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Självförsörjande bostadsområden i urban miljö

• Välkommen till E2B2
Anders Nilsson, biträdande programansvarig E2B2

• Modern komfort i framtidens kretsloppsboende
Pär Löfstedt, varumärkesstrateg på Yellon

• Hållbarhet, klimat och ekonomi i fokus när framtidens bostäder planeras i 
Jönköping
Thorbjörn Hammerth, VD på Vätterhem

• Självförsörjande bostadsområde i urban miljö – energianalys och optimering
Anders Lundblad, forskare på RISE

• Frågestund – webbinariet avslutas kl. 13.00



Webbinarium – så här går det till!

Vill du ställa en fråga efter presentationerna? 
• Skriv din fråga i chatten (adressera den till ”all panelists and attendees”)
• Vi som värdar kommer att förmedla dem till talarna under frågestunden på 

slutet av webbinariet

Har du tekniska problem?
• Adressera en fråga till oss i chatten (adressera till ”All panelists”) så ska vi 

försöka hjälpa dig



Forskning och innovation för 
energieffektivt byggande och boende



Programidé

E2B2 bygger ny kunskap, 
teknik, metoder och tjänster 
med målet att effektivisera 
energianvändningen och 
minska klimatpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv

Visionen är en resurs- och 
energieffektiv byggd miljö



Forsknings-, utvecklings- och innovationsområden

Drift, 
användning, 

människors val 
och vanor

Tekniska 
installationer

Byggnaders 
klimatskal, 

byggmaterial, 
byggsystem

Byggnaden 
som system 

och 
byggprocessen

Byggnader 
i energi-
systemet



Vi är sektorns röst!



Modern komfort i framtidens 
kretsloppsboende

Pär Löfstedt, varumärkesstrateg på Yellon



Elberoende
Vi blir allt mer beroende av elektricitet i våra liv. 
De gemensamma elnäten är både bra och en risk 
– med oberoende alternativ kan vi bygga in viss redundans i samhället.

VA-katastrof
Någon har räknat ut att det kostar ca 300 miljarder att rusta upp. 
Ca 35% av Sveriges dricksvatten läcker ut i dåliga ledningar. 
Våra avloppsnät klarar generellt inte den belastning de utsätts för. 

Urbanisering
Samtidigt blir vår infrastruktur allt mer belastad när våra städer växer.



Patrik Svensson, Arkitekt MSA, Byggingenjör Pär Löfstedt, Varumärkesstrateg, Generalist, Projektledare Vätterhem YEAH

Hur kan vi…

göra skillnad?



YEAH!
Yellon Environmental Aesthetic Housing













Vätterhem YEAH!
Yellon Environmental Aesthetic Housing



Hållbarhet, klimat och ekonomi i 
fokus när framtidens bostäder 
planeras i Jönköping
Thorbjörn Hammerth, VD på Vätterhem



HÅLLBAR 
BOSTADSUTVECKLING 



Hållbarhet – i allt vi gör  
• Integrera social, ekonomisk och 

klimatmässig hållbarhet i all 
nyproduktion och förvaltning 

• Jobbar mot självstyrande och 
självförsörjande fastigheter 

• Använda AI- i optimering, styrning, 
information och inlärning 

• Nyproduktion inom befintliga 
stadsdelar 



Klimat 
• Öka bebyggelsen av trähus 
• SGBC – silver+ 
• Individuell styrning av varmvatten, el, 

värme och vattenförbrukning 
• Fordonspooler, bredband, integrerat i 

våra stadsdelar 



Ekonomi 
• Använder investerings- och 

energibidragsstöd – hyran given 
• Extremt låga driftskostnader, 

avvägningen investering och säker drift 
• Cirkulär ekonomi



Socialt 
• Mötesplatser, studios, växthus mm 
• Delningsekonomi inbyggt från början 
• Digitala hjälpmedel 



Självförsörjande bostadsområde i 
urban miljö – energianalys och 
optimering
Anders Lundblad, forskare på RISE



Självförsörjande 
bostadsområde i urban 
miljö - energianalys och 
optimering

Anders Lundblad, forskare, RISE
26





Agenda
- Konceptet – självförsörjande fastighet i 

urban miljö
- Projektsammanfattning och tidplan
- Komponenter och modellutveckling
- Resultat
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VätterhemYEAH-konceptet: Energi och VA-oberoende
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Ur projektsammanfattningen

Projektet i sammanfattning

Är det tekniskt och ekonomiskt realistiskt att bygga 
självförsörjande fastigheter idag?

