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Abstract 
In the north of Sweden lies the municipality of Umeå and the city Umeå, the later with a 
growing population which increases the demand for housing. In today’s society, 
environmental questions and issues are of high concern, especially in regards of the homes 
that are being built. This study based on literature research and interviews, investigates 
whether locally active construction companies adapts to building more environmental 
friendly homes, mainly focusing on the possibilities of lowering the energy consumption. In 
order to narrow down the topic, a few specific parameters are pinpointed. The result of this 
study showed that even though many companies are willing to build more environmental 
friendly and sustainable homes, it also depends on whether the order placer of the building is 
willing to go that extra mile economically. Though, the results based of the investigated 
buildings can be considered as more environmentally adapted as compared to older buildings. 
When a comparison was made between apartment buildings from the 1970’s and recently, 
there was a significant difference in the energy use and U-value. As the study performed did 
not include all relevant parameters regarding environmental and sustainable adaption of 
houses, it’s uncertain to assume whether these investigated buildings were truly adapted. 

Key words: Environmental friendly construction, insulation of envelope, Passive heat sources, 
District heating, Window U-value. 
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1 Inledning 
Idag talas det mycket om miljöproblem i alla möjliga former, det är klimatförändringar, 
kemiska föroreningar, förlust av biologisk mångfald, försurning av hav och mycket mer. Allt 
detta är ett resultat av den påverkan som människan haft på jorden, framförallt under det 
senaste århundradet, och i och med att befolkningen ökar så kommer detta att innebära att vi 
måste lära oss att ta bättre hand om vår planet. Fram till år 2050 beräknas jordens befolk-
ning uppnå ca 9 miljarder invånare och under 2000-talets första decennium har man även 
sett att befolkningen ökar snabbare i städer än ute på landsbygden, främst i fattiga länder 
(Bokalders och Block 2014). Detta innebär ett ökat behov av bland annat vatten, avlopp och 
framförallt bostäder. Efter en analys från år 2012 kunde Sveriges förvaltningsmyndighet 
Boverket dessutom konstatera att bostadsmarknaden ej uppfyllde den efterfrågan som fanns, 
vilket innebar att den efterfrågan som finns på nya tillgängliga bostäder även var aktuell här 
(Boverket 2015 a). 

Byggnads- och fastighetsbranschen släppte ut ca 8 megaton växthusgaser mellan 2008-2011, 
bland annat på grund av den totala uppvärmningen som byggnaderna erfordrade (Boverket 
2014 a). Tillsammans med industrin så är våra bostäder även den sektor som bidrar med 
högst energiförbrukning, vilket i sin tur pekar på att det inte bara är växthusgaser som 
genereras från byggnads- och fastighetsbranschen som man bör ha i åtanke, utan även en 
hållbar energieffektivisering. Den största energiförlusten sker under den tid som en byggnad 
brukas och därför läggs mycket fokus idag på byggnads- och installationssystem som helst 
inte kräver hög energiförbrukning för uppvärmning (Petersson 2013). För att minska dessa 
energiförluster och uppvärmningskostnader går det bland annat att välja att installera system 
som är effektivare i sin funktion, att isolera bättre, sätta in fönster med högre U-värde, med 
mera.  

År 2010 antogs ett nytt direktiv inom EU gällande byggnaders energiprestanda. Detta 
direktiv har som syfte att främja byggnaders energieffektivitet och innebär att medlems-
länderna skall anta en beräkningsmetod för byggnaders energiprestanda (2010/31/EU). 
Utifrån denna beräkningsmetod kan medlemsländerna vidare införa minimikrav med 
avseende på energiprestanda. Dessa krav måste sedan efterföljas vid uppförandet av nya 
byggnader samt vid renovering av en redan befintlig byggnad.  

Cirka 40% av den totala energianvändningen i Sverige går idag åt till att värma upp,  kyla ned 
och förse byggnader med el (Bokalders och Block 2014). Av dessa tre är det  uppvärmningen 
som kräver mest energi, framförallt för byggnader som är lokaliserade i kallare klimat.  I 
detta arbete kommer därför exempel utifrån diverse relevanta parametrar (t.ex. isolering och 
val av fönster) när det kommer till energiförbrukning i en byggnad att ligga i fokus.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att genom intervjuer med byggföretag verksamma inom Umeå 
undersöka huruvida nya bostäder i Umeå Kommun miljöanpassas och vidare hur detta kan 
påverka energiförbrukningen och uppvärmningskostnaden i dessa byggnader. Detta arbete 
ämnar även i att teoretiskt se vilka möjligheter som finns för att miljöanpassa en byggnad 
med liknande förutsättningar (t.ex. geografisk position) samt jämföra dessa metoder med de 
som används i praktiken. 
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 1.2 Frågeställningar 
• Hur går det att miljö- och hållbarhetsanpassa en bostad med avseende på: 

o Ventilationssystem? 
o Värmeförsörjning? 
o Isolering gällande fönster? 
o Isolering av väggar? 
o Isolering av tak? 

• Hur påverkar dessa parametrar byggnadernas uppvärmningskostnader samt 
energiförbrukning? 

• Finns det passiva källor som kan bidra med värmetillskott? 

 

1.3 Avgränsning 
Detta arbete är avgränsat i den mån att fokus ligger på det som görs för själva bostaden för 
att miljö- och hållbarhetsanpassa den under den tid den är i bruk, såsom att sänka 
energiförlusten, minska energiförbrukningen och eventuellt välja miljövänliga material. Då 
energiförbrukningen påverkas av en stor mängd olika faktorer kommer en vidare 
avgränsning att göras såtillvida att fokus i detta arbete ligger  på fem olika parametrar: 
ventilationssystem, värmeförsörjning, isolering gällande fönster, väggar samt tak. Således 
behandlar detta arbete ej den aspekt som berör miljöanpassning under själva byggprocessen. 
Vidare avgränsas även resultatet till att i första hand utgå från den fakta som tagits fram via 
intervjuer med tre byggföretag som är verksamma i Umeå och har ställt upp på att medverka 
i denna studie. 
 

 

2 Bakgrund 

2.1 Miljöanpassat byggande och dess historia 
FN har sedan år 1972 haft både natur och miljö med på sin agenda och år 1981 presenterades 
det nya begreppet ”hållbar utveckling” (Svenska FN-förbundet 2012). Det var dock först sex 
år senare som begreppet fick sitt genomslag i och med att det introducerades i rapporten Vår 
gemensamma framtid (UN-documents 2015), utgiven av världskommissionen för natur och 
miljö (även kallad Brundtlandkommissionen). I denna rapport definierades detta begrepp 
som: 
 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Regeringskansliet 
2014). 
 
Detta kan man säga lägger basen för även begreppet miljöanpassat byggande, då det ej bara 
handlar om att hushålla med energi, utan även en helhetssyn kring miljö och ekologi 
(Bokalders och Block 2014).  Det handlar om såväl den yttre som den inre miljön, från det att 
byggnaden uppförs tills det att den skall tas ned.  
 
