpstationer, där en skillnad i flöde mellan två brunnar ansågs vara på grund av inläckage. 

Litteraturstudien visade bland annat att renovera ledningar men inte deras brunnar ansågs 

vara en misslyckad åtgärd för att minska det ovidkommande vattnet.  

Detta projekt kan användas av TEMAB som grund för att vidare undersöka ovidkommande 

vatten. Eftersom den nattliga undersökningen gjordes i samband med en torrperiod kan det 

även vara aktuellt för TEMAB att göra en nattlig undersökning i samband med nederbörd. 

Den valda metoden kan även vara aktuell för andra kommuner med liknande problem som 

Örbyhus.  

Rapportens namn är “Lokalisering av ovidkommande vatten i Örbyhus” och kommer läggas 

ut på DiVA portal. 
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Kategori 3: Grön energiförsörjning och 

miljöpåverkan 
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Fossilfri krisberedskap- Mikronät 
 

På uppdrag av Uppsala kommun ihop med STUNS har projektgruppen arbetat med 

utveckling av kommunens krisberedskap. Projektet har inneburit framtagning av ett mikronät 

att installera i Knutby tätort. Mikronätet ska möta energibehovet av fyra samhällsviktiga 

verksamheters vid händelse av ett strömavbrott. Detta med hjälp utav fossilfri energi och en 

frånkoppling från distributionsnätet under tio dygn.  

 

Med en litteraturstudie som underlag togs en modell fram som simulerades för 

dimensionering av de valda energikällorna. Genom projektets gång har en nära kontakt med 

branschverksamma personer varit central vilket givit projektet en stark 

verklighetsförankring.  

 

Som resultat kan projektgruppen presentera en klimatsmart lösning för ett mikronät i 

Knutby tätort. Mikronätet kommer att drivas med solceller ihop med batterilagring samt en 

mikrogasturbin driven av biogas. Med aspekter som geografisk tillhörighet, fossilfri 

energianvändning, verksamheternas energibehov samt viss ekonomisk beaktning kan 

projektgruppen stolt framföra förslaget till Uppsala kommun.  

 

För att läsa mer om den framtagna lösningen, beräkningar och simuleringar detaljer, läs 

fullständig rapport.  

 

Författare: Carl Blixt, Melker Ehrenström, Gustaf Ferntoft, Malin Henriksen, Carl Karlsson, 

Kristana Levin, Sara Vadeghani, Gustav Öhgren 
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Hur har solcellsanläggningarna presterat "halvvägs"? 

En vanlig fördom är att Sverige är ett land som inte får tillräckligt mycket sol för att det ska 

vara kostnadseffektivt att installera solceller. Länder som Australien eller Spanien ses istället 

som ideala kandidater. Man vet dock att de höga temperaturerna som uppnås i dessa länder 

påverkar solcellerna negativt och att de i dessa extrema förhållanden bryts ner snabbare. 

Målet med denna rapport har varit att undersöka hur solceller i de svenska förhållandena 

producerar ett par år in i sin livstid. Då Sverige är ett land med kalla och mörka vintrar 

skiljer sig förhållandena starkt från de länder där majoriteten av forskningen i dag sker.  

Hoppet var att resultatet skulle agera som en utvärdering av deras projekt samt att kunna 

bidra med kunskap om ett ämne som idag inte är så efterforskat i Sverige.  

Rapporten har gått tillväga genom att hitta anläggningar i olika storlekar i olika delar av 

Sverige för att kunna göra en ordentlig undersökning hur faktorer såsom väderförhållanden, 

storlek och placering påverkar detta. Med produktionsdata från dessa anläggningar har sedan 

verkningsgraden beräknats som sedan använt för att hitta degraderingen. Dessa 

degraderingar visas i grafen under och det är en tydlig negativt trend på alla undersökta 

anläggningar. De är dock inte alls så negativt som jämfört med tidigare nämnda länder vilket 

tyder på att Sverige skulle vara ett bra land för solceller.  

 

 

Kontakt: Linnea Lisper, linnea@lisper.se Rapporten kommer att läggas upp på diva som The 

efficiency of PV modules: Expectation vs Reality i mitten av juni.  
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Hur åstadkommer man ett ängslandskap i en solcellspark? 

I solcellsparker tenderar det att finnas mycket stora ytor både mellan panelerna och under panelerna 

där ett växtliv kan frodas. I dagens läge brukar solcellsparker skötas som en enkel gräsmatta men 

gräsmattor är inte en särskilt naturlig eller artrik biotyp vilket står i stor kontrast till den artrikaste 

biotopen som finns i hela Sverige, ängen, en biotop som kan uppnå ett artantal per kvadratmeter 

jämförbart Amazonas regnskog. Ängen är dock en hotad biotop i Sverige eftersom ängen kräver 

mänsklig skötsel för att inte växa igen och bli skog. Ängens stora naturvärden har skapat mycket 

intresse på senaste tid att nyetablera ängar i hopp om att gynna de arter som idag är 

utrotningshotade på grund av ängens försvinnande från våra jordbruksbygder. I detta arbete 

undersöks det huruvida det är möjligt att etablera en äng, eller iallafall något snarlikt en äng, i en 

solcellspark.  

