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ÅTERKOPPLING: SEMINARIUM 1

2
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SEMINARIUM 1: FÖRTÄTNING

Omvandla och förtäta 

stadsrummet i 

impedimentområden och 

på mark nära väg (lägre 

hastigheter & elbilar).

Högre exploateringsgrad 

– bättre underlag för 

fjärrvärme, service och 

transporter.

Utveckla gamla 

stadsdelcentrum 

– förtäta? 
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SEMINARIUM 1: BEFINTLIG BEBYGGELSE

Kartera och analysera 

energipotentialer!

Outnyttjade lokaler 

– utnyttja det som finns!
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SEMINARIUM 1: MIKROPRODUKTION

Överproduktion 

solenergi – system för 

att lagra och 

distribuera/sälja till 

andra konsumenter.

Vätgaslagring i 

tät bebyggelse 

– säkerhet?

Prosumenter – genom 

egen produktion av 

solel och/eller solvärme

Små 

energisamhäll

en -

kvartersnivå

Solcellstak på 

alla parkeringar 

(skyddar även 

bilarna).
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SEMINARIUM 1: 

KOLLEKTIVBOENDE & BYAR

Tänk kollektivt. 

Kollektivboende = färre 

kvm/person = lägre 

energianvändning (och 

minskad ensamhet).

Bygg byar –

inte bara hus.
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Självförsörjande 

socknar 

– bra vid kris.

Energigemenskaper 

– små lokala nätverk 

som kan gå off-grid.
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SEMINARIUM 1: GOTT & BLANDAT

Energieffektivisering –

vegetation på 

byggnad (vägg & tak): 

kyla och isolera, 

skugga. 

Överskottsvärme 

från verksamheter 

– samlokalisering 

bostäder m.m.

Fritidshusen – ställa 

energikrav enligt 

BBR?

Lågteknologi 

vs 

högteknologi 

- robusthet?

Bostäders 

storlek & 

byggmaterial.
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Vår uppfattning/tolkning:

Olika förutsättningar beroende på kontexten (Visby/Slite/Sudret) = olika potentialer 

och lösningar.

Dock en hel del gemensamt, t ex mikroproduktion, lagring, visa gemensamma 

lösningar, livscykeltänk…

Många goda idéer som behöver utredas och utvecklas: teknik, ekonomi, lagstiftning, 

styrmedel m m… 

REFLEKTION: SEMINARIUM 1



ÅTERKOPPLING: SEMINARIUM 2
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Vår uppfattning/tolkning:

Det finns ett antal energirelaterade frågor som behöver utredas och beslutas om. 

Kunskapsbehov. Experthjälp. Ofta uppdrag för energiplanen. 

Därefter kan frågan hanteras rumsligt i den fysiska planeringen på olika nivåer.

Exempelvis: 

• möjlighet att lagra vätgas i bebyggda miljöer?

• Kombinera solenergiproduktion vid vindkraftsparker?

• Behov och potential vindproduktion (uppdaterat)

• Potential multifunktionella ytor/samlokalisera solenergi

REFLEKTION: SEMINARIUM 2



SEMINARIUM 3: BEBYGGELSENS 

ENERGIANVÄNDNING & 
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KYOTOPYRAMIDEN

2020-03-04 12

Och kylbehovet!

Använd el till fordon & maskiner!

”Gratis energi”!

Optimera värme- & 

ventilationssystemen!

Efter energieffektivisering!
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Familjesammansättning, beteende och 

vanor kan medföra upp till 50 procent 

skillnad i energianvändning när ett hus 

byter ägare  (Bagge et al, 2004). 

Genom att sänka inomhustemperaturen 

med en grad minskar energibehovet för 

uppvärmning med 5 procent 

(Energimyndigheten, 2006c). 

LIVSSTIL & BETEENDE SPELAR ROLL
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Kan (och bör) inte styras direkt genom PBL-planering.

PBL+: Informationsinsatser och kunskapsspridning i samband 

med samråd etc kan i viss grad påverka beteende och val.

Exempel: Aktiv rumslig energirådgivning i Västerås

Specialinriktade energirådgivningskampanjer i alla 

kommundelar under en mandatperiod: ”kommunen kommer 

till folket”. Samverkan med lokala aktörer och evenemang. Del 

av energiplanen. 

Mälarenergi: showroom (lägenhet) och rådgivning på IKEA

LIVSSTIL & BETEENDE: PLANERING?

Bild: Fjärrvärmetidningen
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• Golv, väggar, tak och fönster utgör en byggnads 

klimatskal. 

• Bra klimatskal (täthet & tjock isolering) hindrar 

värmen från att läcka ut (transmissionsförluster) 

och minskar behovet av tillförd energi. 

