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Klimatsmarta bostadsområden, utopi eller verklighet? 
 

 
 

Sammanfattning 

Vårt bostadsbyggande bidrar negativt till klimatförändringar och i Sverige blir det 

alltmer populärt att bygga nya bostadsområden som har vision att vara miljövänliga, 

klimatsmarta eller ekologiska. Miljötekniken utvecklas hela tiden men det gäller att 

applicera den på våra hus och att de boende tar till sig vikten av att tänka miljövänligt. 

Denna uppsats syftar till att undersöka om klimatsmarta områden verkligen fungerar 

som det var tänkt eller om det mest är en utopi. Uppsatsen behandlar svenska 

bygglagar och de miljömål som har anknytning till landets bostadsbyggande, vad det 

innebär att områdena är klimatsmarta och miljövänliga och hur detta fungerar i 

praktiken. Tre aktuella klimatsmarta bostadsprojekt i Sverige presenteras kort och en 

djupare studie har genomförts mellan två bostadsområden, Hammarby Sjöstad i 

Stockholm och Augustenborg i Malmö som är klimatsmarta, miljövänliga och 

ekologiska, för att se hur de fungerar i praktiken och om de satta målen uppnås. 

Undersökningarna har genomförts via studiebesök på plats och intervjuer med 

inblandade personer i projekten och fakta har hämtats från tillgänglig information från 

internet. Studien visar att ingen av de två områdena riktigt når upp till de klimatsmarta 

och miljövänliga målsättningarna utan överlag fattas engagemang hos de boende att 

verka för miljövänligt levnadssätt.  
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Abstract 

To build houses will contribute negatively to climate change and in Sweden it is 

becoming increasingly popular to build new housing that has vision to be 

environmentally friendly, climate-friendly or organic. Environmental technology is 

developing all the time but you have to apply it to our house and that the residents 

come to terms with the importance of thinking environmentally. This paper aims to 

investigate the climate-friendly sites actually work as intended or if it is mostly a 

Utopia. The essay deals with Swedish building laws and the environmental objectives 

related to the country's housing, what it means that the areas are climate friendly and 

environmentally-friendly and how this works in practice. Three current climate-friendly 

housing project in Sweden are briefly presented and a deeper study was performed 

between two residential areas, Hammarby in Stockholm and Augustenborg in Malmö 

which is climate-friendly, environmentally friendly and ecological, to see how they 

work in practice and whether the set objectives are achieved. The surveys have been 

conducted through on-site visits and interviews with people involved in the projects 

and the facts are gathered from available information from the Internet. The study 

shows that neither of the two areas quite matches up to the climate-smart and 

environmentally friendly objectives but generally included the commitment of 

residents to promote environmentally friendly lifestyles. 
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1. Inledning 

Klimatförändringar är ett ökande problem och en bidragande orsak till dessa 

förändringar är växthusgaser som kommer från mänskliga aktiviteter. Den globala 

temperaturen som förutsägs komma att höjas mellan 1,5 och 4,5 °C kan komma att 

leda till katastrofala miljöproblem såsom höjning av havsnivån, en ökning av extrema 

oväder, översvämningar, torka och en sannolik förändring av Golfströmmen (Omer 

2008: 2355). 

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för en betydande miljöpåverkan och det blir 

allt viktigare att finna nya lösningar för att anpassa vårt boende så att den negativa 

miljöpåverkan blir så minimal som det bara är möjligt. Även om det under byggtiden 

uppstår en negativ klimatpåverkan så sker den största påverkan efter att byggnaden 

står klar och det är därför viktigt att anpassa huskonstruktionen så att effekten på 

miljön blir så låg som möjligt. Även de som bor eller arbetar i en byggnad har en 

betydande roll i hur stor miljöpåverkan blir och det är av största vikt att de har en 

medvetenhet om detta (Boverket 2009, a: 7-8). Hur byggnaden är konstruerad och 

materialanvändning är två områden som har en omfattande negativ effekt på dagens 

miljöproblem. Det största problemet är att det inte används förnybart material vilket 

ger en mycket högre påverkan på miljön i jämförelse med om det skulle använts 

miljöanpassat material. På grund av de rådande klimatförändringarna och de 

miljöproblem som omfattande forskning visar har begreppet hållbarhet introducerats i 

bygg- och fastighetssektorn. Hållbarhetskonceptet har framförallt fokuserats på 

byggnadens konstruktion där det blir allt vanligare att jobba efter krav på miljövänligt 

och klimatsmart. Att ha en huskonstruktion med en miljövänlig struktur innebär 

energisparande, en minskning i utsläpp, återanvändning och återvinning av material. 

Det går att i olika konstruktioner ha detta som utgångspunkt, exempelvis gröna tak 

som innebär att ha växtlighet på hustaket, ventilationssystem, hanteringssystem för 

avfall och materialåtervinning (Bianchini et al. 2012: 57).  

Det kan finnas en ekologisk lösning för att hitta en balans i samspelet mellan samhället 

och naturen men detta kräver att kunskapen om ekosystemen involveras i de tekniska 

lösningarna. Tekniska lösningar som kommer ur ett ekologiskt perspektiv blir alltmer 

respekterade och uppskattade och genom att ta tillvara den kunskapen och de 

möjligheterna finns det potential till att kunna minska den negativa påverkan 

människan har på jorden med upp till 90 % (Todd et al. 2003: 422). Arkitekter har de 

senaste årtiondena alltmer börjat introducera tekniska ekologiska lösningar för 

exempelvis luftrening, kontroll av luftfuktighet, återanvändning av vatten, 

avfallsbehandling och matproduktion (Todd et al. 2003: 421). 

En strategi för hållbara byggnader är ”bioclimatic design” som går ut på att minska 

energikonsumtionen och därigenom även luftföroreningar och växthusgaser. 
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Konceptet handlar bland annat om att få in energiteknik i byggnadskonstruktionen och 

att använda förnybara energikällor som exempelvis solenergi (Omer 2008: 2334). 

Fler och fler klimatanpassade bostäder byggs i Sverige och det blir allt mer populärt att 

i marknadsföring av nyproducerade lägenheter och hus belysa det faktum att det ska 

vara miljövänligt och klimatanpassat. Det saknas emellertid uppföljande studier på hur 

väl detta fungerar efter inflyttning. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka förutsättningarna för klimatanpassat boende i 

Sverige inklusive hur konceptet fungerar i teori och praktik. För att besvara syftet har 

följande frågor ställts: 

 Hur ser dagens byggkrav och lagar ut och hur väl klimatanpassade är de? 

 

 Vad är det som gör de miljövänliga bostadsområdena klimatvänliga/ekologiska? 

 

 Hur fungerar det i praktiken när bostadsområdena ska vara miljövänliga? 

För att diskutera och illustrera detta har utöver litteraturstudier en fallstudie 

genomförts i två olika bostadsområden, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Ekostaden 

Augustenborg i Malmö vilka har lanserats som klimatanpassat/ekologiskt boende. 

Varför jag valt dessa två områden är för att de hade, och har fortfarande, olika 

förutsättningar när projekten startade. Och en jämförande studie skulle kunna visa hur 

mycket ett bostadsområdes grundförutsättningar inverkar på resultatet. Hammarby 

Sjöstad var ett nytt byggprojekt som startades upp och planerades från början och 

skulle bli en miljövänlig stadsdel medan Augustenborg var ett ombyggnadsprojekt av 

ett befintligt bostadsområde från 50-talet som skulle omvandlas till en miljövänlig 

ekostad.  

 

3. Metod och genomförande 

Metoden har varit att först undersöka varför det är viktigt att klimatanpassning av 

bostäder bör få stort fokus i vårt samhälle och vad det finns för regelverk i dagsläget 

som styr över detta. De fakta som har tagits fram har till stor del hämtats från 

vetenskapliga artiklar och rapporter från statliga verk och myndigheter samt annan 

relevant litteratur och Internetkällor om klimatsmart, miljövänligt och ekologiskt 

byggande och boende.  

En fallstudie har genomförts med undersökning på plats i de två områdena 

Augustenborg i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm och intervjuer har 

genomförts med personer som varit inblandade i projekten. De intervjuer som 

genomförts har varit semistrukturerade för att utgå från samma disposition där 

respondenterna har getts möjlighet att utveckla sina svar. De utvalda personerna för 
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intervjun hittades genom Stockholm stads respektive Malmö stads hemsida och 

personligt möte i Stockholm och Malmö har skett vid alla intervjuer utom en som 

genomfördes via telefon. Personerna som valdes ut för intervju hade alla utom en varit 

med och organiserat projekten från början vilket kändes viktigt för att få en förståelse 

för om områdenas bakgrund hade någon betydelse i planeringen och efter att de 

miljövänliga bostadsområdena var färdigställda. Alla respondenter tillfrågades om 

intervju via mail utom en som kontaktades först via mail sedan telefon då svar uteblev. 

Frågorna som ställdes återfinns som bilaga 1 och var lika till alla personer och de har 

inte fått ta del av frågorna i förväg. Intervjuerna gav mig en samlad förståelse för hur 

planeringen av de två studieobjekten gått till och för att kunna bedöma om det 

miljömässiga utfallet av projekten blev som det var tänkt att bli.  

 

4. Avgränsningar 

Arbetet har omfattat studier gällande klimatsmarta bostadsområden i första hand i 

Sverige och där har jag även inkluderat miljövänligt och ekologiskt byggande och 

boende. Jag har utgått från dessa tre begrepp då de alla gemensamt har samma 

grundprincip och mål: att minska boendets miljöpåverkan.  

Avgränsningen har skett till att bara ta med bostadsområden som innefattar 

flerbostadshus och endast en del av de klimatsmarta och miljövänliga lösningar som 

finns att tillgå i dagsläget, inte hur byggbranschen ska gå tillväga för att implementera 

dessa i byggnadens konstruktion.  

De bostadsområden som är med i studien, Hammarby Sjöstad och Augustenborg är två 

områden där det i dagsläget bott personer under en längre tid. De tre exemplen som 

finns under pågående klimatsmarta projekt i Sverige har endast tagits upp som 

beskrivande exempel och inte i den jämförande studien därför att det är svårt att 

avgöra hur de kommer fungera i praktiken innan de är färdigställda. Dessa är med i 

uppsatsen för att påvisa att tekniken gått framåt sedan Augustenborg och Hammarby 

Sjöstad byggdes och det finns många nyare tekniska lösningar som möjligtvis är mer 

klimatvänliga än de som applicerats i studiens områden.  

Rent tidsmässigt avgränsas uppsatsen till perioden januari-maj 2012.  

 

5. Källkritik 

Eftersom studien syftar till byggprojekt i Sverige är det relativt svårt att finna 

vetenskapliga artiklar som tar upp just det ämnet. De artiklar som finns att tillgå utgår 

från utländska förhållanden och de artiklarna jag har använt har fått sättas i relation 

och jämföras med svenska förhållanden vilket kan betyda att det ibland inte riktigt 

stämmer helt överens med vissa beräkningar, klimatförhållanden med mera. En stor 

del av informationen om svenska lagar, Sveriges miljömål och klimatpåverkan har 

hämtats från internetsidor som kommer från statliga myndigheter och 
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förvaltningsmyndigheter. Detta kan göra det problematiskt då de själva författar sina 

publikationer utan vetenskaplig kritisk granskning och det är svårt att verifiera 

källornas kvalitet. Det finns risk för att informationen inte har en objektiv bedömning 

utan är framtagen ur författarens intressen. Jag har så långt som möjligt granskat 

informationen kritiskt och försökt verifiera den med de vetenskapliga artiklarna jag 

använt.  

De respondenter som valdes ut för intervjuer är alla mer eller mindre involverade i 

projekten och detta kan ha lett till att svaren på de frågor som ställdes besvarades med 

försiktighet. Det kan vara svårt att kritiskt granska sitt eget arbete och om personens 

medverkan har påverkat utgången är det möjligt att uppfattningen av resultatet är mer 

positivt än vad som annars vore. Frågorna som ställdes har varit semistrukturerade 

vilket ger respondenten ett fritt spektrum av egna reflektioner med möjlighet att 

bygga vidare och utveckla grundfrågan. Denna metod är bra utifrån det perspektivet 

att intervjun inte blir så styrd och det går att få fram mycket information men det är 

också svårt att sammanställa och jämföra svaren rakt av mellan alla respondenter.  

Den tekniska utvecklingen går ju hela tiden framåt och jag kan ha tagit upp exempel på 

klimatsmarta lösningar där det numera finns andra bättre alternativ att tillgå. Under 

bostädernas energiförbrukning har jag kortfattat tagit upp ett bra exempel på en 

klimatsmart byggnad i Ohio där lösningarna känns relevanta trots att det är ett par år 

sedan den uppfördes. 

 

6. Disposition 

Under den inledande delen av uppsatsen redovisas syfte och frågeställning, metod och 

genomförande. Därefter går att läsa de avgränsningar jag dragit i mitt arbete och den 

kritik som går att ställa till uppsatsens källor. Sedan följer ett avsnitt med bakgrund om 

bostadsbyggandet i Sverige med en allmän introduktion och därefter följer en kortare 

redogörelse för dagens byggregler och en sammanfattning av de bygglagar som finns 

att följa. Här finns även de miljömål som påverkas av bostadsbyggandet: begränsad 

klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning och 

god bebyggd miljö. Nästkommande rubrik är klimatförändringar och bostadsbyggande 

som handlar om tänkbara scenarier vid klimatförändringar och då framför allt i Sverige. 

Jag har i detta avsnitt även fokuserat på energianvändningen i Sverige och lite exempel 

på hur denna ska kunna minska hos de boende. Sedan följer kapitlet om vad är det 

som gör husen klimatsmarta och miljövänliga där jag redogör för början av ekologiskt 

byggande i Sverige och vad det i dagsläget finns för bedömningssystem för att 

klassificera nivån av miljövänligt i hus och byggnader. Under bostädernas 

energiförbrukning har jag kortfattat tagit upp ett bra exempel på ett klimatsmart 

alternativ från Ohio, därefter tar jag upp tre olika pågående klimatsmarta projekt i 

Sverige. I nästkommande del följer min studie av de två klimatsmarta områdena 

Augustenborg i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm. Här redovisas de båda 
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områdenas bakgrund och hur projekten utfördes. En beskrivning av deras lösningar 

gällande energi, avfall, trafik och miljö med mera återfinns under respektive område. I 

den avslutande analys- och diskussionsdelen kopplas det insamlade materialet ihop 

med den forskning som tagits upp för att kunna se sammanhang och kunna göra 

tolkningar och bedömningar. Här görs också en jämförelse mellan Augustenborg och 

Hammarby Sjöstad och det redogörs för om de två områdena har lyckats uppnå 

klimatsmart boende. I slutsatsen redovisar jag kort mina slutsatser som jag kan dra 

utifrån uppsatsen. Som bilaga har lagts de frågor som använts i intervjuerna. 