En äng är en näringsfattig gräsmark som enbart skördas en gång per år. Historiskt sett har ängar 

slagits av med lie och biomassan, höet, har tagits bort från platsen för att bli djurfoder. Under en 

växts liv så tas näring upp från marken och hamnar i biomassan och när denna sedan bortförs så 

utarmas marken på näring, vilket är mycket gynnsamt för den biologiska mångfalden eftersom de 

många växtarter i Sverige, framförallt ängsblommorna, inte klarar av att konkurrera med gräs ifall 

näringstatusen är för hög. Därför måste en äng få årlig skötsel för att bevara och skapa naturvärden. 

En äng ska inte klippas med verktyg som slår sönder växterna eftersom många arter, framförallt 

örter, inte klarar av det i längden och istället behövs andra mer varsamma maskiner såsom slåtterbalk 

användas. Denna klippning, som kallas slåtter, ska enbart ske en gång per år, oftast runt juli-augusti, 

och bara efter blomningen upphört och frön redan har nått marken för att behålla 

artsammansättningen till nästa år.  

Det som främst skiljer marken hos en solcellspark från en typisk mark där man vill anlägga äng är att 

solcellsparker oftast anläggs på väldigt näringsrik före detta åkermark. Att anlägga en äng på en sådan 

mark vore katastrofalt utan att först utarma marken eftersom gräset hade helt utkonkurrerat 

örterna. Därför är det viktigt att utarma marken genom att föra bort växtmaterial eller till och med 

plantera en näringskrävande gröda såsom vete. Men när marken har utarmats och ängen ska sås 

måste man även här ta hänsyn till solcellerna eftersom de blockerar både regn och sol under sig. Men 

detta betyder inte att det är lönlöst att plantera eftersom det finns arter som är väl anpassade till 

både torkan och skuggan som råder under panelen. Artvalet måste även justeras utifrån jordarten 

och det lokala klimatet. Som en del av detta arbete designades det en fröblandning som ska sås på en 

solcellspark utanför Heby utifrån den solcellsparkens specifika förutsättningar.  

Eftersom resultat från solcellsparken i Heby kommer dröja år så har mitt arbete för det mesta varit 

en litteraturstudie. Litteraturen för etablering av äng i solcellsparker är relativt begränsad men de 

studier som finns tillgängliga idag verkar vara positiva att effekten på den närliggande ekologin är 

mycket positiv speciellt gällande pollinatörer och fåglar. Det bedöms att en sådan äng belagd i mitten 

av ett annars blomfattigt modernt jordbrukslandskap hade haft en mycket positiv effekt för inhemska 

pollinatörer. I arbetet diskuteras även sett detta skulle kunna bli ekonomiskt försvarbart genom att 

diskutera alternativ såsom biodling för honungsproduktion och skörd av hö för djurfoder eller 

experimentell fårbete vilket redan har testats vid två andra solcellsanläggningar i England.  

Arbetet kommer att publiceras i Juni på https://stud.epsilon.slu.se/ under mitt namn Markus Max 

William Lindberg och titeln ”Att etablera äng i en solcellspark”.  

Jag kan kontaktas på mejladressen msli0009@stud.slu.se 
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Kan man driva en hållbar gård 

Projektets syfte var att undersöka hur energianvändningen i svenskt jordbruk kan göras mer 

hållbar. För att lösa det behövdes det först undersökas vilka processer som släpper ut mest 

koldioxid. Med Rådde Gård i Tranemo kommun som fallstudie undersöktes hur nuvarande 

energikonsumtion och produktion såg ut på gården samt att ett antal framtida scenarier 

simulerades i MATLAB.  

I dagsläget används fossilt drivmedel, diesel, i traktorer och maskiner, någonting som 

kommer behövas fasas ut för att få bort koldioxidutsläppen. Biodrivmedel som HVO kan 

vara ett bra övergångsbränsle för att minska utsläppen, men vår studie tog upp problematik 

kring produktion av biobränslen och berörde därför också elektrifiering av fordon och 

maskiner som ett hållbart framtidsscenario. Uppvärmning och nedkylning av byggnader är 

också något som drar energi i jordbruket. På landsbygden finns inte alltid ett fjärrvärmenät 

nära till hands och därför använder många värmepannor som eldas med träpellets. 

