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Uppsala’s Miljö- och Klimatprogram: 

 

 
 Förnybar och klimatneutral uppvärmning 2020 

Solenergi – från pilot till vardag:  

                      30 MW solenergi 2020 

                    100 MW solenergi 2030 

 Fossilbränslefri kommunal fordonspark 2020, fossilbränslefri 

maskinpark och klimatneutrala upphandlade transporter år 2023 

 25 procent energieffektivare verksamhet år 2020 

 Hållbar upphandling för en giftfri miljö 2020 

 100 procent ekologiska livsmedel  2023 

 Öka det hållbara byggandet och förvaltandet 

 Hållbara affärer, verksamheter och gröna jobb 
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i Uppsala just nu…. 
  Ny översiktsplan - ÖP 2016 - målbild 2050 

 FÖP Södra Staden ca 25 000 nya bostäder 

 Rosendal, Ulleråker, Bäcklösa, Gottsunda 

ca 15 000 nya bostäder inom 10 år 

 Byggtakt 3000 bostäder per år 
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invånare 
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283 000 

340 000 

Till 2050: Beredskap i spannet mellan…. 

 

Innebär mellan 43 000 

och 72 000 fler bostäder 

….utmaningar och 

möjligheter 
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i Uppsala…. 

  Uppsala’s stadutveckling skapar många 
projekt som innebär verklig omställning 

 3000 bostäder per år ska byggas 
      Möjligheter och utmaningar! 

 Inte bygga fast sig i 100 år av för stor 
resursanvändning 
 

 Svensk modell hållbar stadsutveckling med 
möjlig certifieringav planeringsfasen enligt:  

      Citylab Action 1.0 – Guide för hållbar         
      stadsutveckling  

 Mål nr 17: Energianvändningen ska 
minimeras, förnybara energikällor som har 
begränsad miljö-  och hälsopåverkan ska 
användas och utsläpp av växthusgaser ska 
vara nära noll. 

 https://www.youtube.com/watch?v=KupxGiIRRos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KupxGiIRRos
https://www.youtube.com/watch?v=KupxGiIRRos


Stadsbyggnadsförvaltningen 

Östra Sala backe  

 

 Pågår nu…. 
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Rosendal – en helt ny stadsdel ca 1500   

bostäder klara, totalt ca 5000 bostäder 
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Markanvisningstävlingar 

• Där kommunen äger marken. 
• Byggherrar tävlar om att få köpa 

mark att bygga på. 
• Kommunen definierar i underlag 

den nivå för kvalitet och 
hållbarhet som vi vill ha.  

• Flera byggherrar inom samma 
kvarter – mångfald 

• De bästa koncepten vinner. 
 
 

 

 

Inte krav – utmaning: 
Bidrar ert projekt till 
en minskad klimat-
påverkan genom hög 
energieffektivitet och 
lokal produktion av 
förnybar energi? 
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Energilösningar Rosendal i förslagen 

Skanska Dilligentia  Wallenstam Småa Bolite 

Bostäder 

 

Bright 

Living 

 

Åke 

Sundvall 

Genova OOF 

FEBY 12 

Passivhus 

X X X X X 

Miljöbyggnad 

Silver/Guld 

S G G S X G 

Gröna byggbodar FJVX X FJVX 

Solceller X X X X X X X X X 

Solfångare X 

Vindkraft X X 

Värmepump X 

IMD el, värme, 

vatten 

X X 

LED-belysning X X 

Avloppsvärme-

växlare 

X X 

FTX + fjärrvärme X X X 

Elbilar/bilpool X X X 

Elcyklar X X X 
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Exempel energilösning 

 Gröna byggbodar med isolering, värmeåtervinning, närvarostyrning, snålspolande kranar etc  

 Elen är förnybar och bränslet i maskiner är alkylat och smörjoljor biobaserade 

 Mobil fjärrvärmecentral används under byggskedet 

 LED-belysning  

 Passivhus enligt FEBY12  

 Miljöbyggnad Guld  

 I lägenhetsköpet ingår vindandel i OX2 

 Solceller som täcker 100 procent av husens fastighetsenergi placeras på taken  

 Varmvattenanslutna vitvaror 

 Elcykelpool 
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Ett annat exempel: Plusenergi – Resenären / Juvelen 

 

• Energieffektiv 

• Hämtar kyla från berget 

• Solceller för energiproduktion 

• Plusenergibyggnad – netto 

över ett år 

 

• Dela med sig av teknik och 

metoder 

• Inslag av sociala faktorer – 

arbetsplats för lärlingar 

• LEED platina 

Resenären mot framtiden blev Juvelen!  