 

7. Bakgrund 

7.1 Introduktion 

Konstruktion, design och brukandet av ett hus är tre viktiga faktorer för att kunna 

minska koldioxidutsläppen och det är något som måste tas i beaktande av både nya 

och äldre byggnationer. När människor bor eller arbetar i ett hus krävs det en stor 

mängd energi och energianvändningen generar koldioxidutsläpp. Konstruktion och 

design är avgörande faktorer för hur stor energianvändningen blir men även 

människorna som vistas i byggnaden påverkar energi åtgången (John et al. 2005: 325).   

Energianvändningen måste minska inte bara på grund av att energiefterfrågan bygger 

på fossila bränslen utan även för att byggnader ger ifrån sig stora mängder koldioxid 

vilket bidrar till växthuseffekten. Detta är något som måste få en förståelse hos alla 

som på något sätt är inblandade i byggnaden: ägare, boende, arkitekter, ingenjörer, 

entreprenörer, leverantörer, och tekniker (John et al. 2005: 324, 327). 

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för en betydande del av den totala 

miljöpåverkan se figur 1 och 2 för siffror på energianvändningen och utsläpp av 

växthusgaser (Boverket 2009, a: 31-33). Det är framförallt energianvändning, 

användning av farliga kemiska produkter, avfall, emissioner av växthusgaser,  ämnen 

som bidrar till försämrad luftkvalitet och humantoxiska effekter som är betydande, 

däribland kväveoxider och partiklar (Boverket 2009, a: 9-10).  
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Figur 1: ”Bygg- och fastighetssektorns totala användning av energi TWh) mellan åren 1993 och 2007” 

(Boverket 2009, a:25).  

 

 

Figur 2: ”Bygg- och fastighetssektorns totala utsläpp av växthusgaser (Mton Co2-ekvivalenter) mellan 

åren 1993 och 2007” (Boverket 2009, a:26). 

Trots att det i Sverige mättes en utsläppsminskning av koldioxid med 40 % mellan 

början av 1970 till slutet av 1990 (Regeringskansliet 1997: 10) rapporterades det om 

behovet av en ytterligare minskning och effektivisering av energianvändningen 

(Regeringskansliet 1997: 10). Det var under denna period som det börjades ställa krav 
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på byggbranschen och försäkringsbolag och kreditgivare kom med miljökrav på 

materialanvändningen vid byggandet.  

Miljön behövde förbättras och det krävdes att ny miljöteknik utvecklades och med 

detta i åtanke kom ”kretsloppsmiljarden” år 1996. Kretsloppsmiljarden innebar att 

under en femårsperiod skulle byggnader och infrastruktur kretsloppsanpassas med 

bland annat bättre avloppshantering, minskade avloppsutsläpp och återanvändning av 

byggmaterial (Regeringskansliet 1997: 8-13). 

År 1997 skrev regeringen i den ekonomiska vårpropositionen att ”Sverige skall vara en 

pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologisk hållbar utveckling. Anpassning 

av bebyggelsen har en strategisk roll i energiomställningen” (Socialstyrelsen 2000: 9). 

 

7.2 Dagens byggregler och lagar 

Den fysiska planeringen innebär planering av mark- och vattenanvändning och 

utveckling av bebyggelse och anläggningar. Samhället och enskilda individer ska 

komma överens om bästa sättet att använda mark och vatten i framtiden. Den lokala 

planeringen bedrivs främst av kommunerna genom olika planer och program och 

enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Denna plan 

som innefattar hela kommunen ska ge vägledning för hur mark och vatten ska 

utnyttjas på ett hållbart sätt. En detaljplan är i motsats till översiktplanen juridiskt 

bindande och anger lämplig mark- och vattenanvändning i ett mindre område 

(Länsstyrelsen). 

 

7.2.1 Boverkets byggregler 

Boverkets byggregler är mestadels inriktat på tekniska lösningar och konstruktioner 

och har lite fokus på ett miljöperspektiv. Byggherren får välja de material och tekniska 

lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta så länge lagens krav på 

ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls (Boverket 2011: 27). 

Grundvattenförhållandena ska undersökas innan markarbeten påbörjas för att se om 

det finns risk för sättningar och eventuell sänkning av grundvattennivån. Om det 

förekommer risk för detta finns det också osäkerhet för vattenbrist och biologisk 

nedbrytning (Boverket 2011: 90). 

Hushållsavfall, såsom matavfall, bör kunna lämnas så nära bostaden som möjligt. 

Avståndet mellan bostadsdörren och lämningsplatsen bör inte överstiga 50 meter vid 

flerbostadshus (Boverket 2011: 109). 

Energianvändning är reglerat i Boverkets byggregler och beroende på storleken på 

byggnaden finns det olika beräkningar för den totala energiåtgången som inte får 

överskridas. För byggnader i södra Sverige får energiåtgången vara högst 90 

kilowattimmar per kvm/år och för byggnader i norra Sverige är det 130 kilowattimmar 
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per kvm/år (Boverket 2011: 262). 

 

7.2.2 Plan- och bygglagen 

En ny plan- och bygglag började gälla 2 maj 2011 och syftet med den nya lagen var 

bland annat att öka möjligheten för kommunerna att väga in klimatfrågor i den fysiska 

planeringen (Länsstyrelserna 2012: 7).  ”I plan- och bygglagen finns bestämmelser om 

planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med 

hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika 

och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” Det är en kommunal 

angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt plan- och 

bygglagen (Sveriges riksdag 2010).  

I plan- och bygglagen står det att utläsa att bebyggelse och byggnadsverk ska 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till: 

- Människors hälsa och säkerhet 

- Jord-, berg och vattenförhållandena 

- Möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt 

- Möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar 

- Risken för olyckor, översvämningar och erosion 

 

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse 

och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till bland annat: 

- Behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 

hygienförhållanden. 

- Möjligheterna att hantera avfall.  

- Trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.  

 

Gällande energihushållning och energiförsörjning ska bebyggelse och byggnadsverk 

som kräver tillförsel av energi placeras på bästa lämpliga plats ur energisynpunkt. 

Gällande mark- och vattenområden får inte planläggningen ske så att det kan innebära 

påverkan på grundvattnet. I Sverige gäller strandskydd med generellt 100 meter på 

land och i vatten men det finns möjlighet för länsstyrelsen att utvidga detta till 300 

meter.  I en detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet om det finns särskilda 

skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med 
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planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Dock ska varje dispens och upphävande 

av strandskydd granskas av länsstyrelsen (Sveriges riksdag 2010), (Naturvårdsverket f). 

7.2.3 Miljöbalken 

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer kan leva i en hälsosam miljö. ”Alla typer av åtgärder som kan 

få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs. ”  

Följande fem grundstenar är citerade från Naturvårdsverket b: 

1) Människans hälsa och miljö ska skyddas mot störningar 

Människans hälsa ska skyddas mot både fysisk och psykisk påverkan och störningar 

som påverkar välbefinnandet negativt ur medicinsk eller hygienisk synpunkt, till 

exempel buller, lukt och termiskt inomhusklimat.  

2) Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas 

Värdefulla natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas så att deras värden inte 

minskar.  

3) Den biologiska mångfalden ska bevaras 

Den biologiska mångfalden syftar till både mångfald av ekosystem och mångfald av och 

inom arter. Naturen har ett eget skyddsvärde där den biologiska mångfalden ska 

beskyddas och ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga ska bevaras. 

4) En god hushållning av mark och vatten ska tryggas 

Långsiktigt god hushållning ska ske på bästa sätt vad gäller markanvändning och 

samhällsbyggande. Detta ska ske ur en ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synvinkel.  

5) Återanvändning och återvinning ska främjas 

Hushållning med råvaror och en ökad resurseffektivisering. Energi och andra resurser 

där uttag av nya resurser ska minska, och möjligheterna att återvinna och återanvända 

dessa ska tas tillvara. 

(Naturvårdsverket b) (Miljödepartementet 1998) (Regeringskansliet) 

 

7.2.4 Bostadsbyggandet och Sveriges miljömål 

Sverige har 16 miljömål som vart och ett har olika etappmål. Olika myndigheter har 

ansvar för de olika målen och varje år ska de redovisa en samlad bedömning om 

möjligheterna att nå miljö- och etappmålen. 

Enligt Boverket (2006:39) och Naturvårdsverket d är det främst följande 

miljökvalitetsmål som på något sätt påverkas vid bostadsbyggande: 

- Begränsad klimatpåverkan (Miljömål):  

Människan påverkar klimatsystemet på ett negativt sätt genom att bidra till en 
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höjning av växthusgaser. I hela världen är det förbränning av fossila bränslen 

som påverkar växthuseffekten mest och de fossila bränslena olja, kol, naturgas, 

bensin och diesel används främst till el- och värmetillförsel. Miljömålet 

Begränsad klimatpåverkan innebär att stabilisera halten av växthusgaser i 

atmosfären så att det inte påverkar klimatsystemet negativt. Detta ska dock 

inte ske utan att hänsyn tas till  

”att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs 

och andra mål för hållbar utveckling får inte äventyras”. Ansvarig myndighet är 

Naturvårdsverket.  

 

- Frisk luft (Miljömål): 

Vår omgivning är full av luftföroreningar vilket är negativt för både människa 

och material. Människan andas in farliga partiklar, ozon och organiska kolväten 

vilket har en negativ effekt på hälsan. Det finns även lokala utsläpp som kan 

komma från trafik, vedeldning i panna, gräsklippare, motorsågar och 

grävmaskiner.  Luftföroreningar orsakar en forcerad nedbrytning av material 

som metall, gummi, plast och kalksten vilket ger skador på exempelvis 

byggnadskonstruktioner och föremål med ett kulturhistoriskt värde. Ansvarig 

myndighet är Naturvårdsverket. 

 

- Bara naturlig försurning (Miljömål): 
Mänsklig aktivitet har orsakat att mer än en femtedel av Sveriges skogar, fjäll 
och sjöar är försurade. Det är framförallt utsläpp av svaveldioxider, 
kvävedioxider och ammoniak som kommer från transporter, 
energianläggningar, industri och jordbruk.  
Försurningen av skogsmark kan ske genom en kombination av försurade 
luftföroreningar och skogsbruk.  
 
Försurningen har också effekt på byggnader, statyer och viktiga kulturföremål 
eftersom det kan finnas i nederbörd, luft, vatten och mark vilket kan leda till att 
dessa vittras sönder. Även viktiga föremål som ligger i marken som exempelvis 
rörledningar och fornlämningar blir påverkade och kan förstöras. 
Dricksvattenbrunnar kan bli försurade och påverkar i sin tur människans hälsa.  
Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket. 

 

- Giftfri miljö (Miljömål): 

När kemiska produkter, varor och byggnader tillverkas, används och skrotas 

påverkar de vår hälsa och miljö negativt genom kemikaler och föroreningar. Det 

finns över 12 000 registrerade ämnen som återfinns i kemiska produkter och 

det tillkommer ännu fler ämnen i bilar, kläder, plastartiklar och 

byggnadsmaterial. Även i marken återfinns mycket föroreningar och enligt 

länsstyrelserna handlar det om cirka 50 000 platser där industrier och 

bensinstationer orsakat markföroreningar. Import och industriella processer 
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som bildar kemiska processer bidrar till att det hela tiden kommer in fler 

ämnen i landet. 

 

Det förekommer väldigt mycket kemiska ämnen i vår inomhusmiljö och en 

miljon svenskar har besvär som är relaterat till detta. Höga halter av kadmium i 

njurarna går att finna hos några procent av den svenska befolkningen och i 

bröstmjölk går det att hos en del finna PCB och bromerade flamskydd. Ansvarig 

myndighet är Kemikalieinspektionen. 

 

- Ingen övergödning (Miljömål): 

Trafik och kraftverk genererar kväveoxidutsläpp som i sin tur faller ner i mark 

och vatten. Avloppsreningsverk och industrier släpper ut fosfor som genom 

transport med vattendrag hamnar i våra sjöar och hav. För höga halter av kväve 

och fosfor i mark eller vatten orsakar övergödning. Övergödningen gör så att 

kväve lagras upp i skogsmark och ängs- och betesmarker vilket leder till att 

deras växtlighet förändras och arter som trivs i näringsfattiga miljöer tvingas 

undan. Dessa problem förekommer främst i södra delarna av landet men sker 

även i fjällvärlden. Övergödningen i hav, sjö och vattendrag visar sig främst som 

algblomning med grumligt vatten och om algerna är giftbildande kan det vara 

hälsofarligt för människa och djur. Övergödningen leder till en reducering av 

tångbälten och en förändring i artsammansättningen och vid allvarlig 

övergödning uppstår syrebrist på sjöbotten.   

 

I områden där det förekommer intensiva jordbruk kan grundvattnet drabbas av 

höga halter av nitrat, vilket kan orsaka hälsoproblem. Människan och då 

framförallt barn som får i sig dricksvatten med hög nitrathalt kan få skador. 

Ansvarig myndighet är Havs och Vattenmyndigheten. 

 

- God bebyggd miljö (miljömål): 

Regionförstoring är något som har ökat de senaste 40 åren och som har lett till 

både en ökning i avstånd och transportbehov. För att effekterna av detta ska bli 

så positiva som möjligt krävs det att de transportmedel som finns tillgängliga är 

miljövänliga, säkra, bekväma och tidseffektiva. Över lag har bostadsområdenas 

grönytor minskat för att istället bebyggas och detta leder till försämrade 

möjligheter till rekreation nära bostaden. I Sverige står vår bebyggelse för cirka 

40 % av den totala energianvändningen. För att minska utsläppen av koldioxid 

och därmed växthuseffekten byggs fjärrvärme baserad på biobränsle ut. 