Rapporten tittade här på två lösningar, dels en luftvatten värmepump som drivs på el och 

både värmer och kyler byggnader, och också en biokolspanna där organiskt material 

förbränns syrefritt på låg värme för att skapa biokol, ett jordförbättringsmedel som 

dessutom är en kolsänka. Biokol kan användas på gårdens åker, eller säljas som 

klimatkompensering till andra företag. Dock behövs cirka dubbelt så mycket biomassa för att 

generera lika mycket värme som en konventionell pelletspanna.  

Ännu en faktor som kan släppa ut koldioxid är elproduktion, därför är det viktigt att köpa in 

grön el från nätet, eller producera eget. Rådde Gård har redan solceller uppsatta på ett utav 

ladugårdstaken men de skulle gynnas av att fördubbla sin solelproduktion. En ökad 

produktion av solenergi skulle bidra med garanterad grön el till gården, utan 

koldioxidutsläpp. Gården behöver bara sätta upp solceller på ett till tak av deras ladugårdar 

för att kunna fördubbla produktionen. Det är möjligt för både taket där de befintliga 

solcellerna är monterade, och taket för potentiella solceller, är riktade mot sydväst och 

ungefär lika stora. 

Författare: Klara Holmgren, Ida Larsson, Tilde Mårlid och Marius Vangeli  

Kontakt: Klara.holmgren.5713@student.uu.se  

Rapporten finns på DIVA med namn: Sustainable Energy Use in Agriculture 

  

mailto:Klara.holmgren.5713@student.uu.se
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Kom på lösningar för Cytivas restvärme 

Making use of industrial low temperature waste heat from the company Cytiva from an 

environmental aspect 

Emelie Heino, Filippa Beck-Norén, Johanna Ezra and Johanna Lundström  

The industry sector accounts for a vast amount of the world’s total energy use, as much as 

37% during 2018. Using energy in a sustainable way is necessary from both an environmental 

and an economical perspective, and it is therefore relevant to take measurements that result 

in a more efficient use of energy. One way for industries to become more energy efficient is 

to recover and then reuse the waste heat, which is energy that otherwise would go to 

waste.  

This report aims to find a method to recover and reuse the low temperature waste heat 

available at the life science company Cytiva’s production site in Uppsala, Sweden. The 

proposed solution will be to use the waste heat for heating a vertical greenhouse. The study 

will examine whether this is feasible, and also how installing photovoltaics affects the energy 

use. Furthermore, the environmental impact of operating the greenhouse with waste heat is 

also investigated, by calculating the CO2 equivalent.  

The low temperature waste heat that Cytiva provides relevant for this study is 6683 kW 

which will be used to heat up the greenhouse. Simulations in the software IDA ICE will be 

used to construct and simulate a model of the vertical greenhouse. Results from the 

simulations show that the chosen size, 25 × 50m × 35.5 meters, gives a good approximation 

according to the wanted temperature range, 18.3-32.2°C. Furthermore, the results imply 

that the total energy use, 790 652 kWh, and average power, 90.26 kW is less than the 

available waste heat and there is a large amount that still is unused. The CO2 equivalent is 

calculated to 29 317 kg when the greenhouse is powered by electricity.  

A sensitivity analysis is made to evaluate the window-to-wall ratio as well as the size of the 

entire greenhouse. It showed that both parameters are critical and makes a big difference in 

the simulations.  
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Se över systemlösning och installation av ackumulatortank 

Dena Azarang, Jakob Brisback, August Broberg 

Agnes Dahlberg, Maria Dryagina, Johanna Gustavsson, Filippa Norrman  

Detta projekt genomfördes i samarbete med Uppsala Universitet, Sandvik Coromant och 

STUNS energi. Projektet är en del av kursen Självständigt arbete i energisystem. 

Uppdragsgivaren är Sandvik Coromant och målet var att undersöka möjligheterna att 

implementera en ackumulatortank i det befintliga fjärrvärmesystemet med syfte att minska 

användningen av spetsolja och därmed minska klimatavtrycket. I dagsläget är Sandvik 

Coromant kopplade till ett fjärrvärmenät i Gimo som endast kan leverera värme ner till -

14°C. Vid kallare utomhustemperaturer brister systemet och Sandvik Coromant måste själva 

täcka behovet med spetsolja. Detta förväntas kunna täckas av en ackumulatortank. En 

ackumulatortank är en form av värmelagring med välbeprövad teknik. Den laddas upp då det 

finns överskott av värme i fjärrvärmenätet och laddas ur när värmebehovet är större än 

fjärrvärmeleveransen. I uppdragsbeskrivningen ingick även att undersöka möjligheterna för 

placering av ackumulatortanken.  

 

Utöver det lokala fjärrvärmenätet tar Sandvik Coromant tillvara på restvärmen från deras 

industriella processer och med hjälp av en transmissionsledning fördelas värmen mellan 

deras två industrier på området. Dessutom använder de sig av värmepumpar för att täcka 

sitt behov. Restvärmen och värmepumparna täcker dock inte effekttopparna vid 

utomhustemperaturer lägre än -14°C.  

