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Förord 
Innovationer, ny teknik och nya systemlösningar behövs för att göra våra städer 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt mer hållbara. Spetstekniker som IT, bio-,  
rymd- och nanoteknik och andra teknikområden med höga miljöprestanda och 
betydande innovationsgrad kan bidra till detta. Avancerade systemlösningar som 
kopplar ihop olika system, resursflöden eller platsens resurser med varandra kan 
också göra detta. 
 
Denna exempelsamling med spjutsspetsexempel för olika aspekter av urban 
hållbarhet är en del av Naturvårdsverkets eget arbete med innovationsprojektet 
”Den attraktiva kretsloppsstaden 2.0” och är avsedd att visa vad som redan finns 
världen över som kan bidra till att utveckla och genomföra detta koncept.  
 
Den har också syftet att vara inspirerande för sökande till Naturvårdsverkets stöd 
stadsinnovationer (www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer) som 2017–2019 
avser finansiera planering, förstudier och projekteringar för spetstekniker och 
avancerade systemlösningar som kan bidra till en hållbar stadsutveckling.  
 
Rapportens exempel är byggnader, anläggningar, teknik- och systemlösningar 
skulle kunna vara en grund för ansökningar till detta stöd, om de inte redan funnits. 
 
Rapporten har utarbetats av Karl-Johan Larsson, studerande vid Göteborgs 
universitet. I arbetet har Ulf E Andersson, innovationsstrateg vid Naturvårdsverket 
fungerat som handledare. 
 
Stockholm juni 2017 
 
 
Martin Eriksson 
Avdelningschef 
 
 
 

http://www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer
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Sammanfattning  
Innovationer, ny teknik och nya systemlösningar behövs för att göra våra städer 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt mer hållbara. Spetstekniker som IT, bio-, rymd-
och nanoteknik och andra teknikområden med höga miljöprestanda och betydande 
innovationsgrad kan bidra till detta. Avancerade systemlösningar som kopplar ihop 
olika system, resursflöden eller platsens resurser med varandra kan också göra 
detta. 
 
Denna exempelsamling är en del av Naturvårdsverkets eget arbete med 
innovationsprojektet ”Den attraktiva kretsloppsstaden 2.0” och är avsedd att visa 
vad som redan finns världen över som kan bidra till att utveckla och genomföra 
detta koncept.  
 
Den har också syftet att vara inspirerande för sökande till Naturvårdsverkets stöd 
stadsinnovationer (www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer).  Naturvårdsverket 
fördelar på regeringens uppdrag, tillsammans med Boverket och 
Energimyndigheten, 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och 
annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade 
systemlösningar i stadsmiljöer. Rapportens exempel är byggnader, anläggningar, 
teknik- och systemlösningar som skulle kunna vara en grund för ansökningar till 
detta stöd, om de inte redan funnits. 
 
Att beskriva spjutspetsexempel och andra typer av goda exempel kan bidra till 
arbetet att nå miljömålen och Agenda 2030-målen genom att underlätta spridning 
av de urbana miljölösningar på framkant som finns idag, i Sverige och globalt. 
Goda resultat på hållbara innovationer, ny teknik och nya systemlösningar som 
tagits fram av företag, kommuner och andra aktörer är grunden för detta. 
 
Med spjutsspetsexempel menas i denna rapport någon teknik, systemlösning eller 
tjänst som finns i praktiken (alltså inte bara planer, koncept under utveckling eller 
forskningsresultat) i Sverige eller i andra länder. Sammantaget ska exemplen vara 
baserade på eller beröra samtliga aspekter eller varianter av spetstekniker och 
avancerade systemlösningar. 
 
Spetstekniker 
Med spetsteknik menar Naturvårdsverket en ny generation avancerad teknik med 
hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad. Här har informationsteknologi 
(IT), bio-, rymd- och nanoteknik en särställning, eftersom de är breda och 
möjliggörande teknikområden som påverkar de flesta samhällsområden. I 
Naturvårdsverkets rapport Spetstekniker för miljömålen (2015) identifieras hållbar 
stadsutveckling som ett viktigt tillämpningsområde för spetstekniker. 
 

http://www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer
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Avancerade systemlösningar 
Med avancerade systemlösningar menar Naturvårdsverket en integrering av 
tekniska eller andra delsystem i en stad så att betydande synergieffekter och 
miljönytta uppnås. Avancerade systemlösningar skapar effektivare användning av 
råvaror, insatsvaror, vatten och energi, vilket är positivt ur både ekonomiskt 
perspektiv och miljöperspektiv.  
 