Ansvarig myndighet är Boverket. 

 

7.3 Klimatförändringar och bostadsbyggande 

När det gäller klimatanpassningen i den fysiska planeringen har landets kommuner ett 
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stort ansvar och det gäller att se klimatanpassningen utifrån ett helhetsperspektiv då 

det är ett så brett och komplext område. I den fysiska planeringen handlar 

klimatanpassningen om att i nya planer hantera frågor som rör lokalisering och 

utformning av verksamheter och bebyggelse. I och med att det förväntas ske framtida 

klimatförändringar krävs det också att det avsätts tillräckligt skyddsavstånd för att 

klara av att möta detta utan risker. För att kunna möta ett klimat i förändring krävs det 

också av befintlig bebyggelse att det ska kunna hantera bland annat teknisk 

infrastruktur och grönstruktur på ett strategiskt sätt (Länsstyrelserna 2012: 10).  

Det är en lång process från planeringsstadiet till dess att byggnaden är färdigställd och 

det är viktigt med samverkan mellan flera olika aktörer för att lyckas med en 

klimatanpassning. Mellan olika aktörer såsom bland annat kommunledning, byggherre, 

fastighetsägare, förvaltare och kommunala vattenbolag krävs det god kommunikation 

och eftersom klimatförändringen är ett globalt problem krävs det även ett samarbete 

mellan kommuner. I den kommunala översiktsplanen ska det redogöras för 

klimatrelaterade risker och dessa ska även beaktas i områdesbestämmelser, 

detaljplaner och när kommunen ger bygglov. Det är också viktigt att den informationen 

förs vidare till byggherren vid byggsamråd och sedan att fastighetsförvaltaren även får 

informationen när byggnaden står klar (Länsstyrelserna 2012: 11). 

Sverige kommer bli påverkat av de rådande klimatförändringarna på flera olika sätt 

men framförallt handlar det om ökad nederbörd och stigande årstemperatur. Det är 

inte fullt tillräckligt att bara arbeta för att motverka klimatförändringarna utan det 

krävs även att få till en klimatanpassning.  Ett exempel på klimatanpassning för ny 

bebyggelse är att utveckla och anpassa fysisk planering och byggregler till framtida 

klimatförändringar och väderfenomen (Boverket 2009, b: 18).  

 

7.3.1 Stigande årsmedeltemperatur 

Årsmedeltemperaturen har under de senaste 100 åren ökat med 0,74 °C visar IPCC 1 i 

sin rapport IPCC 2007. (IPCC 2007: 5). SMHI2 har utfört beräkningar som visar på att 

Sveriges årsmedeltemperatur fram till och med perioden 2071-2100 sakta men säkert 

kommer stiga mellan 2,5 till 6 grader, detta jämfört med en referensperiod under tiden 

1961-1990 (Länsstyrelserna 2012: 16). Den ökade temperaturen ger ett minskat 

snötäcke och därför sker den största temperaturökningen under vintern. Även på 

sommaren kommer temperaturen att öka och forskare vid Rossby center förutspår att 

temperaturer över 40 °C kan bli aktuellt vart tjugonde år i södra Sverige 

(Länsstyrelserna 2012: 16).  

 

7.3.2 Ökad nederbörd och stigande havsnivåer 

I Sverige har nederbörden en förväntad ökning med 10-20 % de närmsta hundra åren, 

                                                           
1
 IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 

2
 SMHI: Sveriges meterologiska och hydrologiska institut 
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dock med stor variation mellan olika år och olika decennier. Nederbördsökningen är 

störst under vintern och avrinningen kommer att öka med 5-25 % i Sverige som helhet 

men med stora regionala skillnader (Länsstyrelserna 2012: 18). Den förväntade ökade 

nederbörden kräver att ledningsnät i bebyggelsen klarar av att leda bort dagvatten. De 

hus som ligger nära hav och sjö ligger i en riskzon på grund av att ökad nederbörd gör 

marken instabil med ökad risk för ras (Naturvårdsverket, c). 

Havsnivån beräknas stiga under de kommande åren.  Undersökningar visar att mellan 

åren 1978-2007 har havsnivån stigit med nästan 3 millimeter per år (Länsstyrelserna 

2012: 20). 

Ökad nederbörd och ökade havsnivåer leder till ökad avrinning i vattendragen. Detta i 

sin tur kan orsaka en ökad erosion där det finns erosionskänsligt material och en 

flödes-/ vindhastighet som är tillräckligt hög för att lossa och transportera materialet. 

Landets västra delar och områden i mellersta och norra Sverige kommer få ökade 

vattenflöden vilket leder till ökad erosion i vattendragen.  Erosion där medför risk 

nedströms i och med att det sker en transport av sediment som avsätts längre ned i 

vattendraget.  

De höjda havsnivåerna liksom den tilltagande nederbörden ökar risken för erosion vid 

landets kuster vilket kan ge skadliga konsekvenser på kustnära bebyggelse och 

infrastruktur (Länsstyrelserna 2012: 21) (Boverket 2009 b: 14).  

Skred och slamströmmar kan ske i slänter vilket kan bero på både naturliga och 

mänskliga faktorer. I branta slänter av morän eller lera och silt kan det uppstå skred 

när jorden är vattenmättad. Detta kan orsakas av ökad nederbörd, förändrade 

grundvattennivåer och fluktuerande vattennivåer. Det kan också bero på 

skogsavverkning eftersom vegetationen som suger upp markvattnet tas bort vilket då 

leder till högre grundvattennivåer och ytvattenflöden. Även djupa markspår från 

skogmaskiner kan leda till omledning av vatten från befintliga vattendrag och diken till 

andra delar av slänterna (Länsstyrelserna 2012: 22).  

 

7.3.3 Energianvändningen  

Siffror från 2003 visar att totalt gav vårt boende upphov till utsläpp på cirka 2,5 ton 

Co2e3 per person och år. I denna siffra ingår byggande, uppvärmning och hushållsel 

(Naturvårdsverket 2008: 35).  De totala utsläppen per person år 2010 var 7 ton 

växthusgaser och 5,6 ton koldioxid (Naturvårdsverket e). 

EU har beslutat att höja kraven på energieffektivitet i nyproducerade bostäder och 

från år 2020 ska de vara betydligt energisnålare än i dagsläget (Länsstyrelsen 

Södermanland 2011: 8). Transporter i Sverige står också för en stor del av 

energianvändningen och hör i allra högsta grad ihop med vårt boende då många 

                                                           
3
 Utsläpp av växthusgaser omräknat till koldioxidekvivalenter 
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transporter sker i anslutning till våra bostäder. För Sverige har energianvändningen för 

hushåll och transporter under perioden 2000-2009 sett ut som redovisas i tabell 1. Den 

visar att energianvändningen för hushåll sakta sjunker medan för transporter ökar det 

stadigt (Miljömål): 

Tabell 1: Energianvändningen i Sverige, MWH/inv. och år (Miljömål). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siffror för 2008 visar att energianvändningen i bostäder och lokaler stod för 35 % av 

energianvändningen (Miljömål) och för den siffran står uppvärmningen för en stor del 

av det totala energianvändandet. Ett av de nationella målen är att minska 

energianvändandet med 50 % till år 2050 (Länsstyrelsen Södermanland 2011: 8). Det 

går åt cirka 60 % mer energi att bygga en kvadratmeter småhus än en kvadratmeter 

flerfamiljshus, men mest betydelsefullt för klimatpåverkan från boendet är 

energianvändningen efter att huset är byggt (Naturvårdsverket 2008: 49). 

År 2010 var det 89 % av de vanligaste flerbostadshusen anslutna till fjärrvärme vilket är 

en ökning med 2 procentenheter från 2005. Jämför med småhus byggda i grupp där 

siffran är 47 % för samma år. Näst efter fjärrvärme kom elpanna som 

uppvärmningssätt för småhusen som låg på en siffra på 30 % ( SCB 2012: 91). I 

samband med att utetemperaturen ändras kommer husen behöva anpassas för andra 

temperaturer än vad som gäller i dagsläget. Husen kommer kräva mindre energi för att 

värmas upp men samtidigt mer energi för att kylas ner (Naturvårdsverket c). 

Genom relativt enkla metoder finns det möjlighet att påverka de boende till att bli mer 

medvetna om vikten av att energispara. Följande punkter skulle enligt Omer (2008: 

2350) fungera som åtgärder för att få till en minskad energianvändning i 

bostadsområden (Omer 2008: 2350). 

- Få de boende att förstå bakgrunden till klimatförändringarna. 

- Öka förståelsen hos de boende var de använder energin och kartlägga onödigt 

användande. 

År MWh/inv., Hushåll MWh/inv., Transporter 

2000 9,49 8,94 

2001 10,11 9,26 

2002 10,12 9,20 

2003 9,45 9,45 

2004 8,59 9,58 

2005 8,77 9,57 

2006 8,34 9,44 

2007 8,11 9,63 

2008 7,85 9,77 

2009 8,10 10,05 
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- Inhandla billigare el. 

- Enkla lågkostnadsval. 

- Ekonomiskt stöd och skattelättnad vid inköp av energisparande utrustning. 

 

7.4 Vad är det som gör hus klimatsmarta och miljövänliga? 

7.4.1 Början på miljövänligt byggande 

De senaste årtiondena har ekologisk design fått en utbredning vad gäller teknologi och 

innovativa lösningar för att förvalta jordens naturliga tillgångar. Det finns bra och väl 

fungerande tekniska och ekologiska lösningar för matsektorn, avfallsektorn, arkitektur 

och landskapsdesign och inom området för miljömässig hållbarhet (Todd et al. 2003: 

421). 

I början på 1980-talet kom det första ekologiska byggandet i form av enskilda hus och 

hela ekobyar i Sverige och fram till 2006 hade drygt 25 ekobyggprojekt genomförts. 

Projekten har fokuserat mycket på att så långt som möjligt upprättas enligt den äldre 

bebyggelsens lokala försörjnings- och kretsloppssystem som innebär största möjliga 

hushållning av vatten, material och energi. Ambitionen har också varit att minska 

mängden miljöpåverkande utsläpp till luft, mark och vatten (Boverket 2006: 13, 17). 

Två vanliga syften med ekologiskt boende är att energihushålla och att använda 

förnybar energi (Socialstyrelsen 2000: 7). Det är dock inte självklart att de lösningar 

som idag anses ekologiska är bäst för den yttre miljön eller för inomhusmiljön och de 

boende. Blir lösningarna alltför tekniska och komplicerade kan det innebära 

svårigheter att installera och använda vilket kan leda till att de används felaktigt, ” 

brukandet av byggnaden blir inte mer ekologiskt än vad de boendes livsstil tillåter” 

(Boverket 2006: 9). Ekologiskt byggande med dess ofta traditionella metoder är inte 

alltid tillämpbara på moderna byggmaterial. Det är heller inte säkert att de håller för 

förutsättningarna för värme, ventilation och avlopp, båda vad gäller samhällsmässigt 

och material (Boverket 2006: 15). 

För Sverige är det i dagsläget framför allt fokus på passivhus och lågenergihus, vilket 

innebär att bostäderna är energieffektiva. Passivhuset minimerar behovet av köpt el 

och använder sig istället av maximering av gratisenergi upp till 70-75 % 

(Passivhuscentrum Västra Götaland). För att värma upp ett passivhus krävs väldigt lite 

energi och den köpta värmeenergin är bara en femtedel av det totala behovet enligt 

dagens byggnadskrav gällande energianvändning från Boverket. Resterande kommer 

från instrålad sol, människor som vistas i byggnaden och apparater i hushållet 

(Passivhuscentrum Västra Götaland). Ett passivhus kan klara sig på minimal 

värmetillförsel, energibehovet kan halveras och koldioxidutsläppen reduceras jämfört 

med traditionellt byggande. Detta uppnås genom extraisolerade väggar, golv, fönster 

med mera och det är en effektiv värmeåtervinning ur ventilationsluften. Luftväxlingen 
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och filtreringen i passivhus är bättre än i de flesta traditionella hus vilket ger bra 

kvalitet på inomhusluften. Tekniken för passivhus är ständigt framåtgående och dessa 

hus är väl etablerade i Tyskland, Schweiz, Österrike och i Sverige där tekniken tillämpas 

alltmer (Länsstyrelsen Södermanland 2011: 19). 

Grundkravet för ett passivhus är att byggnaden bara kräver 10 W tillförd värmeeffekt 

per kvadratmeter vid +20 °C inomhus på årets kallaste dag, definierat av 

dimensionerande utetemperatur och till detta kommer att byggnaden skall vara i stort 

sett lufttät (Passivhuscentrum Västra Götaland). 

Det finns el som kommer från förnybara källor såsom vindkraft och vattenkraft och 

från fossila bränslen såsom kol, naturgas och olja. Ett hus som använder sig av 

förnybara energikällor släpper ut flera ton mindre farliga växthusgaser jämfört med 

användning av fossila bränslen (Naturvårdsverket a). 

 

7.4.2 Certifierings- och klassificeringssystem 

Utvärdering av hållbara byggnader ses enligt Conte et al. (2012: 31-34) som ett 

nödvändigt verktyg för att följa och värdera utvecklingen av hållbart byggande. Trots 

att det idag finns ett flertal olika utvärderingssystem tillgängliga över hela världen 

återstår det fortfarande mycket kvar att utveckla inom detta område då dagens system 

inriktar sig i huvudsak på befintliga tekniska lösningar och att utfärda certifieringsintyg 

snarare än att föra utvecklingen framåt i det hållbara miljövänliga byggandet. Det finns 

många olika system och verktyg för att bedöma hållbara byggnader och det har visat 

sig viktigt att anpassa kriterierna utifrån de land byggnaderna finns i. BREEAM4, LEED5 

och SBTool6 är exempel på några certifieringssystem som används i Europa. Det är 

dock svårt att utföra en kritisk analys av vart och ett av systemen på grund av deras 

multiplicitet och komplexitet men detta till trots har det visat sig under åren som gått 

att de är väldigt användbara ändå. Tack vare systemen har miljömedvetenheten ökat 

hos både byggnadsaktörer och hos de som senare vistas och bor i byggnaden. Det är 

också viktigt att inte se detta ur ett individuellt perspektiv för enskilda byggnader utan 

det ska bedömas ur ett helhetsperspektiv, först då går det att uppnå hållbara städer 

och minska den globala miljöpåverkan (Conte et al. 2012: 31-34).  