• Bra isolering och fönster & dörrar med bra u-

värden minskar energibehovet. 

• Måttlighet med fönsterytor påverkar 

uppvärmningsbehovet. 

• Passivhus: välisolerat klimatskal & kontrollerad 

ventilation. Dyrare investering, lägre driftkostnad. 

KLIMATSKALET SPELAR ROLL

Bild: Energimyndigheten

Bild: Passivhuscentrum
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Krav på byggnadens tekniska prestanda ställs i BBR = statlig styrning. 

• Ändringar i PBL (2015): 

Begränsning av kommunala särkrav på byggnaders tekniska egenskaper, 

bl a energiprestanda (förtydligande). 

• Kommunala särkrav i plan är utan rättlig verkan (gäller ej om kommunen 

är byggherre och fastighetsägare). Gäller även vid genomförande av dp

med exploateringsavtal, markanvisning eller vid annan överlåtelse av 

mark anses kommunen agera som myndighet, på grund av sitt 

planmonopol.

Förbudet i PBL gäller inte då kommunen:

• är byggherre.

• som fastighetsägare avser behålla äganderätten och endast upplåter 

fastighet med nyttjanderätt (ofta tomträtt).

• säljer eller markanvisar utan samband med genomförande av detaljplan

KLIMATSKALET: PLANERING?

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-

om-byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/sarkrav/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/sarkrav/
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Många kommuner fortsätter att ställa särkrav i markanvisningsavtal m m. 

KLIMATSKALET: PLANERING?

Debatt i Dagens 

Samhälle…
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Genom att välja ytsnåla (och volymsnåla) bostäder 

och lokaler minskar uppvärmningsbehovet. 

Jämför t ex byggrätten i dagens och 70-talets 

villaplaner…

STORLEKEN SPELAR ROLL
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Byggnaders och bostäders storlek kan regleras i detaljplan (fr a villor).

Populärt bland allmänhet, press och politik?

STORLEKEN: PLANERING?

© Arkitekt Pål Ross

Foto: Fastighetsbyrån Huddinge
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Utformningen av huset påverkar dess energieffektivitet. 

Enkla och samlade byggnadsvolymer innebär lägre 

omslutningskvot (omslutningsarea / golvarea) och lägre 

transmissionsförluster (mindre isoleringsbehov). 

FORMEN SPELAR ROLL

1600/400 = 4,0 1200/500 = 2,4 1000/5 = 2,0

Omslutningskvot =  

Ytterväggsarea i förhållande 

till golvarea.



Byggnaders utformning kan regleras i detaljplan. 

• Hur detaljerade vill och bör vi vara?

• Andra aspekter att ta hänsyn till?

FORMEN: PLANERING?
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Vissa stads- och 

byggnadstyper har mindre 

omslutningskvot och är mer 

energieffektivare än andra.

Större omslutningskvot = 

behöver mer isolering 

(livscykelperspektiv)

BYGGNADSTYPEN SPELAR ROLL

Illustrationer: Mats Johan Lundström
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Stadstyper kan hanteras i planer på alla nivåer.

Byggnadstyper kan hanteras i FÖP, program och 

detaljplan. 

Kompakta byggnadsvolymer kan regleras i 

detaljplan. 

BYGGNADSTYP: PLANERING?
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Bebyggelsens energianvändning och 

klimatpåverkan bör ses över hela 

livscykeln:

• Råvaru-utvinning

• Byggprodukter

• Byggskedet

• Drift & underhåll (energianvändning)

• Återvinning

• (Bränsle: transporter & maskiner)

Exempel: Betong vs trä

HELA LIVSCYKELN SPELAR ROLL

Villa Sanda, av Andreas Forsberg. Foto: Åke E:son Lindman

Foto: Sveaskog

Bild: Boverket/Infab
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Kommunal planering

PBL-planering? (DP: exteriöra material)

PBL+: Information & kunskapsspridning vid samråd o dyl.

Energi- & klimatrådgivning

Miljöbyggnadsprogram, Trähusstrategier m m

Klimatdeklaration

• Utgångspunkt att inkludera hela livscykeln och gränsvärden för 

klimatpåverkan. Arbete pågår (databas, register, m m).

• Klimatdekaration: föreskrifter 1/1 2022 (?)

• Klimatdeklaration: koppling till BBR?

LIVSCYKELPERSPEKTIV: PLANERING?

Bild: Boverket/Infab
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Placeringen och orientering av 

byggnader påverkar värmeförlusterna  

(potential: 3-6 %). 

Utnyttja sydsluttningar för solinfall för 

passiv solvärme (fr a södra Sverige).

Undvik kalluftssjöar, skuggiga 

norrsluttningar och vindutsatta lägen.

LOKALKLIMATET SPELAR ROLL

Källa: SMHI, 2008 & Boverket, 2009)

Planering? 