 

Med befintlig data gjordes en approximativ modell som undersökte två olika scenarion. 

Genom att utgå ifrån industriernas värmebehov kunde två ackumulatortankar dimensioneras. 

I första scenariot beräknades värmebehovet mellan -14°C och -20°C vilket resulterade i en 

storlek på cirka 245 m3 . I det andra scenariot beräknades värmebehovet istället mellan -

14°C till -17°C och detta resulterade istället i en tankstorlek på cirka 93 m3 . För att få en 

mer realistisk och trovärdig lösning gjordes även en adekvat modell. Den adekvata modellen 

skapades Python och ska fungera som ett verktyg för Sandvik Coromant. Med hjälp av 

företagets uppmätta värmeinkomster samt utomhustemperaturer som indata kommer 

modellen att simulera samt beräkna volymen för en ackumulatortank och dess 

värmeförluster. För att säkerställa modellens tillförlitlighet och robusthet genomfördes en 

känslighetsanalys samt validering. Den allmänna slutsatsen om placering är baserat på 

önskemål från uppdragsgivare. Resultatet för det mest lämpliga stället för placering av 

ackumulatortanken är i anslutning till de befintliga oljetankarna. Beroende på resultatet av 

tankens storlek kan befintliga fundament användas för att placera tanken på. 
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Vätgasens möjligheter i lantbruket 
 

Simon Berggren, Julia Larsson, Saga Liljeroth, Simon Norle, Terése Nyström, Caroline Thunberg, Marcus Ullén  

Syftet med detta projekt är att simulera ett system bestående av solcellspaneler, 

vätgasproduktion och vätgaslager för att finna de systemdimensioner som krävs för att göra 

ett mindre lantbruk självförsörjande för alla dess energibehov i två olika scenarion. I scenario 

1 innefattar energibehovet elförbrukningen på gården samt att en vätgashybridtraktor är i 

drift. I scenario 2 innefattar energibehovet gårdens elförbrukning samt möjligheten att köra 

ytterligare en vätgashybridtraktor eller sälja överskottet av vätgas. Traktorerna anses i detta 

projekt endast som teoretiska eftersom de inte finns ute på marknaden ännu och simuleras 

därför därefter.  

Simuleringen gav att i scenario 1 behöver 340 solcellspaneler installeras med en effekt på 

134,3 kW och för scenario 2 behöver 540 solcellspaneler installeras med en effekt på 197,5 

kW. För vätgasproduktionsanläggningen i båda scenariona krävs ett batteri på 60 kWh, 

elektrolysör med effekt på 150 kW, en bränslecell på 40 kW samt ett lager på 8250 liter för 

att uppfylla lantbrukets energibehov.  
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Kategori 4: Social hållbarhet och hälsa 
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Biotopia och tillgänglighet 

Rapporten är avsedd att belysa människor med funktionsvariationerna synnedsättning, 

hörselnedsättning/dövhet och individer med rullstol. Denna rapport är en del av en praktik 

period som genomfördes från februari till april med huvudansvariga Outi Kilkki och Helena 

Nordling från Uppsala arenor och fastigheter AB Mirja Cedercrantz från Stuns.  

Syftet med rapporten är att förbättra tillgängligheten på Uppsala arenor och fastigheters 

verksamheter. Rapporten utgår från kulturlivet i Uppsala i syfte att förbättra verksamheten 

Uppsala konsert och kongress och det ekologiska museet Biotopia. Denna rapport kommer 

det lyftas fram åtgärdsförslag vilket blir användbart för personalen och kommunen, i fortsatta 

arbetet för att förbättra tillgängligheten på verksamheterna. Rapporten ska öka kännedomen 

om att det finns människor, som lever utifrån andra förutsättningar. Slutsatsen som dras av 

rapporten är att man behöver ta hänsyn och ha en dialog med individer med 

funktionsnedsättningar inom till exempel olika verksamheter som Biotopia och Uppsala 

konsert och kongress, för att göra Uppsala till en mer tillgänglig och inkluderande plats att 

orientera sig i och för att ta del av kulturlivet.  

Lars Siikavaara-Wester 
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Creating more accessible platform for neurofeedback using an open-

sourceEEG 

This bachelor thesis was carried out in Biohackeri in collaboration between STUNS and 

Uppsala University. Biohackeri is a non-profit association that aims to make research, 

especially in biology and biotechnology, accessible to everyday people. The purpose has been 

to study the possibility of creating a neurofeedback platform via OpenBCI open-source EEG 

technology that would lead to a more accessible neurofeedback in society.  

The study was conducted with different methods where the focus was on research, testing, 

and data analysis. The study has included a summary of theory currently used in 

neurofeedback, a small-scale pilot study and a presentation on the ethical aspects behind the 

technology and neurofeedback in Sweden.  