Sverige använder sig av certifieringssystem i byggbranschen och Sweden Green 

Building Council (Sweden GBC) är en ideell förening som grundades i juni 2009 av 

Akademiska hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, 

SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White.  Föreningen är sedan 

oktober 2011 medlem i World Green Building Council. Målet med att bilda Sweden 

GBC var att verka för grönt byggande och att utveckla och påverka miljö- och 

                                                           
4
 BREEAM= BRE Environmental Assesment Method BRE: tidigare statlig myndighet i England som nu ägs 

av en sammanslutning av branschaktörer. 
5
 LEED – Leadership in Energy and Environmental Design 

6
 SBTool – Sustainable Building Tool  
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hållbarhetsarbetet i branschen. Det finns ett flertal olika certifieringssystem 

internationellt och Sweden Green Building Council har valt ut fyra olika system som 

passar bäst för svenska byggnader och fastighetsägare (Sweden Green Building 

Council, f): 

1) Miljöbyggnad   

Miljöbyggnad, tidigare kallad Miljöklassad byggnad baseras på svenska bygg- 

och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Det går att med detta system 

bedöma både nya och befintliga byggnaders energi, inomhusmiljö och material. 

Det finns olika nivåer på certifieringen: Guld, Silver och Brons beroende på vilka 

krav som uppfylls, se tabell 2 för en sammanfattning av bedömningspunkterna. 

Guld är den högsta nivån på certifiering inom Miljöbyggnad. De certifierade 

byggnaderna ska årligen rapportera energiberäkningar till Sweden GBC 

(Sweden Green Building Council, e). 

Tabell 2: Bedömning i Miljöbyggnad sammanfattat av Sweden Green Building Council, b.  

Energiområdet Innemiljö Byggnadsmaterial Särskilda miljökrav 
 
- Energianvändning 
 
- Energislag 
 
- Värmeeffektbehov 
 
- Solvärmelast 

- Ljudmiljö 
- Radon 
- Ventilationsstandard 
- Kvävedioxid 
- Fuktsäkerhet 
- Termisk klimat 
vinter och sommar 
- Dagsljus 
- Legionella 

- Dokumentation av 
byggvaror 
 
- Utfasning av 
farliga ämnen 
 
- Sanering av farliga 
ämnen 

- Små avloppssanläggningar 
 
- Dricksvattenkvalitet från 
egen brunn 

 

2) GreenBuilding 

GreenBuilding grundades 2004 av EU i syfte att påskynda 

energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. Kriterierna för att bli 

certifierad som GreenBuilding är att sänka energiförbrukningen i fastigheten 

med 25 % mot tidigare eller jämfört med kraven i Boverkets byggregler. Genom 

att en byggnad blir certifierad enligt GreenBuilding visar det att man arbetar 

med energifrågorna och minskar miljöbelastningen (Sweden Green Building 

Council d).  

 

3) BREEAM 

BREEAM kommer ursprungligen från Storbritannien och står för BRE 

Enviromental Assesment Method. Det finns ingen svensk anpassning för 

närvarande men det är under uppbyggnad av NCC tillsammans med Sweden 

Green Building Council. BREEAM har funnits sedan 1990 och gör det till ett av 

de äldsta miljöklassningssystemen, det är även det systemet som är mest 

utbrett i hela Europa. I världen finns 110 000 byggnader som är klassificerade 
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enligt BREEAM och det är ungefär en halv miljon byggnader som är registrerade 

för att bli klassificerade enligt systemet. I BREEAM kan det bedömas både 

befintliga byggnader och de som är under projektering. Det som värderas är 

byggnadens miljöprestanda inom ett antal olika områden och det finns 

minimikrav på vad som måste uppfyllas vad gäller projektledningen, 

byggnadens energianvändning, inomhusklimat såsom ventilation och belysning, 

vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på 

närmiljön. I systemet blir man även bedömd och poängsatt hur byggnaden 

ligger i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av 

byggnadsmaterial och vilka föroreningar byggnaden kan ge upphov till (Sweden 

Green Building Council, a). Enligt studier har BREEAM hjälpt till att spara 4,5 

miljoner ton koldioxid sedan år 1998 (NCC). 

 

4) LEED 

LEED är framtaget år 1999 i USA och benämns The LEED Green Building Rating 

System och är utvecklat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green 

Building Council. Anpassningar till svenska förhållanden håller på att tas fram av 

Sweden Green Building Council. Systemet ser likadant ut i hela världen och 

olika versioner är framarbetade från grundversionen för att anpassas till olika 

typer av byggnader. Bland annat bedöms byggnadens miljöprestanda utifrån 

områdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt 

inomhusklimat (Sweden Green Building Council, c). 

 

7.4.3 Bostädernas energiförbrukning 

Frågan om effektiv energianvändning har aldrig varit mer aktuellt än vad den är idag 

med tanke på hur det påverkar de pågående klimatförändringarna. För att ha en chans 

att utesluta den negativa energianvändningen krävs det en energiplan som är både 

användarvänlig och hållbar. En logisk lösning är att börja mäta energiförbrukningen 

och bestämma sig för åtgärder att minska energianvändandet. Enligt Omer (2008: 

2338-2339) går det att dela in åtgärderna i tre huvudgrupper, se tabell 3, där det första 

steget är omedelbara åtgärder som inte kräver någon större kostnad vilket kan vara att 

ge de boende information och utbildning i energianvändning och se över elavtal med 

mera. Det andra steget är lite mer tidskrävande  åtgärder och som medför en större 

kostnad än första steget. Här gäller åtgärderna att förbättra isolering, förtäta fönster 

och byta till energisparande utrustning som exempelvis lågenergilampor. Den sista 

punkten är långsiktiga åtgärder med höga kostnader vilket innebär större åtgärder 

såsom att exempelvis byta till fjärrvärme (Omer, 2008: 2338-2339): 
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Tabell 3: Åtgärder för att minska energiförbrukningen hos de boende (Omer, 2008: 2338-2339). 

Omedelbara åtgärder / låg 
kostnad 

Innefattar normala åtgärder 
som kräver minimal investering 
och som snabbt kan 
genomföras. 

Tidskrävande åtgärder / 
medel kostnad 
Åtgärder som kräver lite eller 
ingen konstruktion, det 
erfordras mer investering och 
kan ta längre tid att 
implementera.  

Långsiktiga åtgärder / höga 
kostnader 
Åtgärder som kräver grundligt 
förarbete och design. 

- God hushållning och 
övervakning av 
energianvändandet med 
utbildning i resursslöseri. 
 
- Anpassa styrsystemen till att 
passa de behov som finns. 
 
- Små huvudsakliga poster 
såsom timer, termostater och 
liknande. 
 
- Lokalisera och utföra mindre 
underhåll och reparationer. 
 
- Säkerställa att energikällorna 
införskaffas från den mest 
passande taxan och/eller har det 
mest ekonomiska kontraktet.  

- Komplettera befintliga eller 
helt byta ut styrsystem. 
 
- Se över miljövänliga alternativ 
såsom förbättra isolering, 
förtäta fönster och liknande.  
 
- Byta ut utrustning till mer 
energisparande lösningar som 
exempelvis lågenergilampor.  
 

- Byta ut eller uppgradera 
anläggningar och utrustning. 
 
- En fundamental omformning av 
systemen som exempelvis 
fjärrvärmeinstallationer.  

 

Tekniken för solenergi där kiselceller omvandlar solljus till elektriska solceller utnyttjas 

av många användare. Solcellernas förmåga att producera förnybar elektricitet vinner 

hela tiden ny acceptans och sprids världen över. Vid användandet av solceller i 

ordinära hushåll går det att dela upp det på tre basnivåer, passiv solenergi, aktiv 

solenergi och solceller. Att fånga upp passiv solenergi är en fråga om design där 

konstruktionen maximerar omhändertagandet av solljus- och värme samtidigt som det 

tar bort överskott av värme och risken för att bli bländad av starkt sken. Aktiv 

solvärmning av vatten är en teknik som är mycket väletablerad men som dock har 

använts sparsamt. Ett typexempel på ett taksystem kan stå för 50 % av den årliga 

efterfrågan på varmvatten och den har en återbetalningstid på mindre än 10 år trots 

att den håller mycket längre än så (Omer, 2008: 2339). Gällande energi/elektricitet 

från solceller så har de hög världsomfattande potential. Denna lösning är inte bara 

väldigt användbar på soliga breddgrader utan används även framgångsrikt i länder 

med färre soltimmar. Konstruktionen för solceller är tystgående, hög driftsäkerhet, 

kräver lite underhåll och extremt robust. Den beräknade livslängden är 20-30 år och då 

solelektricitet kan ersätta fossilt bränsle medför det konsekventa vinster för miljön 

(Omer, 2008: 2339). Energin från en solcellsmodul på en kvadratmeter ger cirka 100 

kWh/år vilket motsvarar hushållsel för tre kvadratmeter bostadsyta (Hammarby 

sjöstad). 
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Gröna tak är energisparande, ger minskade utsläpp, går att återanvända och 

återvinner material.  

Gröna tak delas in i två olika huvudtyper: intensiva eller extensiva beroende på 

ändamålet och utformningen. Intensiva tak behöver ett rimligt lager med jord och 

kräver skilda lager, konstbevattning och konstant underhåll. Intensiva tak används 

oftast vid anläggandet av takträdgårdar. Extensiva tak har ett relativt tunt lager jord, 

det går utmärkt att odla sedum7 och mossa och de är utformade till att vara 

självförsörjande vad gäller vatten och kräver minimalt med underhåll (Bianchini et al. 

2012: 57-58). 

 

 

Figur 3. De olika lagren för ett grönt tak (Bianchini et al. 2012: 59). 

 

De miljömässiga fördelarna med gröna tak är bland annat energisparande då de 

fungerar som isolerande vilket bidrar till uppvärmning och nedkylning, minskar 

uppvärmning i städer då andelen mörka tak som drar åt sig värme minskar, tar hand 

om och fördröjer vattenmängderna vid nederbörd, förbättrar luftkvaliten, ökar den 

biologiska mångfalden, bidrar till rekreations- och grönutrymmen vilket är vanligt vid 

anläggande av stora takträdgårdar där det går att anpassa taken till fungerande mindre 

grönytor.   

                                                           
7
 Det latinska samlingsnamnet för en mängd olika fettknopps- och fetbladsarter.  

http://www04.sub.su.se:2084/science/article/pii/S0360132311002629
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Bild 1. Gröna tak i Augustenborg, Augustenborgs botaniska takträdgård. Foto: Monica Nilsson 

 

Beroende på vad det är för typ av klimat och hur taket ser ut varierar tjockleken på de 

olika jordlager som taket består av. Ny teknik har tagit fram material som gör att det 

finns möjlighet till att få väldigt lättviktiga gröna tak (Bianchini et al. 2012: 58-59). 

Det finns många intressanta lösningar för att få ner energiförbrukningen och få till en 

mer klimatsmart byggnad. I början på 2000-talet fanns det en byggnad i Ohio, Lewis 

Environmental Studies Center vid Oberlin College som för den tiden är ett mycket bra 

exempel på hög prestanda och hållbar design och ur en ekologisk synvinkel 

integrerades den väl med landskapet. I byggnaden fanns lösning för förnybar energi, 

det naturliga dagsljuset utnyttjades på maximalt sätt och det hade bara använts giftfria 

och återanvändbara material. För avloppssystem finns en lösning som benämns AEES8 

som tillämpades vid denna byggnad och som samtidigt användes för biologisk 

forskning. AEES-systemet innehåller tankar som är uppbyggda i serier och inom 

byggnadens område finns en konstruerad våtmark till rening. Innehållet i tankarna togs 

tillvara och utgjorde gödning till en grupp med tropiska och tempererade växter som 

planterats runt om byggnaden. Det renade avloppsvattnet steriliserades med UV-ljus 

innan de återanvändes till att spola i byggnadens toaletter (Todd et al. 2003: 430). 

                                                           
8
 AEES: Advanced Ecologically Engineered System 



Klimatsmarta bostadsområden, utopi eller verklighet? 
 

25 
 

7.4.4 Pågående klimatsmarta projekt i Sverige 

I Sverige byggs det mycket nya ännu ej avslutade bostadsområden som är klimat- och 

miljövänliga och nedan följer tre exempel på dessa: 

1) Green Village 

I Ale kommun norr om Göteborg byggs ett område som heter Green Village där den 

första inflyttningen planeras till december 2012. Det byggs olika boendealternativ 

varav 9 enfamiljshus, 21 radhus och 86 flerfamiljshus. Oberoende av valet för boende 

är att alla är självförsörjande gällande energin och eftersom husen utnyttjar värme från 

vind, sol och berg uppnår man klimatsmart boende. Inom området kommer det att 

finnas skola, förskola, affärer, läkarvård, fritidsaktiviteter, grön- och strövområden 

samt tillgång till bad och avkoppling. I projektet har huvudmålen varit hållbarhet, 

kvalité, infrastruktur och läge. I projektet har även utformats ett eget specificerat 

energi- och miljöpaket som består av energi, vindkraft, solenergi, bergvärme, 

Miljöbyggnad och Co2, enligt följande koncept: 

Energi 

Målet är att minimera energiåtgången både under byggtiden och efter inflyttning. 

Området ska ha ett energiutbud som är förnybart, miljövänligt och hållbart vilket man 

ska få fram med hjälp av vind, sol och berg. Husen kommer ha en energiförbrukning på 

cirka 30kwh/kvm/år (Green Village c). Det planeras för ett vindkraftverk som kalkyleras 

ha en årlig produktion på 5 000 000 kWh/år och för området beräknas den maximala 

elanvändningen för boende till 750 000 kWh/år. Tanken är att de boende gemensamt 

ska äga vindkraftverket vilket möjliggör för dem att sälja överskott av el (Green Village 

f). Alla hus ska få solpaneler på taken och ska värma det varmvatten som de boende 

förbrukar (Green Village e). Bergvärme ska installeras för att vara en av värmekällorna 

för de boende (Green Village a). 