1) Inventering av nyckelkomponenter.

2) Utveckling av simuleringsmodell för bostadsfastighet.

3) Sammankoppling till bostadsområde – energianalys och 
optimering.



R I S E   H R   S T R A T E G Y   |   2 0 1  8 - 2 0 2 131

Tidplan
med milstolpar och beroenden

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

AP2: Komponentinventering

AP3: Fastighetsmodell

AP5: Utvärdering inför pilotfas

AP4: Bostadsområdesmodell



Delsystem och komponenter
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- El- och värmeproduktion
o Solceller och hybrid solceller/solfångare. 
o Bränslecell 
o Bergvärmepump

- Framställning av vätgas
o Elektrolysör
o Kompressor för trycksättning av vätgas till 450 bar

- Energilager
o Trycksatt vätgaslager (450 bar)
o Batterier för el 
o Ackumulatortank för varmvatten
o Marklager för värme 

- Energiåtervinning
o Hybridventilation i stället för FTX
o Energiåtervinning från allt avloppsvatten
o Värmeåtervinning från kylvatten till bränslecell och elektrolysör.

- Kyla
o luft från hybridventilation 

- Självcirkulerande vattensystem
o Reningssystem gråvatten
o Reningssystem svartvatten
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Modellutveckling för fastighet
(Pietro Campana och Bengt Stridh, MDH)
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box 

modell

Teori-
modell

Hög/ 
avancera
d

Låg/ 
förenklad

Empirisk-
modell/data

Hö
g

Låg

Grey-box 
modell
(Mörk)

Grey-box 
modell
(Ljus)

White-
box 

modell



Exempel: Årsresultat för effekt, batteri och vätgas-status
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Exempel: Veckoresultat för sommar (temperatur, 
instrålning, batteri och varmvattentank)
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Ekonomisk differenskalkyl YEAH vs Standard 2020

36

 Vi har gjort en preliminär ekonomisk kalkyl över 50 år som tar hänsyn till 
avskrivningar på merinvesteringen för YEAH, skillnader i driftkostnader, 
kapitalkostnad, inflation och förväntade förändringar i kostnadsläget för el och 
VA.

Avskrivningar för merinvesteringar (ca 40 av totalt 170 MSEK): 
Styrsystem 10 år.
Solceller och värmepumpar 25 år.
Bränslecell och elektrolysör 15 och 25 år.
Vätgas-/elsystem, ventilation, markvärmelager och vattenhantering 50 år.

Driftskostnader : Skillnader i material och arbete för underhåll och service.

Kapitalkostnad : 1%

Inflation : 3%

VA kostnadsutveckling : 5%

El kostnadsutveckling : 5%



Ekonomisk differenskalkyl YEAH vs Standard 2020
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år 5

ca – 2,2 MSEK

ACCUMULERAT RESULTAT

år 10

ca – 3,3 MSEK

år 15

ca – 2,5 MSEK

år 20

ca + 0,5 MSEK

år 25

ca + 6,5 MSEK

år 50

ca + 135 
MSEK



Slutsatser:

 Det är möjligt att designa en självförsörjande 
flerfamiljsfastighet med samma komfort som 
standard 2020.

 Lägenheternas elkonsumtion har stor inverkan 
på energibalansen för denna typ av fastighet.

 Break even mot Standard 2020 vid 
ca 15 – 20 år och differensen blir ca +135 
MSEK efter 50 år.



Research Institutes of Sweden

Anders Lundblad

anders.lundblad@ri.se

Mobil:0705915003

DIVISION Säkerhet och Transport
Enhet Energiomvandling

Tack!



Frågor eller 
funderingar?



E2B2 – Samverkansprogrammet Forskning och innovation för ett energieffektivt byggande och boende.E2B2 – Samverkansprogrammet Forskning och innovation för ett energieffektivt byggande och boende.

Tack för din medverkan!
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