Man har länge sett på ett hållbart byggande som att man använder sig av gamla redan 
beprövade metoder, då man kunnat se att dessa materialval och byggtekniker fungerar 
(Boverket 1998). Dock kan det leda till att man förbiser att de förutsättningar som sätts på 
byggnader idag ej är desamma som förr i tiden. Det är ej heller ovanligt att även om de gamla 
materialen fungerar i dagens läge, så kräver dessa mer underhåll än vad nyare material gör 
(Boverket 1998). Genom att tillämpa till exempel nya, mer tids- och kostnadseffektiva 
material och byggmetoder så kan det bidra till att man sparar på både naturresurser och 
energi. 
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Att använda sig av gamla beprövade metoder etc. praktiserades främst av hantverkare fram 
till 1940-talet (Bülow 2014). Detta traditionella byggande hade visserligen vissa fördelar när 
det kom till byggkunskapen; bland annat visste man sedan tidigare att en viss vinkel på 
bostädernas tak var nödvändig för att undvika fuktskador eller vilket träslag som lämpade sig 
bäst för en viss konstruktion. På den svenska landsbygden var det vanligt med hus i trä 
medan man inne i städerna främst murade husen för att minska risken för bränder. Då det ej 
heller var lika enkelt att transportera virke och material längre sträckor (så som det är i dag) 
var de flesta byggmaterialen även lokalt producerade och även naturliga och sunda både för 
miljön och människan (Bülow 2014). Däremot var husen sämre isolerade och således även 
dragiga och ej särskilt energieffektiva. Det förekom även att giftiga färgpigment användes och 
att blyinfattade fönster sattes in. 
 
Idag är majoriteten av bostäder byggda med demonterbara komponenter vilket tillåter dem 
att enkelt kunna anpassas efter förändringar i bostadsbehovet (Boverket 2015 a) och det 
finns många miljöprofilerade materialalternativ att välja emellan (Bülow 2014). Det  är 
viktigt att minska både de miljö- och hälsoproblem som härleds av dagens byggbransch men 
hur bygghistorian från 2000-talet kommer att se ut är upp till dagens konsumenter då 
efterfrågan på bland annat mer miljövänliga bostäder styr produktionen.  

 

2.2 Nationella mål och lagstiftning 
 

2.2.1 Sveriges miljökvalitetsmål (God bebyggd miljö) 
Bland de nationella miljökvalitetsmålen som Sverige antog år 1999 (Naturvårdsverket 2014 b) 
finns bland annat miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Detta mål definieras av riksdagen 
som: 
 
” Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” 
(Regeringskansliet 2012). 

Detta mål innefattar ej enbart de ekologiska aspekterna när det kommer till en hållbar 
utveckling i den byggda miljön, men även de sociala och ekonomiska aspekterna (Boverket 
2015 b). Således har målet delats in i tio olika preciseringar som anger inom vilka områden 
som åtaganden måste göras för att målet skall kunna uppnås. Några av dessa preciseringar 
som berör ett miljöanpassat byggande är ”Hållbar bebyggelsestruktur”, ”Hälsa och 
säkerhet”, ”Hushållning med energi och naturresurser” samt ”Hållbar avfallshantering” 
(Naturvårdsverket 2012). 

Att miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” kommer att kunna uppnås fram till 2020 har 
Naturvårdsverket bedömt som ej troligt, inte med de styrmedel och åtgärder som finns idag. 
Däremot har man kunnat se att både kunskapen och intresset för att skapa en mer hållbar 
miljö har ökat. Till exempel har användningen av kvalitets- och miljöklassningssystem av nya 
byggnader ökat, vilket bidrar till både bättre byggnader och en positiv utveckling för den 
byggda miljön (Boverket 2015 b). Länsstyrelser, kommuner och andra aktörer arbetar 
tillsammans med Boverket och flertalet andra nationella myndigheter för att kunna uppnå 
inte bara God bebyggd miljö utan även de andra miljökvalitetsmålen. 

2.2.2 Boverkets byggregler (BBR) 
Boverket har som myndighet för samhällsplanerande, byggande och boende uppfört sin egen 
regelsamling, byggreglerna (BFS 2011:6), som gäller både när man uppför en ny byggnad 
såväl som när man utför ändringar i en redan befintlig byggnad (Boverket 2015 c). Dessa 
föreskrifter berör bland annat energihushållningen, vilket även är det avsnitt som senast 
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ändrades (BFS 2015:3, BBR 22) och trädde i kraft i mars 2015 (Boverket 2014 b). 
Energihushållningen definieras vidare: 

” Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 
elanvändning” (BFS 2011:26).  

Då Umeå enligt Boverkets föreskrifter tillhör klimatzon 1 (BFS 2013:14) som består av 
Västerbotten, Norrbotten och Jämtland, bör bostäder som värms upp med elvärme ha en 
specifik energianvändning som högst uppnår 95 kWh/m2 Atemp och år. Värms de däremot upp 
med annat uppvärmningssätt än elvärme bör den specifika energianvändningen högst uppnå 
130 kWh/m2 Atemp och år. Föreligger särskilda förhållanden får dock dessa värden 
överskridas (BFS 2013:14), exempelvis om de geologiska förutsättningarna för byggnaden ej 
möjliggör installation av värmepump och inga andra uppvärmningsformer (t.ex. fjärrvärme 
eller biobränsle) är möjliga. 

Med Atemp syftar man på den totala arean som avgörs av samtliga plan för temperatur-
reglerade utrymmen som är avsedda att värmas till mer än 10ºC. Byggnadens specifika 
energianvändning innefattar ej hushållsenergi eller den verksamhetsenergi som används 
utöver bostadens grundläggande verksamhetskrav på värme, varmvatten och ventilation 
(BFS 2013:14). Denna fördelas på Atemp och uttrycks i kilowattimmar per kvadratmeter och år 
(kWh/m2 och år). 

Vidare anger byggreglerna även att installationer så som bland annat ventilation ska 
utformas så att energin används effektivt och effektbehovet begränsas. Specifika SFP-värden  
(det vill säga ”specifik fläkteffekt för ett ventilationssystem”) som ventilationssystemen ej 
skall överskrida går att se i tabell 1, tagen från Boverkets byggregler. Om det däremot enbart 
är aggregatet som skall bytas ut bör man ej överskrida de värden som i tabell 1 är angivna 
som SFPv-värden (”Specifik fläkteffekt för et aggregat”) (BFS 2011:6). 

Tabell 1. Tabell över värden på effekt från ventilationssystem som ej får överskridas, från BFS 2011:6. På den övre 
raden står det angivet för vilken kolumn som redovisar SFP- respektive SFPv-värdena. I kolumnen längst till 
vänster står det angivet för vilken sorts ventilationsystem som värdena i de två övriga kolumnerna gäller. 

 
 
Byggnadens klimatskal skall vidare uppnå den isoleringsförmåga som tillfredsställer 
byggnadens specifika energianvändning (BFS2011:26). Med en byggnads klimatskal syftar 
man på byggnadens väggar, golv tak samt fönster och dörrar (Energimyndigheten 2011 b). 
Detta innebär även att värme- och kylanordningar ska vara utformade så att verkningsgraden 
blir tillräckligt god, och vidare att dessa skall vara styr- och reglerbara för effektbehovet vid 
olika ute- och inomhustemperaturer, och likaså för den avsiktliga användningen som 
byggnaden har (BFS 2011:26). 
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2.3 Umeå Kommun 
Umeå är idag den kommun i norra Sverige med störst befolkning med ett invånarantal på 
cirka 120 000 människor – ett antal som ökar med ca 1100 personer per år (Umeå Kommun 
2015 a). Med en stadig tillväxtskurva som denna förutsätts det att befintliga bostäder finns 
tillgängliga, och därför har många nya bostäder i olika former byggts eller börjat byggas. 
Inom Umeås stadsplanering är målet på ett invånarantal på 200 000 satt fram till år 2050, 
vilket förutsätter att ännu fler bostäder uppförs (Umeå Kommun 2010). Denna kraftiga 
tillväxt utmanar då även stadens strävan efter en hållbar utveckling, både ur ekologiska, 
sociala och ekonomiska perspektiv. 
 