Avancerade systemlösningar som skapas genom att befintliga system och tekniker 
kopplas ihop till mer helhetliga och hållbara lösningar för staden kan också bidra 
till detta. Resurser kan samutnyttjas eller återutnyttjas i nya sammanhang. Då 
skapas resurseffektivitet och en urban cirkulär ekonomi.  
 
Detta kan i praktiken ta sig många olika uttryck och utformas på olika 
systemnivåer. Exempel på systemnivåer är staden, stadsdelen, enskilda byggnader 
och infrastrukturanläggningar. Nya hållbara lösningar kan bygga på antingen 
befintlig teknik eller nya tekniker som integreras på nya innovativa sätt. Lokala 
förutsättningar och tillgången till lokala resurser är ofta avgörande för utformning 
och drift av avancerade systemlösningar. 
 
Många aspekter av urban hållbarhet 
Alla aspekter av stadens hållbarhet vilket vi avser att illustrera genom de valda 
exemplen, t.ex. av innovativa lösningar och miljötekniska tillämpningar av hög 
kvalitet som minskar användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen, ökar 
användningen av förnybara material och förnybar energi och ger effektivare 
logistik vid byggprocessen. Andra områden är kretsloppsanpassade 
försörjningssystem för resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi samt lösningar 
för en förbättrad boendemiljö genom minskade bullernivåer och bättre 
inomhusmiljö. För den hållbara staden är det också viktigt att uppmärksamma hur 
natur och ekosystemtjänster kan användas på innovativa sätt och ge tekniska och 
andra nyttor.  Ett viktigt undantag i urvalet av exempel är att vi inte här tar upp 
transporter, mobilitet och tillförsel av extern producerad energi. Dessa är 
naturligtvis viktiga aspekter för hållbara städer, men har valts bort just för denna 
rapport för att inte gör den alltför omfångsrik. 
 
Det finns en mängd olika sätt att kategorisera spjutspetsexempel för urban 
hållbarhet. I denna rapport har vi valt att inte ta vår utgångspunkt i vilken teknik 
eller systemlösning som åstadkommer en miljömässig eller andra slag av 
hållbarhet. Istället har vi valt att använda tillämpningsområdet i staden i vid 
mening som indelningsgrund för exemplen. 
 
Spjutspetsexempel som norm? 
Naturvårdsverket menar att även om dessa exempel representerar fronten när det 
gäller innovations- och miljöaspekter, så är de inte att anse som varken 
föreskrivande eller uttömmande inom sina respektive områden. 
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De är inte föreskrivande i den meningen att Naturvårdsverket menar att de enskilda 
exemplen ska vara normgivande för utvecklingen, och med nödvändighet är de 
absolut allra mest miljövänliga, innovativa eller kostnadseffektiva tillämpningar 
inom sitt område, utan att de är just goda spjutspetsexempel på vad som är möjligt 
och som nu finns, i Sverige eller i andra länder. 
 
De är naturligtvis inte heller uttömmande inom sina respektive områden. Det är vår 
förhoppning att innehållet i denna rapport kan vidareutvecklas genom att det 
uppdateras med fler spjutsspetsexempel som visar upp lösningar och 
systemtänkande hos de städer, företag och andra aktörer som ligger längst fram i 
utvecklingen av urban hållbarhet. 
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Summary 
Innovations, new technology and new system solutions are needed to make our 
cities ecologically, socially and economically more sustainable. Cutting-edge 
technologies such as ICT, bio-, space- and nanotechnology and other technologies 
with high environmental performance and a significant degree of innovation can 
contribute to this. Advanced system solutions that connect different systems, 
resource streams or local site resources with each other can also do this. 
 
This collection of examples is a part of the Swedish Environmental Protection 
Agency's own work with the innovation project "The attractive recycling 2.0" and 
is intended to show what is already available worldwide that can contribute to the 
development and implementation of this concept. 
 
Another aim of this report is also to inspire applicants to the Swedish 
Environmental Protection Agency's support city innovations 
(www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer). The Swedish Environmental 
Protection Agency gives grants (as a part of an assignment from the Swedish  
government), together with the Swedish National Agency for Housing and Energy 
and the Swedish Energy Agency, in total SEK 68 million 2016–2019 for design, 
preliminary studies and other planning that increases the use of cutting-edge 
technology and advanced system solutions in the urban context. The report's 
examples are buildings, facilities, technology and system solutions that could be 
the basis for applications to this programme, if they have not already existed. 
 
Describing spearhead examples and other types of good examples can contribute to 
achieving national environmental goals and the global Agenda 2030 goals by 
facilitating the spread of urban environmental solutions at the forefront that exists 
today, in Sweden and globally. Good results on sustainable innovations, new 
technology and new system solutions developed by companies, municipalities and 
other actors are the foundation for this. 
 