ÖP/FÖP: Lokalisering av bebyggelse

FÖP/program/DP: lokalisering av 

bebyggelse.

Obs! Kan uppvägas av andra positiva 

energi-/klimataspekter?
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Placering och höjdsättning påverkar möjligheten 

att utnyttja solens energi för:

• passiv uppvärmning (genom fönster)

• varmvattenproduktion (solfångare)

• elproduktion. Även dagsljus.

Takens lutning och orientering påverkar 

möjligheten att maximera produktionen från 

byggnadsintegrerade solceller & solfångare. 

SOLINFALL/SKUGGNING SPELAR ROLL

Illustrationer: Energikontoret Skåne
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Program & detaljplan

• Skuggningsanalys → placering och 

höjdsättning av byggnader

• Soloptimering planstruktur

• Placering av träd

• Taklutning 

SOLINFALL/SKUGGNING: PLANERING?
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Skuggning kan även vara bra! Träd kan skugga solinstrålning och kyla ned luften 

genom avdunstning → minskar kylbehov under sommarhalvåret (fr a viktigt om 

urbana värmeöar).

Gröna tak bidrar till bättre värmebalans i byggnader och minskar behovet av 

energialstrande luftkonditionering. 

Studier visar att sommartemperaturen i Manchester kan reduceras med ungefär 4 

grader om grönskan i staden (träd, gräs, gröna tak etc) ökar med 10 procent (Gill et 

al 2007). 

Dessutom: Ljusa tak och markmaterial reflekterar solinstrålning bättre och minskar 

urbana värmeö-effekter och kylbehovet.  (Mörka och tunga material absorberar 

värme; fördel under kallare årstider). 

GRÖNSKAN SPELAR ROLL
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Detaljplan

• Placering av träd för bl a skuggning, i 

allmänhet för värmereduktion m m

• Gröna tak för bl a värmereduktion och 

dagvattenhantering

• Ljusa tak och markmaterial för att minska 

urbana värmeö-effekter och kylbehov.  

GRÖNSKA: PLANERING?
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Den energi som tillförs bebyggelsen kan vara mer 

eller mindre ”klimatvänlig”: kol, olja, naturgas, el, 

fjärrvärme, biobränslen…

ENERGITILLFÖRSELN SPELAR ROLL
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Kan inte regleras i detaljplan (ej rättsverkande).

Vissa kommuner ställer dock krav på 

fjärrvärmeanslutning i avtal (t ex Växjö). Tveksamt 

juridiskt, men saknas prejudikat i högre rättsinstans.

Fjärrvärmeavgift kan ingå i kommunalt tomtpris?

ENERGITILLFÖRSEL: PLANERING?
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SLUTSATSER:

• Saknas PBL-stöd i PBL för att reglera många 

energiåtgärder, de regleras lämpligare på 

annat sätt. 

• Mycket liten energipotential genom 

detaljplanering – ändringar i BBR ger betydligt 

större effekt.

• DP-bestämmelser för att reglera val av 

energislag skulle vara konkurrenshämmande 

och därmed kunna bromsa teknisk utveckling 

för minskad energi för uppvärmning. 

BOVERKETS UTREDNING (2009)
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• Kretslopp & cirkularitet: möjligheter och brister i PBL-

planeringen?

• Avfallshantering – lätt att göra rätt! T ex 

avfallskvarnar i köket , sopsugssystem, optobag… 

• Mikroproduktion: lagring och utbyte/försäljning?

• Hur får vi med befintlig bebyggelse?

ANGRÄNSANDE FRÅGOR
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+ Underlättar för kollektiva lösningar, t ex kollektivtrafik & 

fjärrvärme/-kyla (även gång- och cykel)

+ Underlättar för handel, service och sociala möten (närhet)

- Risk för sämre tillgång till grönska, ekosystemtjänster m 

m (beror på hur man gör)

? Solenergipotential och livskvalitet?

BEBYGGELSETÄTHET
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TÄTHET PÅ OLIKA SÄTT

ILLUSTRATION: URBAN TASK FORCE
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• Närhet – mindre resbehov 

• Dag- & nattbefolkning – större underlag för handel/service

• Potential: utnyttjande av spillvärme från t ex industrier, butiker, 

idrottsanläggningar för uppvärmning av bostäder (eller växthus)

FUNKTIONSBLANDNING
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Kv Spårvägen, Sorgenfri (Malmö)

Bearbetning av befintlig planförslag efter 

mikroklimatanalys (simulering) bidrog till att 

utomhussäsongen på gårdarna ökade md två månader.