Några av Umeås stadsdelar som det idag byggs på är bland annat Öbacka Strand samt 
Sandåkern. På Öbacka Strand har NCC under de senaste åren varit aktiva med att uppföra ett 
antal etapper med lägenheter och de håller i nuläget på med att bygga klart den femte och 
sista etappen (NCC 2015 b). På Sandåkern har bland andra Skanska byggt bostadsrätterna 
för Hiske Backe (Gunnarsson, muntl. 2015) medan Selbergs Entreprenad är igång med att 
bygga Jongärdan (Lundmark, muntl. 2015) bestående av flerbostadshus med 119 lägenheter 
(Selbergs Entreprenad AB 2015 b). 
 

2.4 Isolering 
Av Sveriges energianvändning är det cirka 30 procent som går åt till att värma upp bostäder 
(Energimyndigheten 2009), men om de isoleras väl minskas behovet av att värma upp dem 
och därmed minskas även energianvändningen. När det kommer till att bygga hus som är så 
energisnåla som möjligt är det viktigt att isolera dem väl. Isolering handlar ej heller bara om 
vad som finns mellan de olika spalterna i väggarna, utan även golv, tak, fönster och dörrar. 
Dessa skapar tillsammans vad som i detta arbete tidigare benämnts som 
byggnadens  ”Klimatskal”. En väl isolerad byggnad minskar inte heller bara energiförlusterna 
utan bidrar även till bättre termisk komfort, ett bättre inomhusklimat samt att det ökar 
möjligheten att utnyttja byggnaden bättre (Energimyndigheten 2011 a). 
 
Hur väl en byggnadsdel isolerar mäts i W/m2K (watt per kvadratmeter och Kelvin) och anges 
som U-värdet; vilket säger hur god förmåga ett visst material innehar för att föra över värme 
till ett annat. Helst skall U-värdet i ett isoleringsmaterial vara så lågt som möjligt då det 
innebär att det har en god förmåga att isolera (Energimyndigheten 2011 b).  

2.4.1 Väggar 
Bortsett från en byggnads tak, brukar i regel väggarna utgöra den största ytan (Bokalders och 
Block 2014), vilket innebär att det blir viktigt att isolera dessa då dessa har en stor inverkan 
på byggnadens förmåga att hålla inne värmen (Blomsterberg och Bülow-Hübe 2011). I 
folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus har de angivit 18ºC som den 
inomhustemperatur som en bostad ej får understiga, och vidare rekommenderar de en 
inomhustemperatur mellan 20-23ºC  (FoHMFS 2014:17). 

2.4.2 Fönster 
Fönstren är en av de största källorna till energiförluster i en byggnads klimatskal och det är 
oftast dessa som innehar det högsta U-värdet. Beräknat på över ett år uppskattar man att ca 
2500 kWh värme läcker ut via fönster och dörrar i en modern trerumslägenhet – detta är tio 
gånger mer än vad som läcker ut genom en motsvarande yta på väggar (Bokalders och Block 
2014). Trots detta är det idag vanligt med stora glasytor i den moderna arkitekturen 
(Energimyndigheten 2011 b), därför är det extra viktigt att välja bra fönster med låga U-
värden. På så sätt blir huset mer värmeeffektivt och kallras under fönstret förebyggs. 
 
Värme kan transporteras ut genom fönstret på tre olika sätt; genom ledning, långvågig 
strålning och konvektion, som sker både inuti och kring fönstret när det är varmare inomhus 
än utomhus (Petersson 2013). För att förebygga att värme läcker ut går det till exempel att se 
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till att installera fönster med flera glas (så som 3-glas fönster, 4-glasfönster, med mera), förse 
fönstret med ett lågemissionssikt eller sätta in en extra tjock karm kring fönstret (Bokalders 
och Block 2014).  

2.4.3  Tak och vindbjälkslag 
Då värme stiger uppåt så är det även i en byggnad viktigt att taket och vindsbjälklaget är väl 
isolerade för att minska energiförluster. Då takytan kan vara stor innebär detta en större risk 
för energiförluster och gör det desto viktigare att isolera (Bokalders och Block 2014). 
Isolering av vindsbjälkslag kan ske med till exempel träfiber, sågspån, ekofiber 
(cellulosafiber), mineralull, med mera. Dessa isolermaterial kan antingen sprutas in som löst 
material eller läggas in som fasta material. För dagens nyproduktion av småhus ligger kravet 
på isolertjocklek  i vindsbjälklaget på ca 50-60 cm (Energimyndigheten 2009) och det 
rekommenderade U-värdet är 0.08 W/m2K (Energimyndigheten 2013). Isoleringen av 
vindsbjälklaget motverkar även  köldbryggor i takstolar och andra bärande delar 
(Energimyndigheten 2011 a).  

2.5 Ventilationssystem 
En byggnads värmeförluster sker inte enbart genom dess klimatskal, utan även via dess 
ventilation. Byggnadens ventilationssystem möjliggör även värmeåtervinning (Bokalders och 
Block 2014). Ventilationens syfte är att transportera bort överskottsvärme och luftföro-
reningar från det ventilerade utrymmet. De tre vanligaste sätten att ventilera är 
via ”Självdragventilation” (S-system), ”Fläktstyrd frånluft” (F-system) eller via ”Fläktstyd till- 
och frånluft med värmeåtervinning” (FTX-system) (Eriksson 2014). Vidare uppger även 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) att uteluftsflödet i 
bostäder ej bör understiga 0.35 liter/sekund per m2 golvarea.  

Värmeväxlaren i ett ventilationssystem (FTX-system) återvinner värmen från lokalernas 
frånluft för att sen kunna värma upp tilluften. Detta kräver ett mekaniskt till- och frånlufts-
system, vilket är mycket mer komplicerat, och framförallt dyrare, än t.ex. ett 
självdragssystem. Ett självdragsystem förutsätter däremot otätheter i byggnaden, vilka bör 
undvikas vid värmeväxling då en felaktig injustering kan leda till övertryck i byggnaden 
(Bokalders och Block 2014). 

2.6 Värmeförsörjning och uppvärmning 
I Umeå Kommun är det Umeå Energi AB (som ägs av Umeå Kommun) som ansvarar för 
värmedistributionen för de anslutna konsumenterna (Umeå Energi AB 2015 b). De erbjuder 
sina kunder bl.a. fjärrvärme och fjärrkyla, och deras värme når ut till alla centrala stadsdelar, 
men även Holmsund och delar av Sävar, Bjurholm och Hörnefors (Umeå Energi AB 2015 a). 
Fjärrvärmen är för städer den miljömässigt bästa uppvärmningsformen då den kan drivas 
med spillvärme från industrin, med värmepumpar som tar värme från renade avloppssystem, 
värme från avfallsförbränning, solfångare, gas från avfallsdeponier eller eldas med förnybart 
biobränsle (Bokalders och Block 2014).  

2.7 Passiva värmekällor  
Ett exempel på en passiv värmekälla som kan användas för uppvärmning är solenergi 
(Kasaeian 2015). På villor är det vanligt med solfångare placerade på husets tak medan 
flerbostadshus kan ha takintegrerade solfångare (Bokalders och Block 2014). Förväxling 
mellan solfångare och solcell för undvikas, då en solfångare har som funktion att ge värme, 
medan solcellen bidrar med att produceras el.  

Även nere i jorden finns det gratis energi som går att hämta och utnyttja. Denna geotermiska 
energi kan utgöras av vatten med olika temperaturer som återfinns vid olika geologiska 
formationer. På vissa ställen i södra Sverige kan man utnyttja djupjordvärme som baseras på 
vatten djupt nere i berggrunden som innehar en hög temperatur (Bokalders och Block 2014). 
Värmepumpar kan användas för att fånga upp värmeenergin i berg, sjö eller ytjord. Detta 
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sker genom att en kollektorslang placeras i ett borrhål i berget, placeras ut i ytjordskiktet eller 
på botten av en sjö. 