In the results, we discuss the availability of neurofeedback from three perspectives: the 

theory perspective, the 8-channels EEG test results, and the ethics perspective. From the 

theory we present a discussion of the Othmer method which is characterized by the so-

called Infra-low frequency in neurofeedback therapy. This was made possible with the help of 

an interview with the expert Gunilla Radu, founder and owner of Nordic Center of 

Neurofeedback AB.  

From the tests with 8-channel EEG via OpenBCI hardware and software, we were able to 

present our results to two subjects and show answers to a follow-up survey as an evaluation 

of the tests performed. The advantages of the tests were to give Biohackeri an opportunity 

to see the potential applications for a neurofeedback platform and to create a basis for a 

further development of such a platform.  

When it comes to requirements and rules that neurofeedback therapists should meet, it 

turned out that in Sweden therapists do not need to have a specific background or 

education. There are ethical perspectives that neurofeedback therapists can consider 

implementing neurofeedback therapy.  
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Hur mycket lönar det sig att laga?  

Astrid Ramberg, Sara Nyberg, Siri Westerblom, Johanna Molin, Torun Allansson, Maria Mattsson  

I dagens samhälle slängs kläder i en rykande fart. Idag är det även enklare för gemene person 

att köpa nya kläder än vad det är att laga sina befintliga klädesplagg. Ju mer kläder som 

konsumeras desto mer konsekvenser kommer att uppstå för miljön, till exempel mer 

växthusgaser i atmosfären. Nu har vi gjort en modell som ska underlätta för privatpersoner 

att bedöma när det är mer värt det för dem att laga sina befintliga jeans eller att köpa nya.  

 

I denna rapport har vi definierat en så kallad turning point vilket är en punkt när en produkt 

når ett tillfälle då det inte längre är värt att laga, utan att det blir mer värt att investera i en 

ny produkt. Denna turning point har vi definierat utifrån 3 aspekter: miljö, tid och ekonomi. 

Syftet med och målet med vårt projekt var att vi skulle bygga en modell som skulle kunna 

göra denna bedömning åt en privatperson.  

 

För denna modell användes olika miljöbedömningsverktyg såsom livscykelanalys och 

multikriterieanalys som bas. Till modellen letade vi data kring vad ett par jeans består av och 

även data för beståndsdelarna av ett par jeans som kan hittas för att kunna använda det och 

skapa en modell som skickar ut ett värde. Denna modell gjordes för att vara en guide till 

privatpersoner och för att underlätta bedömningen av när det är värt att laga ett par jeans 

eller när nya jeans ska införskaffas. Detta värde jämfördes sedan mot en skala och ju lägre 

värdet är desto större anledning är det till att laga jeansen.  

 

När vi hade gjort vårt projekt så kunde vi konstatera att ur miljöfaktorn så är det alltid mer 

gynnsamt att laga sina jeans än att köpa nya. För tidsaspekten och ekonomin gick det att se 

att dessa faktorer beror av varandra samt lagningssättet som jeansen går igenom.  

 

Denna rapport kommer senare läggas upp i Diva-portalen. 
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Laddning för minskade klimatutsläpp och levande landsbygder  

Som på många andra håll i Sverige genomgår Uppsala kommun en storskalig elektrifiering! 

 Tanken är att tyståkande elbilar successivt ska ersätta bullrande bilar som spottar ut avgaser 

och bensinstationer ska ersättas med laddinfrastruktur. År 2021 blev Uppsala kommun prisat 

med Laddsilvret för sitt arbete med elektrifiering. Det låter fantastiskt, eller hur? Men i fysisk 

planering ingår det att aldrig riktigt vara nöjd. Det gäller att vara petig och vara tidig med att 

synliggöra ojämlikheter som kan växa sig stora och få framtida negativa konsekvenser. Hur 

ser skillnaderna ut mellan stad och land? Mellan män och kvinnor? Mellan olika 

åldersgrupper?  

I den här kvalitativa studien har jämlikhet ställts i relation till utbyggnad av laddinfra. Är alla 

samhällets medborgare med i samtalet och utformningen av hållbart resande med elbil? På 

vilket sätt kan olika aktörer bidra med ännu mer av sitt värdefulla engagemang och 

kompetens? Dessa frågor behandlas i rapporten Publik laddinfra som offentligt rum.  

Publicering sker inom kort, håll utkik!  