Idag pågår systemval och projektering – Skanska i samverkan med Uppsala Kommun 

 

….utmaningar 

och möjligheter 
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 Projektet Ulleråker 

Hur bidrar ert projekt till en minskad påverkan på vårt klimat 

genom energieffektivitet och lokal produktion av förnybar 

energi? Finns energilagring med som en del i ert koncept? 

Kan ett klimatpositivt kvarter byggas tack vare 

kostnadseffektiva gemensamma energilösningar? 
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Hållbara resor och transporter 

 
 Skapa närhet och tillgänglighet till olika urbana 

funktioner och anläggningar 

    - bostäder arbetsplatser, samhällsservice, kultur etc 

 Skapa goda förutsättningar för användning av hållbara 

transportsätt 

    - Gång, cykel, och kollektivtrafik samt leveranser 

    - Bil- och cykelpool 
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Bollplan/ 

idrottshall 

 

Skola 

 

Förskola 

 

Förskola 

 

Förskola 

 

Förskola 

 

Parkeringshus 

 

Parkeringshus 

 

Parkeringshus 

 

Stadstråk 

 

Park 

 

Torg 

 

Torg 

 

Rosendal 
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Södra Gunsta – utpekat i ÖP, ett av flera områden 
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Etapp 1 
 Hur bygger vi framtidens 

fjärvärme? (om vi gör det?!) 

 

 Närvärme produktion 

 

 Plusenergibyggnader 

 

 Hållbart logistik 

 

 Alltför ”energiglest”?? 

 

 1500 bostäder som ansluts 

samtidigt är ok, men: 

 Etappvis utbyggnad om  300 

bostäder per etapp ställer till 

det! 
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Klimatpåverkan i byggandet 

• Sveriges Byggindustrier 

• SBUF-projekt, KTH, IVL, 

Skanska m fl. 
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Klimatpåverkan i byggandet 

Fallstudien 

• Blå Jungfrun i Stockholm 

• Nybyggt energieffektivt hus 

• Betonghus 

• Ej garage 

• 50 års grundscenario 

• Byggandet - material, 

tillverkning, transporter 

• Energianvändning cirka 55 

kWh/m2 A-temp 
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Klimatpåverkan i byggandet 

 

Klimatpåverkan 

material 

Total klimatpåverkan 

Källa: IVA, ÅF, KTH och IVL 

Betong utgör > 50 %  

träprodukter ca 20 % 

 

 

Materialproduktionen 84% 

350 kg CO2-ekv/m2 Atemp 

Garage ökar belastningen 

med ca 70 kg CO2-ekv/m2 Atemp 
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Klimatpåverkan i byggandet 
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Klimatpåverkan i byggandet 

55 kWh/m2 90 kWh/m2 
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Klimatpåverkan i byggandet 

• Klimatpåverkan från byggandet motsvarar 

belastningen av 50 års drift/energianvändning 

• Produktionen av byggmaterial genererar störst 

klimatpåverkan 

• Betong utgör ungefär 50 % av materialets 

klimatpåverkan 

• Lite intressant - Med klimatneutral fjärrvärme och 

stor andel förnybar el utgör byggandet ca 80 % av 

total klimatpåverkan 
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Klimatpåverkan i byggandet 

 Uppsala växer vilket skapar ett stort behov av nya 

bostäder, arbetsplatser, infrastruktur, gröna ytor m.m. 

 Byggandet kommer att ske i miljöer med begränsad 

infrastruktur och lagerutrymme. 

 Byggandet orsakar ett stort antal transporter med många 

aktörer inblandade  

 

 Samordnade transporter – bygglogistik - har stor potential 

att bl.a minska byggskedets klimatpåverkan 
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Bygglogistikcenter 

Samordning av flöden av transporter och avfallshantering till och 
från ett byggområde. 