 

3 Material och metod 

3.1 Intervjuer via mejl och telefon 
Då fokus för detta arbete ligger på miljöanpassning av bostäder i Umeå Kommun så utfördes 
intervjuer med byggföretag som just nu är verksamma och håller på med eller har hållit på 
med ett eller flera byggprojekt i Umeå. Intervjufrågor sammanställdes och godkändes av 
handledare och skickades därefter ut så fort kontakt knutits med representant för respektive 
byggföretag. Av de fem ursprungligen kontaktade företagen var det tre stycken som gick med 
på att  medverka. Alla medverkande byggföretag fick svara på samma frågor. För att se 
fullständiga intervjufrågor se bilagorna (bilaga 1). 
 
Den första intervjun gjordes via mejl med Selbergs Entreprenad. Detta är ett byggföretag 
med rötter i Umeå som specialiserat sig på att bygga bostäder (Selbergs Entreprenad AB 2015 
a) och som bland annat är aktiva med att byggprojektet Jongärdan på Sandåkern i Umeå. 
Selbergs utför miljöplaner på sina projekt , i vilken det står hur de ska göra för att bygga så 
miljövänligt som möjligt (Lundmark, muntl. 2015). 
 
Den andra intervjun utfördes via både mejl och över telefon med Skanska, som även de varit 
aktiva på Sandåkern i Umeå, där med byggprojektet Hiske Backe. Skanska är idag ett av 
Sveriges största byggföretag och delar in sin verksamhet i fyra olika grenar, varav bygg- och 
anläggningsverksamhet samt bostadsutveckling är ett par av dem (Skanska AB 2015). Utöver 
de nationella miljömålen så sätter Skanska även egna mål i sina byggprojekt, dessa med stort 
fokus på att hitta hållbara och miljövänliga lösningar, produkter, arbetssätt och så vidare 
(Gunnarsson, muntl. 2015).  
 
Den tredje intervjun utfördes via mejl med NCC; ett av nordens ledande bygg- och fastighets-
utvecklingsföretag som bygger bland annat just bostäder (NCC 2015 a). NCC har även uttalat 
att de ska vara en drivande aktör på den nordiska marknaden för miljöcertifierade byggnader 
och anläggningar (Lindberg, muntl. 2015). I Umeå har de under de senaste åren bland annat 
varit aktiva med att bygga lägenheter på Öbacka Strand.  
 
Intervjufrågorna för respektive företag riktade sig både allmänt mot hur de bygger generellt i 
Umeå, men vid konkreta exempel togs de lokala byggprojekt som tidigare nämndes (t.ex. 
Öbacka Strand för NCC) som exempel. Målet med dessa intervjuer var att uppskatta de 
insatser som lokalt verksamma byggaktörer sträcker sig för att miljö- och hållbarhetsanpassa 
sina nyproducerade bostäder. Vidare var syftet att se om de kunde se någon skillnad i 
energiförbrukning samt uppvärmningskostnader. 
 

3.2 Litteraturstudie 
För detta arbete så hämtades även underlag i form av en litteraturstudie in. Detta bland 
annat för att få en djupare inblick och för att kunna understryka eller analysera teorin i detta 
arbetes bakgrund och diskussion. Den litteratur som använts har varit böcker, rapporter 
samt relevanta hemsidor och forskning. Sökmotorerer har främst varit Google och Web of 
Science. Aktuell lagstiftning som berör det valda ämnet har också gåtts igenom. 
 
Sökord som ingått; Miljöanpassat byggande, Isolering av klimatskal, Passiva värmekällor, 
District heating, Window U-value. 
 

7 
 



4 Resultat 
 
4.1 Att miljö- och hållbarhetsanpassa en bostad med avseende på 
ventilation 
Av de tre medverkande byggföretagen så var det endast två av tre företag som kommit så 
långt in i sina byggprojekt att de hunnit installera ventilationssystem. Företag 2 använde 
konsekvent till- och frånluftssystem med värmeåtervinning via roterande värmeväxlare för 
sina projekt i Umeå Kommun (Lindberg, muntl. 2015). De valde denna lösning på grund av 
den höga återvinningsgraden från den typen av värmeväxlare, som också bidrog till en låg 
energiförbrukning för hela systemet. Företag 3 använde sig även de av FTX-system 
(Gunnarsson, muntl. 2015). Detta var även utrustat med ett roterande larm som larmade om 
temperaturen skiljde sig mycket från börvärdet (det vill säga det värde som den reglerade 
processen bör hålla konstant under en längre tidsperiod). De valde detta system då de 
tidigare sett att det uppnått en verkningsgrad på 80% (Gunnarsson, muntl. 2015). 

4.2 Att miljö- och hållbarhetsanpassa en bostad med avseende på 
värmeförsörjning 
När det kom till bostädernas värmeförsörjning hade alla tre företagen för sina projekt i Umeå 
valt att installera fjärrvärme som värmekälla. Företag 1 valde detta alternativ på grund av 
dess kostnadseffektivitet samt att det anses som ett miljövänligare val av värmeförsörjning 
(Lundmark, muntl. 2015) och de distribuerade värmen genom vattenburna system. Även 
företag 2 hade ett vattenburet system installerat och de använde sig främst av radiatorer 
(Lindberg, muntl. 2015). Företag 3 svarade ej på vilket distributionssystem de använde för 
sin uppvärmning, men lyfte fram att Umeås fjärrvärme hade fått ett bra betyg av Sweden 
Green Building Council (Gunnarsson, muntl. 2015). Angående hur energiförbrukningen 
påverkades av uppvärmningssystemet kunde ingen av dem konkret se någon skillnad enbart 
baserat på uppvärmningssystemet, då många fler parametrar så som klimatskalet, 
byggnadernas täthet, ventilationens återvinningsgrad samt brukarnas vanor även spelar roll. 

4.3 Att miljö- och hållbarhetsanpassa en bostad med avseende på 
isolering gällande fönster, väggar och tak 

Tabell 2. Tabell över de värden som togs fram av de intervjuade företagen, gällande isolering av fönster. På den 
övre raden anges antal glas, u-värde samt övriga åtgärder, vilka var de olika exemplen på information som man 
fick ut av företagen gällande fönster. I kolumnen längst till vänster står det angivet vilket företag som man fått de 
respektive resultaten i raderna i de övriga kolumnerna utrönade i från. 

 Antal glas U-värde Övrig åtgärd 
Företag 1 3-glas 1.1 W/m2K  
Företag 2 Olika 1.1 W/m2K  
Företag 3 3-glas 1 W/m2K argongas 
 

För isolering gällande fönstren hade företag 1 valt att i sitt byggprojekt i Umeå installera 3-
glas fönster med ett U-värde på 1.1 W/m2K (Lundmark, muntl. 2015), vilket går att avläsa i 
tabell 2. De hade ej isolerat sina fönster vidare med lösningar så som gas mellan rutorna eller 
lågemissionsskikt och de kunde ej utröna huruvida dessa fönster påverkade 
energiförbrukningen då byggnaden ej tagits i bruk ännu. Företag 2 brukar i regel installera 
energiglas med ett U-värde på 1.1 W/m2K för alla sina byggprojekt (Lindberg, muntl. 2015), 
men såvida de valde 2-, 3- eller 4-glas varierade på de ljudkrav som byggnaden i fråga ställer 
eller om fönstret skall vara öppningsbart. För Öbacka Strand var fönster med olika 
ljudisoleringsförmåga installerade, beroende på om rummet var riktat mot t.ex. älven eller 
mot tågstationen/järnvägen, stora vägen och sjukhuset. Företaget hade ej vidtagit några 
vidare åtgärder när det kom till deras fönster i bostadsprojekten, men för större projekt med 
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mycket glas så som Resecentrum Umeå Östra hade de satt in en gasfyllning mellan glasen 
samt ett lågemissionsskikt (Lindberg, muntl. 2015).  