Miljöbyggnad 

Det är planerat för en miljöcertifiering med högt uppsatta mål. Genom noggrann 

planering i konstruktionsfasen, höga krav på material och kompetens i själva 

byggandet tillsammans med låg energiförbrukning och gott inomhusklimat är strävan 

att få en certifiering inom Miljöbyggnad Guld (Green Village d) 

Koldioxid 

Förnybara energikällor som sol, vind och berg ska utgöra 100 % av energianvändningen 

i området och med hushållsenergin borträknat blir den totala uppskattade 

växthuspåverkan 1,1 ton Co2-ekvivalenter/år.  För att nå detta ska alla hushåll få 

tekniska lösningar installerade som är energisparande som till exempel behovsstyrd 

belysning och uppvärmning.  Genom byggnadskonstruktionen ska dagsljuset tas 

tillvara på bästa sätt och där det inte räcker till finns LED-belysning att använda. Det 

finns ytterligare lösningar för att minska koldioxidutsläppen i området som exempelvis 

bergvärme, alternativt frånluftsvärme och solfångare (Green Village b). 
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2) Norra Kajen 

I Sundsvall finns Norra Kajen som är en gammal industrimark. Här planeras det för en 

”knallgrön stadsdel” med 2 500 bostadsrätter fördelade i flervåningshus och radhus.  

Inom området kommer det att finnas strandpromenad, 100 båtplatser, caféer, 

grönområden, förskolor, hotell, kommersiella lokaler med mera (Norra kajen b). 

Stadsdelen ska vara långsiktigt hållbar och ekologisk med lokala lösningar för 

energiförsörjning, vatten och avfallshantering. Byggnadsmaterialet ska i första hand 

vara ekologiskt certifierat och stadsdelen ska anpassas efter de klimatförändringar som 

är befarade i framtiden. Norra Kajen strävar efter att bli certifierad enligt Guld i 

Miljöbyggnad (Norra Kajen a). 

Energi 

I området ska det finnas ett slutet, energisnålt och flexibelt system för 

energiförsörjningen där all energi ska vara miljövänlig. Det finns planer på att området 

ska producera energi och det ska utformas individuell mätning av el och kall- och 

varmvatten. Genom byggnadskonstruktionen ska dagsljuset tas tillvara på bästa sätt 

och hustaken ska förberedas för solceller vilket dock är planerat för framtiden (Norra 

Kajen 2011: 3). 

Miljöbyggnad 

Det finns planer för att området ska bli certifierat enligt Miljöbyggnad Guld (Norra 

Kajen b). 

Koldioxid 

Genom en strävan efter att minimera sina koldioxidutsläpp och andra växthusgaser ska 

området lyckas med att begränsa sin klimatpåverkan (Norra Kajen 2011: 7).  

Avfall 

Områdets mål är att 60-80 volymprocent av hushållsavfallet sorteras ut till återvinning 

(Norra Kajen 2011:7). Möjligheter till att sortera och göra sig av med sitt avfall ska 

finnas i närheten av varje bostad. Därifrån ska en eldriven sopbil köra avfallet till en 

uppsamlingsplats där det hämtas upp av renhållningsfordon. För grovavfall och farligt 

avfall ska det finnas en separat återvinningsstation i området.  

Matavfall, restavfall, gatuavfall och papper/tidningar ska gå via ett vacuumsystem till 

en uppsamlingsplats. För det avfall som är biologiskt nedbrytbart planeras det att gå 

direkt till en rötgasanläggning. För att få de boende att förstå vikten av källsortering 

kommer kontinuerlig information ges (Norra Kajen 2011: 7).  

 

3) Norra Djurgårdsstaden 

Norra Djurgårdsstaden är ett bostadsprojekt i Stockholm och här planeras för 10 000 

nya bostäder och 30 000 arbetsplatser (Norra Djurgårdsstaden). Tanken är att denna 

miljöstadsdel ska fungera som en modell för hållbart stadsbyggande och den ska bli en 
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av världens första klimatpositiva stadsdelar. För att kunna bli klimatpositiv9 ska 

området bestå av passivhus och plushus, installering av solceller, energieffektiva 

transporter och slutna kretslopp för vatten, avfall och energi (Norra Djurgårdsstaden).  

Energi 

Genom att bygga passivhus och plushus kommer byggnaderna bli energieffektiva och 

de ska även konstrueras så att de genererar egen sol- och vindenergi med förnybar 

energi. Det utreds om möjligheten att skapa ett elnät i området som ska underlätta för 

boende och verksamma att maximera effektiviteten vid elanvändandet.  

Koldioxid 

Ett övergripande mål är att koldioxidutsläppen understiger 1,5 ton per person/år till 

2020, detta är en mycket låg siffra jämfört med 5,6 ton per person/år som 

Naturvårdverket e redovisar för, se sidan 16 (Norra Djurgårdsstaden).  

Avfall 

Det kommer byggas in avfallskvarnar i bostäderna och matavfallet ska bli biogas. För 

avfallet förpackningar, papper och restavfall kommer det finnas en sopsug att slänga 

detta i. Möjligheter till källsortering ska finnas i respektive hus men även en gemensam 

källsorteringsplats i området. Hushållens avfall ska mätas individuellt och avloppens 

näringsinnehåll ska återföras till jordbruket.  

Transporter 

I Norra Djurgårdsstaden satsas det starkt på hållbara transporter genom att bygga ut 

möjligheterna till gång- och cykelbanor, tunnelbana, bus, spårväg, båtar och bilpooler. 

För att främja elbilsanvändandet kommer det finnas laddstationer i området. Målet är 

att hela stadsdelen ska vara fossilbränslefri till år 2030 (Norra Djurgårdsstaden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Minska den egna påverkan på klimatet och kompensera genom att stödja de åtgärder som minskar 

utsläppen.  
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Tabell 4 visar en sammanställning av de tre projekten Green Village, Norra Kajen och 

Norra Djurgårdsstaden: 

 
Tabell 4: En sammanställning av de pågående klimatsmarta projekten. 

 

 Green Village Norra Kajen Norra 
Djurgårdsstaden 

Energi - Eget 
vindkraftverk 
- Solpaneler 
- Bergvärme 

- Planerar för att 
området ska 
producera egen el. 
- Taken förbereds 
för solceller för 
framtiden.  

Passiv- och plushus 
genererar egen sol- 
och vindenergi 

Miljöbyggnad Guld Guld Uppgift saknas 

Koldioxid Uppskattad 
växthuspåverkan 
1,1 ton Co2-
ekvivalenter/år 

Strävar efter att 
minimera 
koldioxidutsläppen 
och begränsa sin 
klimatpåverkan. 

Koldioxidutsläppen 
ska understiga 1,5 
ton per person/år 
till 2020. 

Avfall  - 60-80 
volymprocent av 
hushållsavfallet till 
återvinning. 
- Eldriven sopbil 
samlar upp 
avfallet.  
- Vakuumsystem  
- Rötgasanläggning 

- Avfallskvarnar där 
matavfallet blir 
biogas. 
- Sopsug 
- Avloppens 
näringsinnehåll ska 
återföras till 
jordbruket.  

Transporter   Fossilbränslefri 
stadsdel till 2030. 

 

 

8. Studie 

En studie har genomförts mellan de två miljövänliga bostadsområdena Augustenborg i 

Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm där det skett besök på plats och intervjuer 

med personer som varit inblandade i dessa projekt. De två områdena hade från början 

helt olika förutsättningar då husen i Augustenborg var från 50-talet och således ett 

ombyggnadsprojekt medan Hammarby Sjöstad var ett nytt projekt där det byggdes 

helt nya hus. 

 

8.1 Ekostaden Augustenborg 

Augustenborg ligger i Malmö och där bor cirka 3 200 invånare och det fördelat på 

omkring 1 800 hushåll. Området blev 1998 inkluderat i ett investeringsprogram för 
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ekologisk omställning där målet var att skapa en miljövänlig stadsdel och minska 

områdets klimatpåverkan (Malmö stad). Ett annat av projektets huvudmål var att 

involvera de boende så mycket som möjligt i idéfasen och genomförandet av 

delprojekten som skulle leda till ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 

samhälle (Graham, 2012-04-17). Området var väldigt utsatt socialt och i med hjälp av 

projektet hoppades aktörerna på att det skulle höja den sociala statusen. 

Augustenborg var ett nedgånget bostadsområde vilket skulle åtgärdas i och med 

omställning och ombyggnation till miljövänlig stadsdel (Dannestam, 2012-04-16). 

Projektet Ekostaden utvecklades i samverkan mellan Malmö Kommunala Bostäder 

(MKB), Sydskånes Avfalls Aktiebolag (SYSAV) samt Lunds Tekniska Högskola (LTH). 

Ungefär en femtedel av de boende i området deltog i dialogmöten om projektet och 

vissa blev mer aktiva i utvecklingen av sitt bostadsområde (Malmö stad). På det första 

projektmötet deltog 400 av de boende vilket är en mycket hög andel intressenter, 

emellertid minskade antalet mötesdeltagare för varje möte som genomfördes under 

projektets gång (Dannestam, 2012-04-16). 

Tillsammans med de boende skapades nya park- och trafikmiljöer, bostadsgårdarna 

och fasader förnyades. Nya bostäder byggdes för äldre människor. Andelen grönytor 

ökades och berikades samtidigt som det arbetades för att behålla stadsdelens speciella 

prägel från 50-talet. Den biologiska mångfalden skulle ökas vilket bland annat gjordes 

genom de många gröna taken i området. Malmös största solvärmeanläggning bidrar till 

energiförsörjningen som kompletteras av en marksolfångare. Stadsdelen har minskat 

sin miljöbelastning med 50 % jämfört med innan ombyggnationen (Malmö stad). 

Samverkan har varit ett starkt ledord för Ekostaden Augustenborg och ett nära 

samarbete mellan de olika aktörerna och med de boende i Augustenborg har följt hela 

projektet  

(Graham, 2012-04-17). Ett omfattande arbete med boendemedverkan har pågått och 

hyresgästernas idéer har utformat hela källsorteringssystemet och skapat underlag till 

en del av ombyggnaden av utemiljön (Dannestam, 2012-04-16). Vissa andra lösningar 

kom till efter idéer från de boende såsom Malmös första bilpool och energisystemet i 

området.  

(Malmö stad). 

 

Avlopp 

Augustenborg var ofta drabbat av översvämningar i det kombinerade avloppssystemet 

på såväl vägar som i källare. För att komma tillrätta med detta och för att öka den 

biologiska mångfalden anlades ett dagvattensystem på marken. Medelstora och stora 

kanaler samlar upp regnvatten från tak och hårdgjorda ytor och leder det till dammar 

som både är funktionella och utgör ett vackert inslag i utemiljön. 

Dagvattenhanteringen avlastar det kommunala avloppssystemet och vegetationsytor 
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utnyttjas för rening.  Augustenborgs dagvattensystem anses av många kunna vara en 

modell för hur våra städer kan hantera en ökad nederbörd som följd av 

klimatförändringar, och liknande modeller tillämpas i andra delar av världen 

(Dannestam, 2012-04-16), (Malmö stad).  

Det beslutades att det skulle skapas ett öppet system för dagvatten10 och det byggdes 

natursköna kanaler där vattnet leds till små dammar. Målsättningen var att 70 % av allt 

dagvatten skulle tas om hand eller fördröjas i det nya dagvattensystemet. Det speciella 

i projektet vara att gå in och skapa ett öppet system för dagvattenhantering i ett redan 

etablerat område. Tanken var att prova ett flertal nya lösningar inom ett och samma 

område för att ge inspiration och idéer till fortsatt utveckling (Malmö stad). Två av 

ytorna för dagvattenhanteringen var tänkta att fungera liknande en våtmark men då 

vattnet blev alltför stillastående togs dessa bort och blev gräsmatta istället 

(Dannestam, 2012-04-16). 

 

 
Bild 2: Dagvattenhantering Augustenborg. Foto: Monica Nilsson 

 

 

                                                           
10

 Regnvatten och smältvatten 
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Material 

Miljöhusen i området har byggts med miljöanpassade material och de gröna taken har 

belagts med sedum. Det fanns sopnedkast i varje byggnad och dessa stängdes av helt 

och kom istället till användning för bredbandsdragning i rännorna (Persdotter 

Lindström, 2012-04-16). 

 

Fasader 

De plåtfasader som fanns på husen från början har ersatts av puts och tegel och liknar 

mer det ursprungliga utseendet från 1950-talet. Att byta ut fasaderna är ett pågående 

projekt vilket ännu inte hunnit utföras på alla hus i området. Plåtfasaderna isolerade 

inte tillräckligt bra vilket hade en negativ påverkan på miljön inomhus och det löstes 

genom en tilläggsisolering med 80 cm cellplastisolering vid fasadbytet. Både tak och 

balkonger har genomgått renovering för att likna mer hur det såg ut i original på 50-

talet. Tidigare fanns det soprum vid varje trappuppgång och dessa revs på förslag av 

hyresgästerna vilket gav en finare fasad på husen med öppning rakt ut mot gården. De 

utförda ombyggnationerna och upprustningarna har gett vackrare hus med bättre 

inomhusklimat och 10 % högre energieffektivitet än före projektet, i hus som redan var 

cirka 20 % mer energieffektiva än originalskicket (Malmö stad).  

I området planeras för närvarande en ombyggnation av en gammal panncentral. Det 

ska bli ett 14 våningars passivhus där alla lägenheter har 22 kvm odlingsbalkong. Hela 

konceptet ska verka för att de boende ska kunna leva miljövänligt (Dannestam, 2012-

04-16). 