In this report, by spearhead examples we mean any technology, system solution or 
service that is currently implemented in practice (i.e. not just plans, concepts under 
development or research results) in Sweden or in other countries. Together, the 
examples should be based on or affect all aspects or variants of cutting-edge 
technologies and advanced system solutions. 
 
Cutting edge technologies  
With cutting edge technologies, the Swedish Environmental Protection Agency 
considers a new generation of advanced technologies with high environmental 
performance and a significant degree of innovation. Here, information technology 
(ICT), bio-, space- and nanotechnology have a special position, as they are broad 
technology areas that affect most areas of society. Sustainable urban development 
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is identified as an important application for cutting edge technologies in the 
Environmental Protection Agency's Report Spetstekniker för miljömålen (Cutting 
edge technologies for environmental objectives) (2015). 
 
Advanced system solutions 
With advanced system solutions, the Swedish Environmental Protection Agency 
considers an integration of technical or other subsystems in a city so that 
significant synergies and environmental benefits are achieved. Advanced system 
solutions can create more efficient use of raw materials, water and energy, which is 
positive from both an economic perspective and environmental perspective. 
 
Advanced system solutions created by linking existing systems and technologies 
into more comprehensive and sustainable solutions for the city can also contribute 
to this. Resources can be exploited or reused in new contexts. This creates resource 
efficiency and an urban circular economy. 
 
In practice, this can take many different expressions and be designed at different 
system levels. Examples of system levels are the city, district, individual buildings 
and infrastructure. New sustainable solutions can be based on either existing 
technology or new technologies that are integrated and connected in new 
innovative ways. Local conditions and access to local resources are often crucial 
for designing and operating advanced system solutions. 
 
Many aspects of urban sustainability 
All aspects of the city's sustainability are meant to be illustrated by the chosen 
examples, such as innovative solutions and high quality environmental technology 
applications that reduce the use of environmentally and health hazardous 
substances, increase the use of renewable materials and renewable energy, and 
provide more efficient logistics in the construction process.  
 
Other areas are systems for resource efficiency and an urban circular economy, as 
well as solutions for an improved housing environment through reduced noise 
levels and better indoor environments. For the sustainable city it is also important 
to pay attention to how nature and ecosystem services can be used in innovative 
ways and provide technical and other benefits. An important exception in the 
selection of examples is that we do not include transport, mobility and supply of 
externally produced energy here. These are, of course, important aspects of 
sustainable cities - but have been excluded in this report in order not to make it too 
extensive. 
 
There are a variety of ways to categorize advanced examples for urban 
sustainability. In this report we have chosen not to take our starting point in any 
technology or system solution that provides an environmental or other form of 
sustainability. Instead, we have chosen to use the application areas in the city in a 
broad sense as the basis for categorization of the examples. 
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Spearhead examples as a norm? 
The Swedish Environmental Protection Agency is of the opinion that, although 
these examples represent the front in terms of innovation and environmental 
aspects, they are not to be regarded as either regulatory or exhaustive in their 
respective areas. 
 
They are not regulatory or prescriptive in the sense that the Swedish Environmental 
Protection Agency believes that the individual examples should be normative for 
development, and necessarily are the absolutely most environmentally friendly, 
innovative or cost effective applications in their area. They are just a good example 
of what currently is possible and implemented in practice in Sweden or in other 
countries. 
 
Of course, they are not exhaustive in their respective areas. It is our hope that the 
content of this report can be further developed by updating with more spearhead 
examples that showcase solutions and system thinking of the cities, companies and 
other stakeholders at the forefront of urban sustainability development. 
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Rapportens syfte 
Denna exempelsamling är en del av Naturvårdsverkets eget arbete med 
innovationsprojektet ”Den attraktiva kretsloppsstaden 2.0” och är avsedd att visa 
vad som redan finns världen över som kan bidra till att utveckla och genomföra 
detta koncept.  
 
Den har också syftet att vara vägledande för sökande till Naturvårdsverkets stöd till 
stadsinnovationer (www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer) som 2017–2019 
avser att finansiera planering, förstudier och projekteringar för spetstekniker och 
avancerade systemlösningar som kan bidra till en hållbar stadsutveckling.  
 
Rapportens exempel är byggnader, anläggningar, teknik- och systemlösningar som 
mycket väl skulle kunna få finansiering från detta program, om de inte redan 
funnits. 
 

 
Varför använda kunskapsspridning om 
spjutsspetsexempel som ett informativt 
styrmedel? 
 