Företag 2 kommenterade vidare att givetvis går det att se en påverkan på 
energiförbrukningen beroende på glasets U-värde, dock kan det även uppstå problem så som 
imma på insidan av ytterrutan som orsakats av att det läcker för lite energi. I likhet med 
företag 1 så hade även företag 3 valt att installera 3-glas fönster, dessa med ett U-värde på 1 
(Gunnarsson, muntl. 2015) som de vidare fyllt med argongas mellan rutorna. Såvida de 
kunnat se någon påverkan på energiförbrukningen kunde de ej utröna då byggnaden i fråga 
enbart varit i bruk ett litet tag och det krävs minst 20 år för att man skall kunna se någon 
lönsamhet beräknat enbart på fönstren (Gunnarsson, muntl. 2015). 

Tabell 3. Tabell över de värden som togs fram av de intervjuade företagen, gällande isolering av väggar. På den 
övre raden framgår kolumn för isolermaterial respektive isolertjocklek. I kolumnen längst till vänster står det 
avngivet för vilken rad som respektive företag har angett svar för. 

 Isolermaterial Isolertjocklek 
Företag 1 Stenull 260 mm 
Företag 2 Gullfibers produkter 270 mm 
Företag 3 - - 
 
Så som det framgår i tabell 3 hade företag 1 när det kom till isolering av väggar, valt att 
isolera med 260 mm stenull (Lundmark, muntl. 2015) och företag 2 svarade att de oftast 
brukar isolera väggarna i sina byggprojekt med Gullfibers produkter som bl.a. kan vara 
cellplast, glasull eller stenull (Lindberg, muntl. 2015). Företag 2 brukar isolera med ca 270 
mm i tre lager. De sade vidare att även om de isolerar mer så påverkar detta inte 
energiförbrukningen särskilt mycket. Företag 3 uteblev med svar för denna fråga. 

Tabell 4. Tabell över de värden som togs fram av de intervjuade företagen, gällande isolering av tak och 
vindbjälkslag. I den övre raden står det angivet de isolerparametrar som företagen gav information av 
(isolermaterial, tjocklek samt U-värde). I kolumnerna under dessa redogörs de mätvärden som respektive företag 
(vilka går att avläsa i kolumnen längst till vänster) angav i sin intervju. 

 Isolermaterial Isolertjocklek U-värde 
Företag 1 - 400 mm - 
Företag 2 Lösull 500 mm 0.11 W/m2K. 
Företag 3 - - - 
 

För de respektive byggprojekten så hade företag 1 valt att isolera taket/vindsbjälklaget med 
400 mm isolering, vilket framgår i tabell 4. De uppgav ej vilken slags isolering de använt 
(Lundmark, muntl. 2015). Företag 2 hade istället  isolerat med 500 mm lösull (Lindberg, 
muntl. 2015). Detta gav i kombination med betongbjälklag ett lågt U-värde på ca 0.11 W/m2K. 
Företag 3 uteblev med svar för denna fråga. 

Företag 1 uppgav däremot att de alltid använder sig av material enligt BASTA, vilket innebär 
att de flesta av deras material, då inklusive isoleringen på taket/vindsbjälklaget, är 
miljövänlig (Lundmark, muntl. 2015). BASTA är en databas i vilken diverse bygg- och 
anläggningsprodukter finns loggade. Dessa skall bl.a. klara BASTAS krav om kemiskt 
innehåll (BASTA 2015). Även företag 2 använder sig av BASTA (Lindberg, muntl. 2015), eller 
ibland även Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som 
bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor, som sedan byggföretag 
kan utgå från när de gör sina materialval (Byggvarubedömningen 2015). 
Byggvarubedömningen användes även primärt av företag 3 (Gunnarsson, muntl. 2015). 
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4.4 Hur påverkar parametrarna i 4.1 – 4.3 byggnadernas uppvärmnings-
kostnader och energiförbrukning? 
Företag 1 hade som tidigare nämnt ej fått sitt byggprojekt som detta arbete utgick från i bruk, 
och intervjuad person hade ej tillgång till beräkningarna av dessa siffror. Företag 3 uteblev 
med svar för denna fråga. Företag 2 svarade att alla de parametrar som kommenterats i 4.1-
4.5 såklart påverkade uppvärmningskostnaderna, men i olika grad. Företag 2 fokuserar även 
mycket på att bygga täta bostäder, vilket följs upp under produktionen och de låter alltid de  
lägenheter och bostäder som de producerar provtryckas. De önskar uppnå ett så lågt 
läckageflöde som möjligt genom byggkonstruktionen (Lindberg, muntl. 2015) då detta bidrar 
till att sänka energiförlusten och därigenom även uppvärmningskostnaderna. Det var även 
svårt att beräkna uppvärmningskostnaderna då dessa även påverkades av 
brukningsparametrar så som antal tända lampor, årstid samt personer som vistades i 
bostaden och deras vanor (Lindberg, muntl. 2015). 
 
Företag 2 gör alltid energiberäkningar för sina projekt och följer därefter internt upp all 
energiförbrukning i alla deras totalentreprenader. Vidare ansåg företag 2 att deras bostads-
projekt i Umeå som detta arbete utgick från ej skiljde sig särskilt mycket från deras andra 
bostadsprojekt och de drog själva slutsatsen att de håller en hög standard när det gäller 
kvalitet på klimatskalet (Lindberg muntl. 2015). 

4.5 Finns det passiva källor som kan bidra med värmetillskott? 
Företag 1 hade för sitt byggprojekt i Umeå ej använt sig av någon passiv värmekälla 
(Lundmark, muntl. 2015). De lyfte istället fram att de utfört byggnaden med väldigt täta 
ytterväggar och fönster med låga U-värden för att minska energiförbrukningen. Företag 2 
hade ej heller installerat någon passiv källa som kunde bidra med värmetillskott för sitt 
byggprojekt som detta arbete utgick från (Lindberg, muntl. 2015). Däremot hade de vid 
andra byggprojekt i Umeå installerat solceller för att producera ”extra el” , och vid två andra 
projekt installerat värmepump med djupborrade hål, från vilka de sett en lägre 
energiförbrukning som resultat (Lindberg, muntl. 2015).  Företag 3 hade ej heller de 
tillämpat någon passiv källa vid sitt byggprojekt i Umeå (Gunnarsson, muntl. 2015).  

5 Diskussion 
5.1 Val av ventilationssystem  
Då företag 1 uteblev med svar på frågan om val av ventilationssystem så konstateras utifrån 
de svar från övriga byggföretag som medverkade i denna undersökning att FTX-systemet är 
det som oftast sätts in. Vid en jämförelse med andra ventilationssystem så är det just FTX-
systemets värmeåtervinning som bidrar med att göra det till ett mer miljövänligt alternativ 
(Energimyndigheten 2012), framförallt ur en energiaspekt. I en studie utförd i bl.a. Umeå och 
Kiruna lyftes det fram att ventilationen är en av de större parametrarna som påverkar en 
bostads energiförbrukning (Mahlia 2012). Man hade sett att mycket energi gick förlorad med 
den varma luften som ventilerades ut, fast med ett effektivt värmeåtervinningssystem så 
kunde den årliga energin som gick åt till uppvärmningen minskas med 66-73% beroende på 
geografiskt läge. 