Andra benämningar: Logistikcenter, Samordnade transporter, 
Samordnad arbetsplats m.fl. 

 Basuppgifter: 

• Planera och övervaka de dagliga transporterna i området för 
att förebygga trafikstockningar och förseningar genom en 
trafiklots,  

• Lossa, lagra, omlasta och köra ut samlastat gods till 
byggområdet  

• Sköta avfallshantering 

 

 Konceptet allt mer beprövat: 

• Pionjärarbete inom Hammarby Sjöstad (frivillig anslutning) 

• Norra Djurgårdsstaden har utvecklat konceptet vidare (tvingande 
anslutning) 
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 Sänka byggkostnader 
• Färre transporter till byggarbetsplatsen genom effektivare hantering av 

byggmaterial och samdistribution (ökad leveransprecision) 

• Ställtider minimeras för lastning och lossning genom trafiklots och BLC för 
korttidslagring av byggmaterial  

• Mindre kassation och stöld  

• Ökad värdeskapande tid för yrkesarbetare och mindre resursslöseri 

• Minskade avfallsmängder 

 Minska arbetsplatsolyckor  
• Färre transporter till byggarbetsplatsen genom effektivare hantering av 

byggmaterial och samdistribution 

• Området trafikeras främst av ett fåtal chaufförer som känner området väl  

• Genom att flytta stora skrymmande avfallscontainrar till BLC frigörs ytor 
på arbetsplatsen och framkomligheten och arbetsmiljön förbättras.  

 Minska miljöbelastningen 
• Mindre utsläpp till luft genom miljöfordon för interntransporter och fulla 

lastbilar till terminalanläggning  

• Mindre resursslöseri och avfallsmängder 

 

 

 

 

 

 

Några motiv för Bygglogistikcenter 
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Miljöklassning av byggnader 
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Svanen:  

energi,  

material/ 

kemikalier  

innemiljö 
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Begreppet ”Köpt/levererad energi” 

(Boverkets byggregler, BBR) 

Antag i bägge fallen att huset använder 100 kWh/m2, år 

100 kWh/m2,år köps in,  

t ex sol och vind 

 

Klarar ej BBR 

”energiförbrukning  

100 kWh/m2 år” 

100 kWh/m2,år produceras,  

t ex sol och vind 

 

Klarar BBR 

 ”energiförbrukning  

0 kWh/m2 år” 
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BBR + ex. Miljöbyggnad-klassning 

Miljöbyggnad använder ”köpt energi” i enlighet med BBR.  

(istället för använd (förbrukad) energi) 

Ex. Miljöbyggnad Guld nyproduktion: max 65% av BBR 

(kWh/m2, år): 

Energikälla BBR köpt (Förbrukat) Guld köpt (Förbrukat) 

FJV  80 (80)   52 (52) 

El/vp  50 (50*3=150 !)  32,5 (32,5*3=97 !) 

Alltså: Med Miljöbyggnad Guld får ett värmepumphus med 

COP 3 förbruka nästan dubbelt så mycket som ett hus med 

fjärrvärme 
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Uppsala Kommun’s solkarta: 

 http://ec2-54-77-203-12.eu-west-1.compute.amazonaws.com/uppsala/ 
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Solkarta Fyrisskolan 
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Solkarta Fyrisskolan 
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SOLTJÄNSTER 

Mätdata 

t.ex på en 

förskolebyggnad 

Ursprungsgarantier 

UG:s 

Mätdata 

Laddavgift 

Solbanken – cirkulär energi! 
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Laddning av elfordon - Solbanken  
    

• Solel från nätverk av produktions- 

  anläggningar 

• System från produktion till laddning 

• ”Smart solladdning” 

• För debitering och statistik  

• Energimätning och övervakning 

• Solel-laddplats bokas via app  

• Användaren ser hur mycket solel som 

laddas 

• Kan integreras med system för 

betalning och fakturering mm 
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Via telefonen… 

 

• Solladdning startas, stoppas 

 

• Användaren ser hur mycket 

solel som laddats och använts 

 

• Kan integreras med andra 

system för betalning och 

fakturering 

Laddning av elfordon - Solbanken 
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2014-03-13 

 

 

Tack för uppmärksamheten!  

 
Slut! 