 

Energi 

Husen som omfattades av projektet var från 1950-talet så det var svårt att ändra eller 

påverka energilösningarna i större utsträckning men projektets huvudmål var att 

minska den totala resursförbrukningen med 20 % beräknat från 1995 (Dannestam, 

2012-04-16). För de boende var målet att minska sin förbrukning av bland annat 

varmvatten, el och vatten med 10 % (Malmö stad). Det har dock misslyckats i 

informationen till de boende om vikten av att hushålla med vatten vid till exempel 

varmvatten och toalettspolning med mera (Graham, 2012-04-17). Ett system för 

individuell mätning och debitering av värme har införts i två hus. MKB har installerat 

utrustning för effektivare styrning av värme- och varmvattensystem i området. Ett 

program för koldioxidbantning har samlat grupper med de boende och verksamma på 

området för att tillsammans utforska sätt att leva gott, men lite mer energieffektivt 

och oftast lite billigare (Malmö stad). De boende hade kunnat vara bättre på att spara 

varmvatten och MKB har installerat en snål blandare i varje lägenhet, vilket har lett till 

flertalet negativa åsikter bland de boende då de snarare tar det som en kritisk kontroll 

än att det är ett miljövänligt val (Dannestam, 2012-04-16). 
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Augustenborgsskolan har fått snålspolande toaletter och toalettavfallet går till 

kompostering i en maskkompost. Skolan är även utrustad med solfångare, 

värmepump, närvarostyrd belysning och isolerfönster (Persdotter Lindström, 2012-04-

16). 

Fastighetförvaltningen och skötseln av området har delvis miljöanpassats och förslag 

till ekologisk skötselplan har framtagits. Gemensamma lokaler städas med 

miljöanpassade medel och de boende i området har informerats om miljövänliga 

städmetoder och bjudits in till möten för att diskutera miljöanpassade städ- och 

tvättvanor (Malmö stad).  

En ny offentlig gastankstation har byggts på Augustenborg och man arbetar för att 

inblandningen av biogas ska uppnå 25 %. Energifrågorna har tagits upp med de boende 

under projektets gång i form av workshops och föreläsningar. Och det är ett pågående 

arbete för att ytterligare minska stadsdelens energianvändning i Augustenborg 

(Dannestam, 2012-04-16), (Malmö stad).  

På Kommunteknik som ligger i Augustenborg finns 450 kvm solfångare för 

varmvattenproduktion och som kopplas till fjärrvärmenätet. Man har även installerat 

solcellsanläggningar för elproduktion, både som demonstration men även för att 

praktiskt fungera som solskydd över sydfasadens fönster. Det finns även ett samarbete 

med LTH för att bygga en solpersienn som producerar el och varmvatten.  

 

 

Bild 3. Solfångare och solcellsanläggning i Augustenborg. Foto: Monica Nilsson 

Parkens utveckling och framtid diskuterades med skolbarnen som hade en önskan om 

en isbana. Önskemålet ledde fram till att det ligger slingor under marken på 

fotbollsplanen som utvinner solens värme genom sommarhalvåret och under 

vinterhalvåret tar ut värmen som är kvar i marken. Detta i kombination med en 

kylmaskin gör det möjligt att ha en utomhusskridskobana i drift hela vintern 

(Persdotter Lindström, 2012-04-16), (Malmö stad). 
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Kretslopp 

Projektets målsättning gällande avfallshantering var att återvinna, återbruka och 

kompostera 90 % av avfallet. Som högst har siffran varit cirka 70 % (Malmö stad). I 

dagsläget är det nere på 35 % och att inte resultatet nådde fram till 90 % berodde mest 

på att projektet tappade kraft och man nådde inte ända fram till de boende. Nu när 

det gått ett par år brister det i informationen gällande avfall- och källsortering till 

nyinflyttade (Graham, 2012-04-17).  

Det finns 15 stycken miljöhus fördelat på Augustenborgs 1 800 hushåll vilka har full 

källsortering och kompostering. Det går att sortera 13 olika fraktioner i miljöhusen och 

tanken är att allt ska kunna slängas här, exempelvis ska de boende kunna slänga en 

soffa i miljöhusen utan att behöva ta bilen till en återvinningscentral och på det sättet 

minimera miljöbelastningen från transporter (Persdotter Lindström, 2012-04-16). I 

miljöhusen är det möjligt att sortera papper, glas, kartong, metall, batterier och plast. 

Det organiska avfallet sorteras för sig och komposterades från början i lokala 

kompostmaskiner. En del av jorden användes sen för planteringar i området vilket 

ökade de boendes intresse för att sortera avfallet på bästa sätt. Den höga sorteringen 

av organiskt avfall hos de boende minskade när den egna komposteringen togs bort 

och det avfallet återvinns nu istället till biogas (Persdotter Lindström, 2012-04-16). 

Miljöhusen är rent miljömässigt bra med sina gröna tak men de borde ha byggts mer 

välventilerade då luften där inne ofta blir väldigt stillastående (Dannestam, 2012-04-

16). 

 

Trafik 

Trots att det fanns ett befintligt kollektivtrafiknät i Augustenborg var åsikten hos 

många av de boende att det var svårt att ta sig till och från området. Detta resulterade 

i två eldrivna gatutåg,”Gröna Linjen” som skulle komplettera den befintliga 

kollektivtrafiken. De batterier som tågen gick på laddades med miljömärkt el. Gröna 

Linjen lades ned i slutet av 2002 främst för att lönsamheten ansågs för dålig på den 

sträckningen för att driva det vidare som kommersiell verksamhet (Malmö stad). 

Skånetrafiken var heller inte särskilt positiva till ett samarbete med Gröna linjen vilket 

med största sannolikhet bidrog en del till nedläggningen (Dannestam, 2012-04-16). 

Malmös första bilpool startades 2001 på initiativ av de boende. Denna är nedlagd idag 

men det finns en i anslutning till området och det finns intresse hos de boende i 

Augustenborg att återigen starta upp en ny bilpool i området (Dannestam, 2012-04-

16). Förslag från hyresgäster för att förbättra trafikmiljön på området har lett till 

utveckling av en plan för ombyggnad av Augustenborgsgatan och andra åtgärder för 

att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten (Malmö stad). 

 

Park och gårdar 

Området fick fler grönytor genom projektet och de befintliga park- och trafikmiljöerna 
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byggdes om. Allt detta skedde i samråd med de boende och enligt deras åsikter och 

önskemål (Dannestam, 2012-04-16). Planeringen av bostadsgårdarna har skett i 

samråd med de boende i området och även elever från skolan. Under en treårsperiod 

byggdes de 30 gårdarna om etappvis och år 2005 var alla klara. De har fått fler träd och 

fruktträd, buskar och bärbuskar och en mera varierad växtlighet. De öppna dammarna 

och vattenytorna som tar hand om dagvattnet har bidragit till att skapa en helt ny 

atmosfär i området. (Malmö stad), (Dannestam, 2012-04-16). 

Skolgården har fått en ny utformning för att öka den biologiska mångfalden. Antalet 

hårdgjorda ytor har minskat till förmån för en träddunge, grillplats, lekplats och 

bollplaner. Några av parkeringsplatserna har byggts om för att få en mer 

genomsläpplig markbeläggning (Persdotter Lindström, 2012-04-16). 

Augustenborgs botaniska takträdgård har med sina 9 000 kvm stora yta av tak Nordens 

största gröna takanläggning. Hårdgjorda takytor har ersatts med gröna tak som samlar 

upp regnvatten och därigenom har översvämningsproblemen i området minskat. Upp 

till 50 % av det regnvatten som faller på taken kan magasineras i de olika skikten: 

sedum, mossor och jord.  Samtidigt skyddar växtligheten taken och isolerar byggnaden. 

De ökar också den biologiska mångfalden då de utgör en lockande miljö för fåglar och 

insekter och biologer uppskattar att taken bidragit till att öka den biologiska 

mångfalden i området med 50 % (Green Roof) (Persdotter Lindström, 2012-04-16). 

 

8.2 Hammarby Sjöstad 

Hammarby sjöstad planerades från början till att fungera som en OS-by men 

omstrukturerades sedan till bostadsområde. Det övergripande målet var att få ned 

miljöbelastningen med 50 % jämfört med innan och undersökningar utförda via KTH 

visar att det finns bostadsområden i Hammarby sjöstad där miljöbelastningen minskat 

med 30-40 % (Olsson, 2012-04-18). I utgångsläget var det ett hamn- och 

industriområde som skulle förvandlas till en modern och ekologiskt hållbar stadsdel. 

Det skulle byggas 11 500 stycken lägenheter med plats för 26 000 invånare. De 

lanserade Hammarbymodellen – ett unikt kretslopp för energi, avfall, vatten och 

avlopp för bostäder, kontor och andra verksamheter i Hammarby sjöstad (Hammarby 

sjöstad). Hammarbymodellen var inte revolutionerande i sitt slag men att man 

samlade och satte ihop all den teknik och miljölösningar som fanns vid denna tidpunkt 

var unikt (Olsson, 2012-04-18). 

Planerandet av området har skett helt utan inblandning av boende och var istället helt 

expertorienterad och under tidpress. Information till de boende skedde genom 

utdelning av broschyrer och handböcker, utställningar och liknande. Efter att 

inflyttning skett fanns det även mänskliga informatörer med uppgift att just informera 

och inte att skapa en dialog och ta emot de boendes idéer och synpunkter i en 

tvåvägskommunikation (Green 2006: 222). 
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Hammarby sjöstad har egna miljömål gällande vatten och avlopp, energi och matavfall 

och 75 % av dessa miljölösningar finns redan inbyggda i husen vilket underlättar för de 

boende att göra rätt. Det är enkelt att bygga ett miljösmart flerfamiljshus men det 

ställer krav på de boende för att resultatet ska bli som det är önskat (Freudenthal, 

2012-04-13). Eftersom de boende kan påverka det miljömässiga resultatet av en 

stadsdel var det väldigt viktigt att många av lösningarna redan fanns etablerade i 

husen (Olsson, 2012-04-18).  

Av de planerade 30 ha grönyta har 28 ha iordningsställts fram till februari 2012 

(Hammarby sjöstad). 

I Hammarby sjöstads område finns GlashusEtt 11 som från början bildades främst för 

att de boende skulle få information om miljö med mera. Dock har det visats sig att det 

inte utnyttjas av de boende i så hög grad som det var önskat för utan de flesta 

besökare består av utomstående intressenter (Olsson, 2012-04-18). Per år är det cirka 

12 000 – 13 000 utomstående besökare och 2 000 – 3 000 besök av de boende i 

Hammarby sjöstad (Freudenthal, 2012-04-13).  

 
Bild 4. Vattentrappan och GlashusEtt i Hammarby Sjöstad. Foto: Monica Nilsson 

 

Energi 

På hustaken och väggarna ska solenergi tas tillvara och omvandlas till elenergi. Dock 

kommer inte varje hus ha detta utan det är enbart ett fåtal som det installeras solceller 

på. Det ska finnas flera olika system för energiförsörjningen i området, bränslecell, 

solceller och solfångare. Det är tänkt att området ska producera hälften av den energi 

som behövs. Detta ska ske genom att ta tillvara på värmen i det renade avloppsvattnet 

och energin i det källsorterade brännbara avfallet. När värmen utvinns får man även 

som restprodukt fjärrkyla till området (Hammarby sjöstad). 

                                                           
11

 GlashusEtt drivs av Stockholm vatten, Fortum och exploateringskontoret/trafikkontoret Stockholm 
stad. 
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Husen har en energiåtgång på 100kwh/kvm och år. Husen har dock väldigt stora 

fönster vilket genererar i hög innetemperatur på sommarhalvåret och detta har lett till 

att många av de boende har köpt till någon egen lösning för luftkonditionering 

(Freudenthal, 2012-04-13). 

 

Avfall 

Genom kampanjer till de boende ska farliga kemikalier minska i avloppsvattnet. En 

kampanj genomfördes som en toalettutställning vilket resulterade i att det totala 

avloppsavfallet minskade från 75 till 32 ton (Freudenthal, 2012-04-13). Tidigare 

utförda kampanjer i området har visats på en minskning av användandet av Triclosan 
12. Ett mål är att 95 % av fosforn i avloppsvattnet ska kunna återföras till jordbruket 

(Hammarby sjöstad). Genom att göra en livscykelanalys går det att avgöra 

lämpligheten ur energi- och emissionssynpunkt av att återföra kväve till jordbruket 

samt att utnyttja den kemiska energin i avloppsvattnet. Tungmetaller och andra 

miljöskadliga ämnen ska vara lägre än 50 % i avloppsvattnet från området än i 

avloppsvattnet från Stockholm i övrigt. Kväveinnehållet i det renade avloppsvattnet 

ska inte överstiga 6 mg/l och fosforinnehållet ska inte överstiga 0,15 mg/l (Hammarby 

sjöstad). 

 

Gällande dagvatten ska det i första hand tas om hand lokalt och dagvatten från gator 

med en trafikbelastning över 8 000 fordon per dygn ska renas. Det finns en kanal i 

området för dagvatten som via en vattentrappa leder ut i Hammarby sjö. Även de 

gröna taken på husen hjälper till att ta hand om regnvatten. Taken samlar upp vattnet, 

fördröjer och avdunstar det. Dränvatten ska kopplas till dagvattennätet och inte till 

spillvattennätet. Det ska finnas två avsättningsmagasin för regn- och smältvatten från 

gator och trafikdagvatten (Hammarby sjöstad). 

 

 

Bild 5. Vattentrappan i Hammarby Sjöstad. Foto: Monica Nilsson 

                                                           
12

 Ett miljöfarligt ämne som finns i tandkräm som inte vanliga konsumenter behöver använda.  
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Matavfall sorteras i lägenheterna som alla har en egen avfallskvarn. Och de påsar som 

används till detta kan de boende hämta gratis inne hos GlashusEtt som ligger centralt i 

Hammarby Sjöstad. Matavfallet är den posten som genererar mest avfall i Hammarby 

Sjöstad och det finns en betydande del av de boende som missköter sopsorteringen. 

Detta försöker GlashusEtt komma tillrätta med genom att kontinuerligt informera de 

boende om vikten av att källsortera (Freudenthal, 2012-04-13). Från början fanns det 

en sopsug som kom från ny teknik men detta visade sig inte fungera alls utan den 

byttes ut mot en annan tekniklösning med bättre funktion för området (Olsson, 2012-

04-18). 

 

Vatten 

Ett mål är att minska vattenförbrukningen i området med hälften mot det normala 

vilket är 200 liter vatten/pers/dag i Stockholm. Genom att installera och använda 

energiklass A: tvättmaskin och diskmaskin, lågspolande toaletter och luftinblandade 

filter ligger vattenkonsumtionen på 150 liter vatten/pers/dag (Hammarby sjöstad). 