Hus som byggdes före 1976 ventilerades normalt sett med självdragsventilation (Boverket 
2014 c) och var beroende av temperaturskillnaderna mellan utomhus och inomhus för att 
fungera optimalt. Självdragsventilationen var ej beroende av någon fläkt för att fungera, men 
fungerade däremot inte särskilt bra på sommaren då temperaturskillnaden mellan utomhus 
och inomhus minskade. Även mekaniska frånluftsventilationssystem kan installeras med 
värmeåtervinning (FX-system), men dessa har till skillnad mot FTX-systemen bara en fläkt 
som leder ut frånluften (Boverket 2014 c) medan FTX-systemet har två fläktar, både för till- 
och frånluften.  
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Miljöanpassat byggande handlar inte bara om att spara energi, utan även om att det skall 
finnas en god inomhusmiljö för de som bor i bostaden i fråga, och för att uppnå en god 
ventilation är därför ett mekaniskt system att föredra över ett självdragssystem. I en studie 
gjord i Finland och Litauen kunde de konstatera att de bostäder som utrustats med ett 
mekaniskt ventilationssystem hade en lägre halt av luftföroreningar i sina hem jämfört med 
de som hade självdragsventilation (Aaltonen et al. 2015). I ett annat projekt i Stockholm, 
Projekt Hållbara Järva, valdes det att installera FTX-system för att uppnå de målsättningar 
som fanns om att sänka energiförbrukning (Boverket 2013 a). Då de byggprojekt som detta 
arbete utgick från dessutom var byggda för att inhysa fler än en enstaka familj så var ett FTX-
system det val som gjorde att man kunde uppnå både de krav som sattes på inomhusmiljön 
men även effektivt återvinna värme och spara energi i den mån som var möjlig. 

5.2 Val av värmeförsörjning 
Samtliga byggföretag använde sig av fjärrvärme som värmekälla, varav ett företag motiverade 
sitt val med att det var ett mer kostnadseffektivt och miljövänligare val (Lundmark, muntl. 
2015). Huruvida fjärrvärme kan anses som mer miljövänligt avgörs bland annat av vilket 
bränsle som används till att utvinna värmeenergin. I Umeå används främst 
kommuninvånarnas hushållsavfall som bränsle (Umeå Energi AB 2015 c). Detta är ett bättre 
alternativ än till att deponera avfallet. En annan aspekt hos fjärrvärmen som minskar 
miljöpåverkan är även att fjärrvärmeverket drivs som en stor produktionsanläggning. Detta 
är att föredra mot att varje potentiell brukare av fjärrvärmen själv eldar i en egen panna för 
att värma upp sin bostad. Fjärrvärmeverket har även höga krav på sin rökgasrening och det 
sköts av utbildad och kompetent personal (Umeå Energi AB 2015 c). 

I Finland planerades det ett nytt hållbart bostadsområde i staden Loviisa och i samband med 
detta utfördes en studie där man jämförde olika värmekällor för att se vilket som skulle 
lämpa sig bäst för detta bostadsområde. I studien jämfördes 11 olika värmekällor, men i 
slutändan konstaterades det att fjärrvärme var det bästa alternativet (Kontu 2015), detta med 
fördel om bränslet som användes var biomassa. Detta alternativ jämfördes vidare med 
kompletterande solenergi samt uppvärmning via eldning av ved i eldstad, vilka båda ej 
fungerade lika bra. Eldning i eldstad bl.a. på grund av partikelutsläpp medan solenergin inte 
var tillräcklig för att vara optimal då Finland ej har tillräckligt många soltimmar i ett 
årsgenomsnitt (Kontu 2015). Det val av fjärrvärme som gjorts i de nya bostäderna i Umeå är 
därför att föredra, med tanke på de extra partikelutsläpp som eldning av ved i eldstad skulle 
innebära. Sverige ligger även på ungefär samma breddgrader som Finland, vilket leder till 
samma problematik med för få soltimmar när det kommer till att hämta värmeenergi från 
solenergi. 

5.3 Val av isolering 
5.3.1 Fönster  
Som det tidigare framgått i detta arbete är fönstren en av de viktigaste parametrarna när det 
kommer till isolering. Av de tre byggföretagen som medverkade hade två av dem satt in 3-
glas fönster i sina aktuella byggprojekt (se tabell 2) medan det tredje byggföretaget varierade 
sina val av fönster beroende på byggnadernas förutsättningar och krav. Däremot så var U-
värdet på fönstren från alla tre företagen på 1-1.1 W/m2K. Av dessa var det enbart företag 3 
som vidtagit den extra isolerings-åtgärden att förse sina fönster med argongas mellan rutorna. 
1 – 1.1 W/m2K är ett relativt lågt U-värde för 3-glasfönster, då snittvärdet för 3-glas fönster 
ligger på ca 1.7 – 2.1 W/m2K (Petersson 2013), vilket då går att tolka som att de fönster som 
satts in var fönster med väldigt bra isoleringsförmåga. 

Då Umeå ligger på så pass nordliga breddgrader är det givetvis viktigt att 
byggnadernas ”svagare” punkter när det kommer till energiläckage isolerar så bra som 
möjligt. Framförallt då vinterperioderna i norra Europa är så pass långa och kräver hög 
åtgång på energi för uppvärmning, så kunde man i en studie utförd i Nederländerna 
konstatera att fönsters U-värde spelade en stor roll för uppvärmningen (Ioannou 2015).  
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5.3.2 Väggar 
Ytterst lite fakta framgick när det kom till byggnadernas väggar men företag 2 svarade kort 
med att de isolerat med 260 mm stenull medan företag 2 isolerade med Gullfibers produkter 
i ca 270 mm (se tabell 3). Detta motsvarar U-värden strax under 0.171 W/m2K eller 0.149 
W/m2K  (Petersson 2013) beroende på väggens konstruktion (t.ex. om träreglar använts och 
ytterfasadens material). Dessa är normala U-värden för flerbostadshus. Däremot är det svårt 
att säga om dessa väggar går att klassas som miljövänliga då även t.ex. materialval av 
isolering och ytterfasad spelar roll (parametrar som ej undersökts i detta arbete). 

I ett energieffektivt hus isoleras väggarna idag med ca 350 – 450 mm av t.ex. cellulosafiber 
för att uppnå så låga U-värden som möjligt (Bokalders och Block 2014). Företag 2 påpekade 
som tidigare nämnt att även om de isolerade väggarna ytterligare, så skulle detta ej påverka 
energiförbrukningen särskilt mycket (Lindberg, muntl. 2015). Detta skulle även innebära 
väldigt tjocka väggar och vilket skulle medföra att byggföretagen antingen behöva 
dimensionera större ytterfasader eller mindre bostadsytor, vilket i det långa loppet skulle 
innebära en ekonomisk förlust.  Det finns idag isoleringsmaterial med otroligt hög 
isoleringsförmåga ända ner till 0.005 W/m2K (Bokalders och Block 2014) som skulle kunna 
innebära tunnare men ändå väl isolerande väggar. Dessa isolermaterial är däremot väldigt 
dyra. 

5.3.3 Tak 
Även svaren angående takisoleringen kom kortfattade av samtliga företag (som då svarade på 
frågan). Företag 1 hade som tidigare nämnt isolerat taket/vindsbjälklaget med 400 mm 
okänd isolering medan företag 2 isolerat med 500 mm lösull (se tabell 4), vilket i 
kombination med betongbjälklaget givit ett U-värde på 0.11 W/m2K. I likhet med väggarna i 
energieffektiva hus idag så isoleras även deras tak mycket mer än ett icke energieffektivt hus. 
I dessa ligger takisoleringen mellan 500 – 600 mm (Bokalders och Block 2014). I likhet med 
väggarna så är det även svårt att för byggnadernas tak avgöra om de är ”miljövänliga” genom 
att enbart utgå från den isoleringstjocklek som använts.   