Byggnader: lägre i söder, högre i norr (sol)

Byggnader: uppbrutna kvarterskroppar (vind)

Grönska: strategisk placering av träd och grönska 

(skugga)

Mark- och byggnadsmaterial: värmeabsorberande (sol)

UTFORMNING & MIKROKLIMAT

Illustrationer: Stadsbyggnadskontoret Malmö, Atelier 01 och LTH
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TRÄBYGGNADSSTRATEGIER
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STRATEGIER

HÅLLBART/MILJÖBYGGANDE



• En verktygslåda som ger stöd i arbetet med hållbar stadsutveckling och 

möjlighet att certifiera projekt.

• Tre certifieringar:

• Hållbarhetsprogram

• Handlingsplan - stadsutvecklingsprojekt/delprojekt

• Stadsdels hållbarhet

• Koppling till de globala målen  Agenda 2030

CITYLAB

2020-02-18 41
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CITYLAB GUIDE

2020-02-18 43

• Indikatorer med 

bedömningskriterier och 

redovisningskrav. 

• Guidepunkter
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Syfte: Utsläpp av växthusgaser från områdets byggnader, anläggningar och infrastruktur 

ska minimeras genom hög energieffektivitet och användning av förnybara energikällor med 

begränsad miljö- och hälsopåverkan.

INDIKATOR: ENERGISYSTEM MED LÅG KLIMATPÅVERKAN

• Planera och utveckla området så att dess klimatpåverkan från energianvändning 

minimeras. 

• Byggnader, anläggningar och infrastruktur ska vara energieffektiva och ha lågt 

effektbehov. I första hand ska återvunna och förnybara energikällor användas. 

• Energisystemet ska vara optimerat och samverka med omgivningen så att områdets 

behov  av tillförd energi minimeras. 

FOKUSOMRÅDE: ENERGI

2020-02-18 46



Att projektet, utifrån nulägesbeskrivningen, har 

planerat åtgärder för hur det ska säkerställas att:

• Planeringen av energisystem i området kommer att 

samordnas med omkringliggande områdens 

energisystem.

• Planeringen av energisystemet för byggnader, 

transporter och infrastruktur inom området styrs av 

att – där så är relevant – avfalls-, avlopps- och andra 

materialflöden kopplas samman, för att skapa 

cirkulära flöden. Exempelvis genom biogas och 

biogödsel från avfall.

• Planeringen av energiflöden till och från byggnader 

och transporter samordnas, i syfte att utnyttja till 

exempel spillvärme och energilager optimalt. 

• Befintliga och nya byggnader kommer att vara 

energieffektiva, och utomhusbelysning energisnål. 

För byggnader innebär detta ett välisolerat 

klimatskal, samt energieffektiva installationer och 

apparatur som säkerställer en låg 

energianvändning.

• I princip all energi som behöver tillföras för drift av 

byggnader och utomhusbelysning är förnybar. Till 

förnybara energikällor räknas solenergi, vindenergi, 

vattenenergi, spillvärme, biomassa samt bränsle 

med organiskt ursprung. Till icke förnybara 

energikällor räknas energi med ursprung i 

naturgas, olja, torv, kol, kärnkraft (uran) samt 

bränsle med fossilt ursprung, till exempel 

fossilplast.. 

INDIKATOR: ENERGISYSTEM MED LÅG 

KLIMATPÅVERKAN - HÅLLBARHETSPROGRAM

2020-02-18 47



Bedömningskriterier

• 1. Minst 80 % av byggnaderna (räknat i uppvärmd byggnadsarea, Atemp) är 

lågenergibyggnader, 

• 2. Överskottsenergi i stadsdelen och dess närhet är översiktligt kartlagd.

• 3. Möjligheter till samverkan mellan områdets aktörer om energilagring, 

energibalansering och laststyrning inom stadsdelen är översiktligt kartlagda. 

GUIDE 3: BEFINTLIGA STADSDELAR: 

BYGGNADERS ENERGIANVÄNDNING 

2020-02-18 48



WORKSHOP
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Hur kan regionen styra 

bebyggelseutvecklingen i en energi- och 

klimatsmart riktning med hjälp av olika 

planeringsinstrument i olika skeden och 

på olika geografiska nivåer? 

ÖVNING 3A: STYRMEDELSANALYS
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För att genomföra en energi- och 

klimatsmart bebyggelseutveckling kan 

frågorna även behöva hanteras inom 

andra områden och involvera andra 

aktörer. 

Uppdrag: 

• För varje tema , specificera vad som 

behöver göras inom de olika områdena.

• Ange nyckelaktörer inom varje område för 

att bebyggelseutvecklingen ska kunna 

genomföras. 

ÖVNING 3B: 

GENOMFÖRANDE- & AKTÖRSANALYS
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Seminarium 4 om Bebyggelseutveckling & transporter

27 mars

TACK FÖR IDAG!