Kontakt: Ather Al-Idani Ather.idani@gmail.com Publik laddinfra som offentligt rum- En 

studie om jämlikhet i förhållande till utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uppsala kommun  

Tillgänglig efter publicering: https://stud.epsilon.slu.se/cgi/search/advanced 
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Social hållbarhet och inkludering 

Obligatorisk heterosexualitet  

Ett liv, kan ses som något som är ett heterosexuellt fenomen, och om man lever utanför den gränsen 

så är man del av ett undantag. Och att leva något som går utanför det kan vara som att leva ett liv 

mot normen, ungefär som att cykla i motvind, så kan det kännas när man lever motnorms. En person 

ses som att vara heterosexuell och cis-könad som utgångspunkt, och om personer går utanför detta 

så är de undantaget. Ordet cis betecknar en person som identifierar sig med det kön som hen blev 

tilldelad vid födseln. HBTQ-personer kan alltså befinna sig alltså i en heterosexuell och cis-könad 

värld. Att befinna sig i kronisk minoritet kan då göra att man upplever att alla utrymmen inte tillhör 

en. Ett HBTQ-liv kan på ett grundläggande sätt upplevas svårare att sjösätta en ett heteronormativt 

liv. Ett ”vanligt” liv kan ses som något som inte är åtkomstbart för alla, att kunna röra sig fritt genom 

alla möjliga allmänna rum och ytor. Obligatorisk heterosexualitet kan därför komma att bli som en 

grindvaktare för vilka som är tillåtna och välkomna i vissa lokaler. Och i längden kan sportlokaler ses 

som ämnade endast för heterosexuella cis-människor. Compulsory heterosexuality, eller 

”obligatorisk heterosexualitet, är ett namn för detta fenomen, att ett heterosexuellt liv är den tänkta 

utgångspunkten för varje människa. Det finns även ett fenomen ”Compulsoary cisgenderism”, alltså 

att den universella personen ses som att vara en person som inte är en transperson. Ett liv, kan ses 

som något som är ett heterosexuellt fenomen, och att leva något som går utanför det kan vara som 

att ständigt cykla i motvind. Att befinna sig i kronisk minoritet kan då göra att man upplever att alla 

utrymmen inte tillhör en. Ett hbtq-liv kan på ett grundläggande sätt upplevas svårare att sjösätta en 

ett heteronormativt liv, och ett ”vanligt” liv kan ses som något som inte är åtkomstbart för alla, att 

kunna röra sig fritt genom alla möjliga allmänna rum och ytor. Obligatorisk heterosexualitet kan 

därför komma att bli som en grindvaktare för vilka som är tillåtna och välkomna i vissa lokaler. 

Anpassningar efter funktionsvariationer i fastigheter kanske har kommit att bli mer normaliserade 

medan anpassningar för HBTQ-personer kanske inte är lika naturlig del i sådana verksamheter. 

Därför är det av stor vikt att detta perspektiv ej glöms bort. Ett liv, kan ses som något som är ett 

heterosexuellt fenomen. Och att leva något som går utanför det kan vara som att leva ett liv mot 

normen, ungefär som att cykla i motvind. När man befinner sig i en minoritet som diskrimineras kan 

allmänna ytor upplevas som ovälkomnande, då de är konstruerade för majoritetsmänniskan. Hotet 

om trakasserier för HBTQ-personer är närvarande när de rör sig i allmänna rum. En transperson kan 

exempelvis bli utsatt för transfobiska kommentarer i omklädningsrum, och kan för sin egen säkerhets 

skull vilja klä om enskilt.  

Placering av Flexomklädningsrum  

RFSL Uppsala såg implementeringen av flexomklädningsrum som ett positivt steg, men att de kan 

upplevas utpekande, och därmed otrygga. Placeringen, och tillgängligheten, av könsneutrala 

omklädningsrum, i en lokal kan även vara en fråga som kan vara viktig att begrunda. Att ett 

könsneutralt omklädningsrum tillgängligt i en fastighet är inte nog, utan det krävs även att planera var 

den befinner sig i relation till de andra omklädningsrummen, och hur tillgänglig den kan komma att 

upplevas av besökare. Flexomklädningsrummen i sig är inte designade för hbtq-personer, utan för alla 

sorters personer som kan tänkas vilja byta om, men det är viktigt att ha HBTQ-personer som grupp i 

åtanke.  

Avslutande tankar  

Att göra något som kan te sig fullkomligt naturligt för vissa kan upplevas svårt och ångestladdat för 

andra. Därför är det viktigt att synliggöra hbtq-personers upplevelser och tankar kring hur de 

upplever allmänna rum, och att dessa bönhörs, då de under lång tid ignorerats.  



 31 

Uppgradering och verifiering av QC för HS-lenti RT activity kit 

Kvalitetskontroll i bioteknikindustrin  

Quality Control, eller kvalitetskontroll på svenska, är ett begrepp som används inom 

produktion och innebär att man med förbestämda kontroller säkerställer kvaliteten av en 

produkt. I vårt projekt är produkten ett kit från Cavidi AB, där själva produkten och även 

produktionsprocessen har uppgraderats. Cavidi AB är ett företag baserat i Uppsala som 

producerar och utvecklar ett flertal s.k. ELISA-kits. Det kit som vi jobbar med, HS-Lenti RT 

Activity kit, används för att detektera enzymet Reverse Transcriptase (RT) som har 

förmågan att omvänt transkribera RNA till DNA. RT används av Lentivirus, däribland HIV, i 

en del av infektionsvägen när viruset sätter in sitt virala RNA i värdcellens genom.  