5.4 Påverkan av uppvärmningskostnader och energiförbrukning 
Inget av de intervjuade företagen kunde komma med konkreta siffror för respektives 
uppvärmningskostnader, och så som företag 2 även påpekade så var uppvärmnings-
kostnaderna inte bara baserade på de parametrar som tagits upp i denna undersökning utan 
påverkades vidare även av t.ex. byggnadernas täthet, dess placering, eventuella köldbryggor,  
hur brukarna använde bostaden under drift och mycket mer. För de inberäknade 
parametrarna var det också svårt att se en påverkan av energiförbrukningen av enskild 
parameter för sig i och med att antingen så hade byggnaden i fråga ej tagits i bruk eller för att 
alla medräknade parametrar är beroende av och påverkas av varandra. Detta påverkades 
även av parametrar som ej togs i hänsyn i detta arbete, t.ex. täthet. Som företag 2 nämnde i 
4.5 så är just täthet något som de fokuserar mycket på (Lindberg, muntl. 2015). 

I en rapport från Boverket jämfördes ett flerbostadshus med fjärrvärme från 1970-talet med 
ett nytt flerbostadshus med fjärrvärme (Boverket 2013 b). Båda dessa låg placerade i 
klimatzon 3. I tabell 5 går det att avläsa de skillnader som framgick mellan de två 
flerbostadshusen. 
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Tabell 5. Visar de skillnader som framgick i Boverkets undersökning (Boverket 2013 b). Den övre raden visar 
viken kolumn som gäller för flerbostadshuset från 1970-talet respektive det nya flerbostadshuset. Kolumnen 
längst till vänster visar vilken rad som de olika uppmätta parametrarna redovisar. 

 Flerbostadshuset från 1970-
talet 

Det nya flerbostadshuset 

Ventilationssystem Mekanisk frånluftsventilation Mekanisk till- och frånlufts-
ventilation med 
värmeåtervinning 

Takisolering, tjocklek 240 mm 400 mm  

Väggisolering, tjocklek 95 mm 265 mm 

Fönster, U-värde 2.8 W/m2K 1.2 W/m2K 

U-medelvärde för hela 
byggnaden 

1.023 W/m2K 0.4 W/m2K 

Specifik 
energianvändning 

142 kWh/m2 år 90 kWh/m2 år 

 

Ur denna rapport går det att konstatera att det nyare bostadshuset har en mycket lägre 
energiförbrukning än det äldre huset, vilket vidare skulle innebära lägre uppvärmnings-
kostnader. Om man ser till de olika angivna parametrarna för det nyare huset så som 
takisoleringens tjocklek, väggisoleringens tjocklek samt fönstrens U-värde så går dessa 
värden att likna vid de värden som angivits av de byggföretag som medverkade i den aktuella 
undersökningen utförd i Umeå. Av detta kan det konstateras att i alla fall vid en jämförelse 
mellan de nyproducerade bostäderna och äldre bostäder, så är energiförbrukningen mycket 
mindre. Således bör även uppvärmningskostnaderna vara lägre, jämfört med de 
uppvärmningskostnader som den äldre byggnaden måste ha haft.  

Enligt beräkningar för Umeå Energis årskostnad 2015 skulle den gamla byggnadens 
årskostnad gå upp emot ca 95 600 kr/år om den använde sig av Umeås fjärrvärme, medan 
den nya byggnadens årskostnad skulle vara upp emot ca 62 700 kr/år (Umeå Energi AB 2015 
d). Detta ger möjligen en mer konkret bild av hur mycket mer kostnadseffektiv en nyare 
flerbostadsbyggnad skulle vara jämfört med en äldre. Skulle man minska energiåtgången 
genom att vidare isolera byggnaden (både byggnaden i Boverkets rapport och de byggnaders 
som detta arbete omfattat) genom t.ex. tilläggsisolering av taket, så skulle detta ytterligare 
sänka uppvärmningskostnaderna. I den undersökning som var utförd av Boverket 2013 hade 
man undersökt just detta och konstaterat att 200 mm ytterligare isolering av vindsbjälklaget 
skulle vara en lönsam åtgärd även ekonomiskt (Boverket 2013 b). Detta gick även att se i 
studien som var utförd bl.a. i Kiruna och Umeå, där det konstaterades att isoleringens 
påverkan av energianvändningen till stor del var beroende av tjockleken för isoleringen på 
vindsbjälklaget (Mahlia 2012).  

5.5 Passiva värmekällor 
Inget av de medverkande företagen hade under sina byggprojekt som denna undersökning 
utgick från tillämpat någon passiv värmekälla för att bidra med ett värmetillskott. Däremot 
hade ett av företagen vid andra projekt använt sig av bergvärme och solenergi (Lindberg, 
muntl. 2015). 

När det kommer till solenergi är ett av de vanligaste solvärmesystemen att man placerar 5 – 
15 m2 solfångare på byggnadens tak (Bokalders och Block 2014) eller takintegrerar dem. 
Dessa plana solfångare värmer vatten. Det finns även luftsolfångare som värmer luft. I Umeå 
finns det en miljöanpassad anläggning som heter Green Zone, i vilken bl.a. en bilfirma håller 
till. Den luft som tas in i bilförsäljningslokalernas förvärms med hjälp av en luftsolfångare 
placerad på östra sidan av byggnaden. Detta bidrar till att uppvärmningsbehovet av lokalerna 
minskar (Bokalders och Block 2014). Dessa lokaler värms dock inte enbart upp med hjälp av 
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solenergi, utan även av bl.a. värmepumpteknik och återvunnen överskottsenergi. Solenergi är 
en bra förnybar källa, däremot konstaterades det under ”5.2 val av värmeförsörjning” att 
Umeå i likhet med Finland ligger på breddgrader där soltimmarna inte är många (Kontu 
2015) om man ser på en fördelning över hela året. Detta innebär att solenergi för de 
nyproducerade bostäderna enbart skulle kunna bidra med ett extra värmetillskott, och ej 
kunna ersätta hela uppvärmningssystemet. 

Ett annat alternativ som finns är bergvärme, en naturlig energikälla som klassas som 
förnyelsebar (Svenska kyl- och värmepumpföreningen 2015) i och med att energin tas från 
solenergi som lagrats i bergen. Jämfört med en central elpanna så använder en central 
bergvärmepump upp till 53% mindre energi, visade en studie utförd i norra Kalifornien 
(Brum et al. 2015).  

Men även om bergvärme bidragit till sänkt förbrukning av den energi i bostaden som går åt 
till uppvärmning och anses som en passiv källa, så har den vissa miljöpåverkningar. Denna 
värmepump drivs med el, vilket förutsätter att framställandet av elen i sin tur har en låg 
miljöpåverkan. Själva installationen av en värmepump med bergvärme är ett stort ingrepp då 
ett hål på hundratals  meter djup skall borras (Bokalders och Block 2014). Är det en större 
anläggning som skall förses med värme från denna källa krävs det  då i regel flera borrhål. 

5.6 Genomförande samt val av metod 
Efter intial kontakt med diverse kundtjänster och följande vidareskickningar togs kontakt 
med projekt- eller miljöansvariga från tre olika byggföretag (av fem ursprungliga) som verkar 
i Umeå. Detta tog skede både via telefon och mejl, vilket fungerade smidigt och effektivt. 
Ursprungligen var intervjuerna menade att ske på plats så att även ett platsbesök för djupare 
förståelse kunde inkluderas, men på grund av tidsbrist var det bättre lämpat med intervjuer 
över mejl eller telefon. För de intervjuer som utfördes via mejl innebar detta dock 
oberäknade felkällor så som att intervjufrågorna kunde feltolkas och tvärtom att även svaren 
i sin tur kunde feltolkas. För intervjun via telefon framgick inte heller all information då det 
kunde vara sådan information som den intervjuade inte hade på hand för stunden. 