Trafik 

Av de boende i Hammarby Sjöstad åker 79 % kollektivtrafik och området har fått ner 

sitt bilanvändande med 40 % jämfört med andra liknande områden i staden. Det finns 

en tvärbana och även en färja som har 3 000 passagerare om dagen. Det har efter de 

boendes önskemål även tillkommit en busslinje i området. En bilpool planerades in 

redan i början av projektet och denna fungerar bra i området (Freudenthal, 2012-04-

13). 

 

9. Analys och diskussion 

Det finns flera viktiga anledningar till varför vårt boende ska klimatanpassas och göras 

mer miljövänligt. Trots att vårt boende ger upphov till negativ klimatpåverkan går det 

att minska detta och Norra Djurgårdsstaden sträcker sig så långt att de ska göra ett 

bostadsområde klimatpositivt. Genom att använda mig av de fakta som framkommit i 

denna uppsats diskuteras möjliga åtgärder och förslag under följande avsnitt: 

 

Dagens byggregler 

I Sverige har det blivit uppmärksammat på vikten av att minska miljöpåverkan och 

klimatanpassa vårt byggande och boende men i de regelverk vi har idag saknas det 

hårda krav på miljövänliga riktlinjer vilket borde ändras snarast. I Boverkets byggregler 

finns det krav på vad energiåtgången inte får överskrida, högst 90–130 kilowattimmar 

per kvadratmeter och år. Detta är ju nivåer som är långt över energiåtgången i 

exempelvis ett passivhus vilket visar att de uppsatta gränsvärdena går att få ned 

ytterligare, detta skulle då ha en betydande minskning av vårt byggandes 

klimatpåverkan. Boverkets byggregler skulle kunna omfatta krav på andra 

energilösningar såsom solceller och solpaneler vilket generar lägre klimatpåverkan i 
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och med att det är en förnybar energikälla. Det kan i sin tur skapa ett överskott av el 

som ett bostadsområde i sin tur kan sälja vidare och göra en ekonomisk vinst.  

Boverkets byggregler behandlar också hushållsavfall där det står reglerat att avståndet 

mellan bostadsdörren och lämningsplatsen för avfall inte bör överstiga 50 meter när 

det handlar om flerbostadshus. Detta kan dock generera ökade utsläpp om en 

renhållningsbil måste åka in i området och hämta avfallet jämfört med om avfallet 

kunde hämtas upp från ett och samma ställe i utkanten av området. Detta skulle gå att 

lösa med hjälp av en eldriven sopbil precis som Norra Kajen planerar för. För att 

Boverkets byggregler ska få avsedd effekt måste det byggas in lösningar för mobilsug i 

bostadsområdena där allt avfall går till en gemensam uppsamlingsplats för att på så 

sätt minska de utsläpp avfallstransporterna utgör.  

Både plan- och bygglagen och miljöbalken tar upp vikten av att skydda och bevara 

bland annat människans hälsa och miljö, mark- och vattenkvalitet och biologisk 

mångfald. Därtill ska återanvändning och återvinning stödjas och byggnader ska 

uppföras på bästa lämpliga mark ur energisynpunkt och med de bästa 

klimatförhållandena. Det saknas tydliga riktlinjer och risken med detta är att det blir 

normer med tomma ord och inga direkta beslut med mätbara gränsvärden. Det går 

alltid att hävda att man uppförde byggnaden på ”bästa lämpliga mark ur 

energisynpunkt”. Det är svårare att komma runt om det finns tydliga regler med 

mätbara värden. 

 

Sveriges miljömål 

Det är många av Sveriges miljömål som påverkas av vårt bostadsbyggande och 

framförallt tycker jag att det är ”begränsad klimatpåverkan” och ”god bebyggd miljö” 

som påverkas mest. Eftersom begränsad klimatpåverkan just innebär att få ned halten 

av växthusgaser i atmosfären så blir ju effekten exakt den motsatta vid 

bostadsbyggandet. Bostadsbyggandet spär på användandet av fossila bränslen som 

också är en stor bidragande orsak till klimatförändringarna. Som tidigare tagits upp så 

står bebyggelsen för 40 % av det totala energianvändandet i Sverige och då är det 

främst uppvärmningen som står för en stor del av den siffran. Uppvärmningen är ju 

något som går att förändra genom direktiv och lagar men det krävs politiska beslut för 

att det ska kunna ske en drastisk reform. Transporterna är också en bidragande orsak 

till vår klimatpåverkan och där går det att göra en hel del för att förändra människors 

resebeteenden och då syftar jag framförallt på ett minskat bilanvändande och en 

ökning i kollektivtrafikanter och cyklister. Men för att människor ska välja bort bilen till 

förmån för att åka kollektivt eller cykel krävs det att det alternativet är så pass mycket 

bättre att de känner en vinst i att välja detta. Det är min fulla övertygelse att detta är 

möjligt genom att ha en väl fungerande kollektivtrafik som har pålitlig turtäthet och att 

avstånden inte blir alltför långa. För att öka antalet cyklister behövs det säkra och 

trygga cykelbanor som fungerar både sommar som vinter.  
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Gällande miljömålet ”god bebyggd miljö” är vi på rätt väg att minska 

koldioxidutsläppen genom att bygga ut vårt fjärrvärmenät. Fjärrvärmen baseras på 

biobränsle, skogsflis, bark och sågspån och har mindre klimatpåverkan än fossila 

bränslen. Förvisso är det förnybara bränslen men som det visat sig kan 

skogsavverkning ha en negativ effekt på miljön i avseendet försurning, ostabil mark 

som kan leda till ras och den stora mängden skogstransporter och andra maskiner som 

krävs vid skogsavverkning. Så detta kanske inte är en odelat positiv lösning ändå.  

 

Klimatförändringar och bostadsbyggande 

Problematiken med att klimatanpassa bostäder är att prognoserna sträcker sig över ett 

så pass långt tidsperspektiv. Det kan vara svårt att sätta sig in i och relatera till 

scenarier som ligger decennier framåt i tiden och därför blir vårt klimatanpassade 

byggande möjligtvis lite i underkant. Man ska även ha i åtanke att det endast är 

scenarier som är möjliga att de inträffar och inte att de faktiskt kommer att hända 

vilket kan göra det än mer problematiskt att faktiskt inse allvaret i det. Det finns också 

en risk att scenarierna blir än värre än vad som förutspås.  

I den kommunala översiktsplanen ska det planeras för klimatrelaterade risker och här 

är det lätt att missa tänkbara händelser för att man inte tycker det är aktuellt.  

Den ökade nederbörden är ju en stor risk för vårt framtida boende och det är många 

bostäder som ligger på en mark som kan påverkas av ökad nederbörd och bli instabil 

vilket kan ge skador på både hus och människa. En anpassning för detta är något som 

torde vara tämligen enkel att anpassa för ny bebyggelse men dessvärre mycket svårare 

att lösa för landets befintliga hus. Det gäller ju för alla inblandade aktörer att inte bara 

stirra sig blind på sitt eget byggprojekt utan att faktiskt rätta sig efter omgivande 

bebyggelse också. För även om det nyaste huset är anpassat för att klara en eventuell 

erosion i marken kanske intilliggande hus blir instabila och påverkar på det sättet.  

 

Energianvändningen 

När det kommer till energianvändning så har de boende en betydande inverkan på hur 

stor åtgång det blir i slutändan. Med tanke på hur stor negativ effekt vårt 

energianvändande har på klimatet är det hög tid att sätta in åtgärder för att det ska 

ske någon förändring. Eftersom temperaturen med största sannolikhet kommer att 

förändras kommer våra energinivåer öka ännu mer än vad de ligger på nu. De 

åtgärdspunkter på sidan 17 som Omer (2008) tar upp är visserligen bra men det 

återfinns en del svårigheter med dem. Tanken är ju att öka förståelsen hos de boende 

för hur energianvändningen påverkar klimatet negativt men det kan dock vara svårt att 

nå fram till boende och verkligen få dem att inse allvaret i frågan. Utmaningen är att få 

den enskilde individen att förstå att denne är med och påverkar i ett större perspektiv, 

att deras val i vardagen faktiskt gör skillnad. Att de boende ska kunna inhandla billigare 

el är en svår punkt då detta i allra högsta grad kan öka på energianvändningen istället 
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för att minska den. Ekonomiska incitament är alltid en stark grund för människors val 

och innebär det billigare el kan det mycket väl leda till en ökad användning. Detta går 

ju att lösa genom miljövänlig energianvändningen som exempelvis solceller. Att de 

boende ska bli mer medvetna om var de använder energi och kartlägga onödigt 

användande är en mycket bra grundtanke men det handlar om att nå fram till de 

boende och information tas in på rätt sätt. Det har en betydande roll på vilket sätt 

informationen ges för hur den tas emot. Vad som är onödigt användande för en individ 

kanske känns väldigt viktigt för en annan. Enkla lågkostnadsval kan å ena sidan leda till 

att de boende gör omval till energilösningar som är mer miljövänliga men å andra 

sidan kan det verka som en uppmuntring till att spendera mer energi för att det är 

billigt. Att de boende får ekonomiskt stöd och skattelättnad vid inköp av 

energisparande utrustning är starka ekonomiska incitament för de boende att välja 

miljövänliga val. Det skulle nog med största sannolikhet gynna försäljningen av 

energisparande utrustning, exempelvis lågenergilampor, timers och liknande vilket 

skulle ha en positiv effekt på energianvändandet och där av en positiv effekt på 

klimatpåverkan.  

Det finns som synes en del problematik med Omers fem olika punkter men med detta i 

åtanke skulle det vara fullt möjligt att genom hårdare energikrav i de svenska 

regelverken och krav på klimatsmarta lösningar sänka våra koldioxidutsläpp.  

 

Certifierings- och klassificeringssystem 

Certifiering av byggnader blir allt vanligare här i Sverige vilket absolut är ett steg i rätt 

riktning till att verka för ett hållbart samhälle. Det är dock fortfarande ganska nytt i 

vårt land och det är främst vid byggandet av nya hus som detta tillämpas. Varken 

Augustenborg eller Hammarby Sjöstad har certifierat någon av sina byggnader trots att 

systemen fungerar även på äldre hus. Vad som säkerligen är orsaken till detta är att 

det skulle visa dåliga värden på flera av mätpunkterna som exempelvis 

energianvändning, energislag och värmeffektbehov och mycket mer. Det är ju klart 

lättare att involvera bedömningspunkterna vid ett nystartat projekt då det går att 

anpassa konstruktion och material efter vad som bedöms.  

Så länge certifieringen är frivillig kommer det alltid finnas många byggprojekt som 

väljer bort denna möjlighet trots att det är ett väldigt starkt hjälpmedel till att 

motverka vår klimatpåverkan. Inte bara för att husen blir mer miljövänliga med 

material och lösningar som minskar vår påverkan på växthuseffekten utan även precis 

som Conte et al. 2012 tar upp så ökar det miljömedvetenheten hos de boende. Deras 

val kan hjälpa till ytterligare ett stort steg att minska vår påverkan på klimatet. Rent 

miljömässigt hade vi tjänat på att införa certifiering som ett obligatoriskt moment i nya 

byggprojekt och sedan när dessa bedömningssystem är anpassade fullt ut till våra 

svenska förhållanden, även för befintliga byggnader. 
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Bostädernas energiförbrukning 

Den ekologiska byggnaden som Todd et al. (2003) tar upp på sidan 24 är exempel på 

mycket intressanta lösningar som går att använda sig av för att göra  en byggnad mer 

klimatsmart. Dock redovisas inga ekonomiska aspekter  och höga kostnader kan vara 

en mycket stor anledning till att det inte uppförs fler sådan här lösningar på hus. Men 

det torde vara fullt möjligt att plocka ut valda delar ur konceptet för att applicera på 

vårt svenska boende. Utan att veta alltför grundläggande hur avloppssystemet såg ut i 

praktiken så är det en mycket intressant lösning som borde tas tillvara och utvecklas 

mer efter våra svenska lagar och normer. Vatten och avlopp är ju i allra högsta grad en 

aktuell fråga i Sverige och det krävs att det sker utveckling inom det området. Det vore 

ju en väldigt enkel lösning om avloppsvattnet skulle kunna återanvändas varifrån det 

kom genom en rening intill den egna bostaden. Det kräver förstås höga sanitetskrav 

och luktfrihet.  

Energianvändningen är ju ett område där det måste till en förändring om det ska 

finnas en chans till att minska vår klimatpåverkan. Genom att analysera de åtgärder 

som Omer (2008) redogör för på sidan 22 går det att dra följande slutsatser: 

Det är en mycket bra tanke att utbilda de boende i energianvändandet och få dem till 

insikt vad resursslöseri är, men risken är det finns en möjlighet att effekten blir det 

motsatta. Att energin ska komma från där det är som mest lönsamt kan precis som det 

tidigare redogjorts för leda till en ökning i energianvändandet när det kanske blir 

billigare för de boende. För att utföra mindre reparationer och underhåll krävs det ett 

engagemang från den boende själv och det kan vara svårt att få till hos de personer 

som inte inser hur mycket deras energianvändning faktiskt påverkar vårt klimat. För de 

lösningar som kräver lite mer insatser krävs det en ekonomisk utgift av den boende 

vilket kan vara problematisk att genomföra om inte viljan finns där. Det är svårt att 

tvinga någon att byta ut sina lampor mot lågenergilampor och att förbättra isoleringen 

kan vara en mycket krävande åtgärd, för att inte säga omöjlig för en person som bor i 

lägenhet. För den sista åtgärden är kostnaderna så pass höga att det kan bli mycket 

svårt att få med de boende på en investering för att förändra. Exempelvis fjärrvärme 

till ett flerfamiljshus är inget som den enskilde lägenhetsinnehavaren kan fatta ett 

beslut om utan där krävs det ju ett beslut hos föreningens styrelse eller 

fastighetsägaren om det handlar om hyresrätter. Trots detta är ju förslaget väldigt bra, 

fjärrvärme leder ju som tidigare redogjorts för till en lägre klimatpåverkan och ju fler 

som byter till detta alternativ av energikälla desto mer är vi på rätt väg. Här skulle 

ekonomiska styrmedel såsom skattelättnad vara ett bra incitament till beslutsfattare 

för att välja denna typ av åtgärd.  