För att identifiera potentiella metoder för kvalitetskontroll utforskades statistisk teori, krav 

som kunder ställer på liknande produkter samt existerande kontrollrutiner kring ELISA-kit. 

Vi undersökte också hur data från ett sådant här kit kan behandlas. Kundkraven undersöktes 

genom en enkät, samt tre intervjuer med forskare på Uppsala Universitet. I enkäten fick 

deltagarna berätta om hur de använder liknande produkter idag och ta ställning till vikten av 

egenskaperna hos ett ELISA-kit.  

Detta kit kommer att produceras i satser, och vi kom fram till att Cavidi initialt bör använda 

acceptance sampling, en metod där man testar ett fåtal produkter och utifrån dessa bedömer 

om satsen är godkänd eller inte. När produktion har fortlöpt kan man byta till statistisk 

processkontroll. Denna metod som går ut på att använda grafer som kan visa om 

produktionen förändras på ett onaturligt sätt över tid. En viss graf följer en specifik egenskap 

hos produkten - i detta fall är det mängden RT som vårt kit klarar av att mäta. Om en punkt 

på grafen går utanför vissa utsatta gränser vet man att något är fel, och då kan påbörja en 

utredning för att åtgärda problemet.  

 

Gruppmedlemmar:  

Niklas Eckert Elfving, Annie Eriksson, Tove Jonsson, Elisabeth Lööf, Sadat Mufti, Filippa 

Nilsson och Simon Oscarson från Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik 

 
  



 32 

Kategori 5: Energilager och energisystem 
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Designa ett nytänkande energisystem 
 

Solutions and suggestions to develop the energy efficiency at Wavin  

Erik Ekstrand, Anna Frostvik, Fredrik Hermodsson, Moa Levin  

This bachelor thesis examines four solutions for addressing how the Wavin factory in 

Eskilstuna can develop their production to be more energy efficient in regards to what gives 

resilience to the manufacturing processes and is financially advantageous. The four different 

scenarios are: (i) keeping the current production processes, (ii) replacing the electric boilers 

with biofuel boilers, (iii) installing solar cells and (iv) installing biofuel boilers and solar cells. 

The last three scenarios were compared to the first scenario, the current production. After 

comparing the results, it was shown that the most favorable solution is to implement both 

2500 m2 (462,5 kWp) solar cells and biofuel boilers. This is the least costly scenario over the 

next 25 years with total savings of 72 MSEK compared to what the existing production 

would cost during the same time span. This would also reduce Wavin’s dependency to the 

power grid and the rising electricity prices. Therefore, for the Wavin site in Eskilstuna, 

Wavin should replace the current technical components in the production with the 

mentioned amount of installed solar cells and biofuel boilers. Firstly, such replacement would 

mean a less costly production process for the factory. Secondly, it would also mean that 

Wavin makes financial resources available for other investments in making Wavin a more 

efficient and sustainable site. Moreover, it was found that the results are more sensitive to 

the development of electricity prices than biofuel prices. That result indicates that 

implementing scenario (iv), which means being less dependent on electricity prices, could 

increase the savings even more in the future, hence the electricity prices are expected to 

rise.  

Contact information: 

Erik Ekstrand: eoekstrand@gmail.com 

Anna Frostvik: afrostvik@gmail.com 

Fredrik Hermodsson: fredrikhermodsson98@gmail.com Moa Levin: 

moalevin2010@hotmail.com  

The report will be published online in the DiVA Database on June 5.  
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Energy storage for peak shaving:  

Case study for the distribution grid in Björnarbo  

Elnätet i Sverige står för närvarande inför flera utmaningar. Flaskhalsar och strömbrist är 

några av dem. En utbyggnad av det svenska elnätet ligger många år fram i tiden, vilket innebär 

att det finns behov av andra lösningar på dessa problem. Sala-Heby Energi Elnät levererar 

elektricitet till Sala och Heby kommun och har känt av problematiken. Med anledning av 

detta avser Sala-Heby Energi Elnät att installera ett energilager i det lilla samhället Björnarbo..  

Denna rapport undersöker ett antal av de energilagringsalternativ som finns tillgängliga idag 

och drar slutsatsen att det mest lämpliga för detta projekt är ett batterilager bestående av 

litiumjonbatterier, ett BESS. Denna rapport fokuserar också på att hitta ekonomiska såväl 

som tekniska lösningar för att minska effekttoppar, en metod som kallas peak shaving.  