När företag uteblev med svar på vissa frågor eller svarade väldigt kortfattat kunde det delvis 
bero på feltolkning, men samtidigt går det också att rikta kritik mot de utformade intervju-
frågorna. Hade dessa frågor varit mer öppna hade eventuellt mer utförliga svar kunnat 
samlas in. Dock var frågeställningarna i detta arbete ganska specifika, så hade det istället 
ställts en omfattande generell fråga angående vad lokala byggföretag för att miljö- och 
hållbarhetsanpassa sina nyproducerade bostäder hade intervjusvaren kanske varit mer 
detaljerade och beskrivande. Fast det garanterar inte heller att företagaren lika väl kunnat 
svara ”260 mm stenull” på även en sådan öppen fråga. Självklart hade även många fler 
parametrar kunna ingå då dessa också spelar roll för byggnadernas energiförbrukning och 
miljöanpassning. Dock hade det inneburit ett mycket mer omfattande arbete. Vidare är det 
även svårt att enbart baserat på tre byggföretag och tre byggprojekt avgöra om alla bostäder 
som byggs i Umeå Kommun är mer eller mindre miljöanpassade. 

Något mer som kunde ha gjorts annorlunda för detta arbete hade varit att fokusera på nyare 
byggnader som ändå varit i bruk ett tag, och alternativt jämföra dessa med äldre byggnader 
och se vilka eventuella framsteg som byggandet på senare tid har gjort i en miljöaspekt. 
Vidare hade arbetet kunnat kompletteras med en enkätundersökning med åsikter från 
konsumenter angående miljöanpassat byggande. Detta då det bl.a. är konsumenternas 
efterfrågan på miljövänliga alternativ som styr byggföretagens bostadsprojekt. 
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6 Slutsats 
Idag byggs många nya bostäder i Umeå som är en snabbt växande stad. De tre intervjuade 
byggföretag som verkar i kommunen är alla tre väldigt miljömedvetna, en del har egna 
miljömål och de använder sig bara av giftfria och/eller miljöbedömda material. Huruvida 
detta appliceras i verkligheten styrs dock även till en vissa mån av beställarna av de 
byggprojekt som de utför. För de byggprojekt som detta arbete utgått från så har inga extra 
åtgärder vidtagits med avseende på att miljö- och hållbarhetsanpassa de bostäder som 
producerats. Detta innebär däremot inte att dessa byggnader inte är helt fria från miljö- och 
hållbarhetsanpassning. Tack vare att de nationella byggreglerna sätter väldigt höga krav på 
de bostäder som byggs är dagens standardbostad oftast mycket mer miljöanpassad än om 
man skulle jämföra med en bostad från t.ex. 1970-talet. En del av de standardlösningar  som 
byggföretagen tillämpat, så som fjärrvärme eller mekanisk ventilation med värmeåtervinning, 
går ju i sig att se som en miljöanpassning då respektive klassas som ett miljövänligare val. 
Därför går det som svar på parametrarna ventilation, uppvärmning och isolering gällande 
fönster att säga att det finns en del miljöanpassning i avseende på energiförbrukningen. 
Dessa, men även många fler parametrar som ej undersökts i detta arbete, bidrar tillsammans 
med att sänka energiförbrukningen och därav minskar de även uppvärmningskostnaderna. 

Det ligger troligen i mångas intressen att sikta mot en mer hållbar livsstil, vilket även innebär 
ett mer hållbart och miljövänligt boende. Byggutvecklingen har i dagens läge kommit väldigt 
långt i dessa avseenden, och de nationella målen och internationella lagstiftningarna 
motiverar och driver även byggföretagen vidare i sitt miljöarbete. Nybyggnationer innebär en 
unik chans att kunna tillämpa energitekniska kvaliteter och lösningar och således upprätta 
bostäder som även i framtiden kan stå sig i en okänd energisituation. Att bygga miljöanpassat 
leder i många fall även en högre kostnad, men detta går på långt sikt att spara in igen. I och 
med att vi idag blir allt mer medvetna om den påverkan vår livsstil och våra vanor har på 
miljön, desto troligare är det att även förfrågan på miljö- och hållbarhetsanpassade bostäder 
kommer att öka. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor till de tre olika byggföretagen 

 

 

Umeå universitet 
Examensarbete inom Miljö- och hälsoskydd 

 
Umeå 2015-04-24/29/30. 

Allmänt 

1. Hur ser ni på miljöanpassat byggande? Är det något som det läggs mycket fokus på vid 
planeringen av era byggprojekt (för bostäder)? Finns det egna mål (utöver miljömålen) som 
ni strävar efter? 

Med avseende på de bostäder som ni bygger i Umeå [på respektive område för 
varje byggföretag] (för Selbergs gällde detta Jongärdan på Sandbacka, för 
Skanska Hiske Backe på Sandåkern och för NCC deras bostadsrätter på Öbacka 
Strand.): 

2. Installerar ni något speciellt ventilationssystem? Och påverkar det energiförbrukningen? 

3. Hur ser det ut med värmeförsörjningen;  vilken värmeförsörjning (T.ex. fjärrvärme) 
används på [respektive område för varje byggföretag]? 

-          Hur påverkar [den angivna värmekällan som angavs som svar innan] 
energiförbrukningen? 

-          Är denna värme vidare vattenburen, luftburen, etc. och hur påverkar detta i sin tur 
energiförbrukningen? 

4. Har ni tillämpat ytterligare passiva källor för att bidra med värmetillskott? Om detta ej 
gjorts på just [respektive område för varje byggföretag], har ni tillämpat sådana vid något 
annat byggprojekt? 

-          I sådana fall: Vilken/vilka är dessa? Hur har den bidragit med att minska 
energiförbrukningen? 

5. När det kommer till fönster och deras isolering; vilket sorts fönster (t.ex. 3-glas, 4-glas eller 
2+2-glas) har ni valt att sätta in och vad är dess U-värde? 

-          Har detta gjort att ni sett någon skillnad (minskning) i byggnadens energiförbrukning? 

-          Utöver val av fönster, har ni gjort något mer för att öka dess isolerings-förmåga? T.ex. 
lågemissionsskikt, gas mellan rutorna, extra/isolerad karm kring fönstren eller dylikt? 

6. Hur ser isoleringen ut mellan väggarna – vilket material används samt hur mycket (mm)? 

-          Hur påverkar detta energiförbrukningen? 

 
 



7. Då den största värmeförlusten sker via en byggnads tak, har ni gjort något (t.ex. isolerat på 
ett visst sätt) för att förebygga detta? 

8. Om man ser på de parametrar som frågats om i fråga 2.-7.; hur påverkar dessa den totala 
uppvärmningskostnaden? 

-          Finns det uträknade siffror eller en ungefärlig beräkning på uppvärmningskostnaden. 

-          Skulle ni säga att dessa siffror (kostnaden) är lägre jämfört med byggnader vars 
miljöanpassning ej skett i lika lång utsträckning? (d.v.s. av andra byggprojekt som ni arbetat 
på.) 

9. Finns det "miljövänliga" materialval (t.ex. material som innehåller färre skadliga 
kemikalier, material som är lätt att återvinna, extra beständiga, etc) som gjorts för 
[respektive område för varje byggföretag] och i sådana fall vilka? 

10. Finns övriga insatser gjorda för att miljö- och hållbarhetsanpassa [respektive område för 
varje byggföretag] som ej tagits upp i någon av föregående frågor? 
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