Eftersom tekniken för solenergi är så pass väl utvecklad idag går det utmärkt att 

använda denna lösning även på våra nordliga breddgrader. Omer (2008) redovisar att 

ett vanligt förekommande taksystem kan stå för 50 % av den årliga efterfrågan på 
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varmvatten med en återbetalningstid på 10 år vilket med största sannolikhet lönar sig 

för den som väljer att investera i detta istället för fjärrvärme.  

Som Bianchini et al. (2012) visar är gröna tak väldigt fördelaktiga utifrån ett 

miljöperspektiv och genom utveckling och anpassning finns det extremt lättskötta tak 

på marknaden idag som i princip inte kräver något underhåll alls. Många kanske drar 

sig för att anlägga ett grönt tak för att de uppfattar det som eventuellt krävande att 

sköta om men med starkare lobbying och att även här införa ekonomiska incitament 

borde leda till en högre användning av gröna tak. Med tanke på de positiva effekterna 

som taken har på vår miljö som exempelvis energisparandet, minskar uppvärmningen i 

städer, positivt för nederbörd och förbättring av luftkvaliteten så skulle det ju vara bra 

om fler kunde använda sig av denna taklösning. 

 

Pågående klimatsmarta projekt i Sverige 

Alla tre projekten, Green Village, Norra Kajen och Norra Djurgårdsstaden har höga mål 

som att bli klimatsmarta bostadsområden och Norra Djurgårdsstaden har till och med 

gått ut med att de ska vara klimatpositiva. Gemensamt i projekten är att de satsar 

mycket på just energilösningar som ska vara klimatvänliga vilket är väldigt bra, men 

eftersom målen är högt uppsatta med ibland krävande teknik är frågan om det räcker 

ända fram eller om det bara fungerar i teorin? Att de boende kan sälja överskottet på 

el när de har en egen energiförsörjning tror jag kan vara en viktig drivkraft till att 

minska sin egen förbrukning, ju mindre man själv gör av med desto mer går det att 

sälja.  

Norra Djurgårdsstaden satsar mycket på trafiklösningen vilket säkerligen kommer löna 

sig genom att de boende med lätthet kan välja fungerande kollektivtrafik. Målet att 

vara en fossilbränslefri stadsdel år 2030 har jag svårt att se hur det går till rent 

praktiskt men tanken är intressant och om det skulle utvecklas metoder som faktiskt 

fungerar skulle det göra mycket för en minskning av klimatpåverkan och framförallt 

bana ny väg för hållbara städer. 

 

Augustenborg och Hammarby Sjöstad 

De båda projekten påbörjades med totalt olika förutsättningar men det känns inte som 

det slutliga resultatet är så olika varandra som det kunde ha förväntats. Vid själva 

planerandet var medborgarinflytande en stor grundpelare för projektet i Augustenborg 

medan det saknades totalt i Hammarby Sjöstad. Trots detta som utgångspunkt är det 

på samma område som de boende brister i vad gäller engagemang. Båda områdena 

har problem med avfallshanteringen och det är en stor anledning till att miljömålen 

inte uppnåtts varken i Augustenborg eller Hammarby Sjöstad. Augustenborg hade en 

väldigt bra start med att 70 % av avfallet gick till återvinning, återbrukning och 

kompostering men istället för att nå upp till det uppsatta målet på 90 % har det idag 

sjunkit till den låga nivån på 35 %. Hammarby Sjöstads avfallshantering visar att de 
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boende är överlag väldigt dåliga på att sortera, trots att det finns väl utvecklade 

tekniska lösningar inbyggda i lägenheterna som exempelvis avfallskvarn. Så trots att 

Augustenborg hade de boende med sig från början kunde de inte hålla kvar 

engagemanget och informationsflödet gällande avfallshanteringen. Hammarby Sjöstad 

som inte hade samarbetet med de boende från början verkar aldrig ha lyckats fånga 

upp det heller trots gedigna försök från bland annat GlashusEtt. 

Energifrågan är intressant att studera för trots att Hammarby Sjöstad med sina många 

hus har förutsättningar för att skapa energikälla från solenergi så är den minimal. Dock 

ska det kommas ihåg att under den tiden området byggdes så var tekniken för 

solenergi inte så utvecklad som den är idag men uppfattningen är att det heller inte är 

aktuellt att försöka bygga om eller förändra för att implementera nya energilösningar. 

Där har Augustenborg lyckats bättre trots att det är ett äldre område än Hammarby 

Sjöstad då de har lyckats få in 450 kvm solfångare till produktion av varmvatten. De 

boende i Augustenborg har involverats i energifrågan ända från det området byggdes 

om och det fanns önskemål från de boende om just solcellsenergi. Det finns även 

solcellsanläggningar för elproduktion som även fungerar som solskydd för fönster till 

en del bostäder. Detta torde vara något Hammarby Sjöstad skulle kunna ta i beaktande 

då de stora fönstren i lägenheterna orsakar höga innetemperaturer på sommaren 

vilket lett till att många införskaffat egna klimatanläggningar inomhus. Trots att husen i 

Augustenborg är från 50-talet har man lyckats att i två hus installera ett system för 

individuell mätning och debitering av värme. Detta skulle ju med tänkbara medel 

kunna ske även i Hammarby Sjöstad om bara viljan funnits. Det finns ingen mätning för 

detta i dagsläget och min uppfattning är att det inte finns några planer på att införa 

det heller.  

Genom en boendekampanj i Hammarby Sjöstad minskade de farliga kemikalierna i 

avloppsvattnet från 75 till 32 ton. I det här fallet var det en toalettutställning i området 

som på rätt sätt lyckades påverka de boendes val i vardagen. Jämför detta med att 

Augustenborg bytte ut blandare i lägenheterna mot ett alternativ som var mer 

snålspolande. Detta togs emot negativt hos de boende då de kände sig kontrollerade 

och att de nästan anklagades för att inte kunna sköta sig själva. Detta visar på vikten av 

att rätt utförda informationsvägar ger ett positivt resultat hos de boende. 

Att minska trafiken är något båda områden lyckats bra med. Intressant är att både i 

Augustenborg och Hammarby Sjöstad finns väldigt få parkeringsplatser vilket innebär 

att det uppkommer svårigheter var de boende ska göra av sin bil. Detta i kombination 

med väl fungerande kollektivtrafik har gjort att det inte är så många som innehar eller 

använder bil i områdena. Kollektivtrafiken verkar fungera något bättre i Hammarby 

Sjöstad då utbudet är mycket större jämfört med Augustenborg men trots det åker 

många kollektivt på båda platserna. Det var synd att det eldrivna tåget togs bort i 
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Augustenborg då det säkerligen hade fungerat som en mycket bra föregångsmodell för 

andra bostadsområden.  

I dagsläget har Hammarby Sjöstad en naturlig informationskälla i GlashusEtt som ligger 

mitt i området. Augustenborg har förvisso MKB:s kontor som ligger i ett av 

bostadshusen men de bedriver inte direkt någon aktiv informationskampanj till de 

boende. Så trots att förutsättningarna började så bra för Augustenborg med ett högt 

antal engagerade boenden så har de tappat detta under projektets gång vilket verkar 

bero på att informationen och tillvaratagandet av åsikter minskat med tiden. 

GlashusEtt som har alla förutsättningar att fungera som en utmärkt informatör verkar 

aldrig riktigt ha lyckats fånga upp de boende utan istället fungerar det som ett mål för 

studiebesök med utomstående intressenter. Detta får ju trots allt ses som positivt att 

många är intresserade av miljölösningarna i Hammarby Sjöstad men det skulle önskas 

att en högre majoritet av de boende intresserar sig också. Med bakgrund till vad som 

kommit fram i studien tycker jag att det går att dra slutsatsen att genom rätt 

information till de boende går det att få till ett bra engagemang hos majoriteten av 

människorna som bor i områdena. Men den informationen går inte att avsluta eller 

pausa utan de boende måste hela tiden bearbetas och involveras på rätt sätt för att de 

ska välja bra val när det gäller avfallshantering, energianvändning och resebeteenden. 

För utan de boendes medverkan i alla dessa punkter så faller hela konceptet med 

klimatsmart boende. Det är omöjligt att i dagsläget bygga in smarta lösningar i 

lägenheterna som är oberoende av de boendes miljöval, de påverkar klimatet mer 

eller mindre beroende på hur miljömedvetna de boende är. Det är bara att ta 

avfallskvarnen som är installerad i lägenheterna i Hammarby Sjöstad som exempel, 

trots att de boende har ett väldigt enkelt hjälpmedel till att sortera sitt matavfall 

fungerar det inte fullt ut utan de skulle kunna bli mycket bättre på detta. Det finns två 

källor till att de boende skulle ändra sina val i vardagen så att de skulle bli mer 

miljövänliga, dels en ökad miljömedvetenhet och dels ekonomiska incitament. En ökad 

miljömedvetenhet sker genom information till de boende vilket de två områdena löst 

på lite olika sätt, dock går det inte att säga att någon av dem lyckats fullt ut. Det skulle 

vara intressant att placera ett GlashusEtt i Agustenborg för att se om engagemanget 

hos de boende hade ökat där. Ekonomiska incitament är möjligt att få till genom 

skattelättnad eller andra ekonomiska alternativ såsom individuell mätning i sitt 

energianvändande, tyvärr är det ju ingenting som bostadsområdena själva kan besluta 

över utan det är beroende av politiska beslut. Som det tagits upp flera gånger är 

energianvändningen en stor källa till de klimatförändringar som pågår och det krävs 

krafttag för att få till en förändring. Säkerligen skulle boende bli mer medvetna och 

tänka efter mer om de fick betala den faktiska kostnaden för sitt energianvändande 

och gärna att det skulle gå att se var det går att spara pengar/energi från olika källor.   

Vad som är värt att nämna lite extra är att Augustenborg lyckades så väl med sin 

ombyggnation av dagvattenhanteringen. Det var stora problem i området och att lösa 
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detta i ett redan befintligt område skapade en del svårigheter, men de lyckades riktigt 

bra och det är ett angenämt inslag i området som är väldigt inspirerande att studera. 

Augustenborgs satsning på ombyggnationen av panncentralen till passivhus visar att 

de verkligen försöker satsa på att bli miljövänliga och klimatsmarta. Förhoppningen är 

att utgången av det projektet blir som planerat för, vilket säkerligen finns potential för 

om de tar tillvara vikten av information på ett bra sätt.  

 

10. Slutsatser 

Det måste till åtgärder för att minska människornas negativa påverkan på klimatet och 

eftersom vårt bostadsbyggande bidrar till klimatförändringarna finns det mycket att 

göra i denna sektor. Framförallt är det vår energianvändning som måste förändras och 

det är fullt möjligt att åstadkomma genom mer klimatsmarta tekniska lösningar och 

även en djupare förståelse hos människor hur deras nyttjande av energin faktiskt 

påverkar klimatet. Genom hårdare byggkrav går det att minska vårt boendes 

klimatpåverkan men det krävs lagändringar med reviderade energikrav och andra krav 

på miljöpåverkande faktorer som exempelvis avfall och transporter. 

Det är svårt att få bostadsområden miljövänliga och det krävs att de boende engagerar 

sig i att leva miljövänligt i sin vardag då deras val påverkar utgången av hur klimatsmart 

det faktiskt blir. Detta verkar vara möjligt men kräver ett starkt sammanhållande 

informationsflöde där de boende hela tiden matas med vägledning hur de ska göra vid 

olika val gällande energi, avfall och transporter med mera. Detta visar sig tydligt i de 

två bostadsområdena som har studerats, Hammarby Sjöstad i Stockholm och 

Augustenborg i Malmö, vilka båda två överlag har problem med ovanstående. De 

boende är dåliga på att sköta avfallssortering och att tänka energisnålt. Det fungerade 

relativt bra i början av projekten när informationsflödet kom kontinuerligt men efter 

hand när detta avtog minskade även de boendes engagemang. 

 

Klimatsmarta bostadsområden, utopi eller verklighet? 

Jag skulle önska mer studier och framförallt många intervjuer med de som bor i dessa 

områden men för att dra en slutsats utifrån min studie så skulle jag svara att det 

dessvärre är mest en utopi. Modern teknik minskar de nya bostadsområdenas 

klimatpåverkan men jag tror att det inte räcker hela vägen fram utan det måste till mer 

samarbete mellan de boende och de måste framför allt förstå hur deras val påverkar 

vårt klimat.  

Genom ett samarbete mellan byggbranschen, boende och staten skulle det vara fullt 

möjligt att få till klimatsmarta bostadsområden men det krävs ett starkt engagemang 

av alla parter. Ett villkor är att de boende får kontinuerlig information och utbildning i 

hur de lever klimatsmart, det går aldrig att avsluta det arbetet för då når vi aldrig våra 

klimatsmarta bostadsområden.  
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12. Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Område i studien:________________________________________________________ 

Intervju med:____________________________________________________________ 

Datum:_________________________________________________________________ 

Plats:__________________________________________________________________ 

Titel/roll i projektet:______________________________________________________ 

 
1. Vad är/har din roll varit i projektet?  

 
2. Vad skulle du säga är det mest utmärkande för Hammarby Sjöstad/Augustenborg 
rent miljömässigt? 
 
3. Blev det miljömässiga resultatet som det planerades för? 
 
4. Hur mycket skulle du säga att de boende påverkar att det kan klassas som en 
klimatsmart/miljövänlig stadsdel? 
 
5. Upplever du att de boende i området är miljömedvetna och insatta i hur deras val 
påverkar miljön? 
 
6. Hur mycket lyssnar ni till de boendes önskemål och krav när det gäller miljövänliga 
lösningar? 
 
7. Vad upplever du de boende är bäst/sämst på när det gäller miljövänliga val? 
 
8. Är det något du skulle önska att de boende förändrade i hur de lever miljövänligt? 
 
9. Hur går ni ut med information till de boende när det gäller miljövänliga val? 
 
10. Vad tror du är det största anledningen till att miljölösningarna fungerar/inte 
fungerar i detta område? 
 
11. Finns det något du önskar hade gjorts på ett annat sätt rent miljömässigt? Exempel 
på andra lösningar? 
 
12. Vad skulle du säga är det viktigaste ur miljösynpunkt som går att dra lärdom av 
detta projekt? 
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