Studien visar att genom att implementera ett BESS med en energikapacitet på 500 kWh kan 

effekttopparna minskas. Detta ger inte bara en lösning på kapacitetsproblemet i Sala-Heby 

Energi Elnäts elnät. Ett BESS skulle också ge dem möjlighet att minska sitt elabonnemang till 

Vattenfall, vilket skulle innebära en möjlighet för Sala-Heby Energi Elnät att göra vissa 

ekonomiska besparingar. 

 

Sofia Olsén Jonsson: sofiaolsenjonsson@gmail.com Cornelius Peterson: cornelius1998@gmail.com  
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Intresserad av energilager och hållbarhet?  

Energiproduktionen världen över släpper ut växthusgaser och bidrar därför till 

klimatförändringar. Ett sätt att arbeta mot detta är att implementera fler förnybara 

energikällor. Problemet med förnybara energikällor är att de är intermittenta, och därför 

behövs lagringssystem för att vi ska kunna införa dom i vårt energisystem och enligt 

samhällets behov.  

Syftet med detta projekt var att undersöka hur implementering av ett batterilagringssystem i 

en kommersiell byggnad med solceller påverkar byggnadens energianvändning, sett ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Fokus låg på hur utsläpp av CO2 påverkas av ett batterilager, samt om 

mängd kärnavfall förändras, men fler hållbarhetsperspektiv diskuteras i rapporten. Projektet 

är beställt av Enequi, ett företag som erbjuder batterilagringssystem till privata och 

kommersiella fastigheter, med syfte att ekonomiskt och hållbart optimera deras kunders 

energianvändning. Undersökningen har gjorts genom att studera två case, där Case 1 är en 

kommersiell byggnad med solceller och Case 2 är en kommersiell byggnad med solceller och 

ett implementerat batterilagringssystem. Studien har gjorts med hjälp av simuleringar av 

modellerna i MATLAB. Beräkningar av koldioxidutsläpp och kärnavfall har också gjorts i 

MATLAB, Excel och Google Sheets. Som känslighetsanalys gjordes en jämförelse av samma 

två fall, men med EUs energimix som innefattar en mindre andel koldioxidneutral energi än 

den svenska energimixen.  

Slutsatser från rapporten visar att implementering av ett batterilagringssystem ökar utsläpp 

av koldioxid när den svenska energimixen förser byggnaden med energi via elnätet, resultatet 

var dock det motsatta när EUs energimix användes. Implementeringen minskar mängden 

kärnavfall och hade fler positiva resultat sett ur ett hållbarhetsperspektiv, så som minskad 

belastning på elnätet och förbättrade möjligheter att fasa ut kärnkraft då en ökning i 

användandet av förnybara energikällor sågs. Vidare drogs även slutsatsen att för att motverka 

klimatförändringar är batterilagring en lösning då detta ökar användningen av förnybara 

energislag, men att vidare forskning och utveckling behöver ske för att klimatneutralisera 

själva användandet av batterilagringssystem.  

Författare  

Moa Tingstedt, Klara Flygare och Selma Frykholm Civilingenjörsprogrammet i System i 

Teknik och Samhälle  

Rapporten publiceras i DiVa: Sustainability Assessment of a Battery Storage System- Case study of 

building-applied photovoltaic system  
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Optimera Batteri Efter Meny 

Elförbrukning beräknas öka inom de kommande åren på grund av alla åtgärder som vidtas för 

att bland annat minska växthusgasutsläppen. Detta inkluderar elektrifiering av industri, 

transport och vardagliga verksamheter. Länderna jagar sina klimatmål för att nå nollutsläpp så 

snabbt som möjligt. Alla dessa åtgärder sätter tryck på elnätet. Energikrisen i Europa i mitten 

av 2021 står som en indikation på att världen nuförtiden kräver smarta lösningar för att 

minska detta tryck. Några smarta lösningar, sådant som utökning av förnybar energi och 

utvecklandet av energisnåla maskiner ställs i fokus, men dessa lösningar är inte tillräckliga 

hittills.  

Ett stort problem som skapas när man använder stora maskiner som drar mycket effekt är 

topparna som bildas i effektmönstret. Istället för att ha en jämn och stabil effektförbrukning 

vilket anses vara bättre och lättare för elnätet att hantera, så får man höga och volatila 

toppar som ökar trycker på elnätet och höjer priset som verksamheterna betalar för sin 

elförbrukning.  

Figur 1 visar hur det kan se ut när de volatila effekttopparna reduceras med smart styrning.  

 

Figure 1: Skillnaden i effektmönstret  

Vår idé för att fixa det problemet börjar med att använda maskininlärning för att kunna rita 

en bild över hur elförbrukning kommer att se ut för en dag och styra ett batteri enligt 

resultatet för att leverera effekten så att de högsta topparna som man ser i bilden elimineras. 

Resultat av simuleringarna som utfördes visade lovande utsikter för algoritmen och skulle 

spara verksamheterna pengar, samt bidra till hållbarhet i elnätet.  

Emil Edvardsson & George Alhoush  

 