Naturvårdsverket har tidigare utvärderat hur spridning av goda exempel fungerat 
och då konstaterat att många städer, kommuner, företag, statliga myndigheter och 
föreningar arbetar med att sammanställa och föra ut information om positiva 
exempel, detta som ett led i miljöarbetet och för att främja en hållbar utveckling. 
Dessa exempel kan röra både god tillämpning av styrmedel, metoder och verktyg, 
nya samverkansformer mellan aktörer, innovativ miljöteknik eller andra praktiska 
lösningar.  
   
Denna utveckling drivs på av olika drivkrafter i samhället. Ett naturligt skäl är att 
många aktörer vill visa upp sina framgångsexempel, en annan det uttalade målet i 
flera miljöpolitiska måldokument att sprida information om de bästa lösningarna.  
 
Exempelsamlingar tas fram av flera, delvis överlappande, syften: 
 
Föra ut projektresultat   
En stor och ökande del av arbetet för hållbarhet sker genom arbete i projekt, ofta 
inom ramen för större nationella och EU-baserade program. Större vikt bör läggas 
vid att föra ut kunskaper och erfarenheter från projektorienterade program som till 
exempel de tidigare klimatinvesteringsprogrammen. Erfarenheten visar att 
spridningen av projektresultat alltför ofta är en svag länk i kedjan från programmål 
till en bredare omställning av samhället mot hållbarhet. Alltfler programansvariga 

http://www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer
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aktörer väljer därför att mer konsekvent försöka identifiera, beskriva och sprida de 
bästa projektresultaten.  
 
Att lyfta fram de bästa projektresultaten i form av goda exempel är ett sätt att 
nyttiggöra programmets resultat. Det yttersta syftet är naturligtvis att nyttiggöra de 
betydande resurser som satsats på de stora programmen. Det stora värdet av 
lättillgängligt presenterade demoprojekt kan vara att positiva förebilder leder till 
nationellt nytänkande och en inte alltför resurskrävande erfarenhetsöverföring. 
 
Främja nya perspektiv och nya tankesätt 
Många organisationer, men även enskilda debattörer, väljer att lyfta fram en viss 
typ av nya lösningar för att främja ett nytänkande inom ett brett område, vanligtvis 
för att försöka åstadkomma förändringar i synsätt. Ofta är de enskilda exemplen 
invävda i en mer omfattande argumenterande text. Många debattböcker och 
idéskrifter är av denna karaktär.  
 
Visa hur positiva exempel kan stödja en strategi 
Policyskapande nationella myndigheter och EU-organ använder i många fall en rad 
exempel som konkretiserar och exemplifierar strategins grundtankar, till exempel 
när den svenska regeringen i den senaste miljömålspropositionen pekade ut 
behovet av att arbeta med goda exempel och demonstrationsprojekt.   
 
Del av myndighetsuppgift 
Många offentliga aktörer har också en utpekad roll att lyfta fram de goda 
exemplen, förbättra förutsättningarna för innovationsspridning, främja demonstra-
tionsprojekt och spridning av ny miljöteknik eller skapa innovativa projekt inom 
klimatområdet. Miljödomstolar och tillsynsmyndigheter tillämpar principen om 
bästa möjliga teknik (BAT) när miljöbalken tillämpas. I flera olika strategier på 
EU-nivå finns uppmaningen att främja informationsutbytet om ”best practice” 
mellan och inom medlemsstaterna. Att identifiera bra verksamheter och metoder är 
en legitim uppgift för miljöansvariga inom myndigheter för att motverka bilden att 
miljöaspekten alltid är ett problem, och istället genom konkreta exempel visa att 
miljöanpassning kan ge nya möjligheter och positiva effekter också utanför 
miljöområdet.  
 
Påskynda spridningen av miljötekniska innovationer 
Den ökade betoningen på miljöteknik och miljöinnovationer i vid mening som en 
viktig faktor i framtidsbranscher med hög tillväxt höjer också synligheten för 
spjutspetslösningar. Marknaden för miljöteknik i världen växer snabbt och allt fler 
länder inser värdet av denna marknad. För Sverige handlar det nu om att vi skall 
fortsätta att vara världsledande på området. Svenska insatser för miljödriven 
näringslivsutveckling kan stärkas genom europeiskt samarbete där också EU:s 
strategier och handlingsplaner är viktiga utgångspunkter. Regeringen betonar att 
marknadsföring av svensk teknik, svenska företag och svensk kunskap är viktigt.  
Att lyfta fram miljöinnovationer kan vara en viktig del av detta arbete.  
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Visa var fronten i en bransch ligger och visa upp medlemmarnas arbete 
Branschorganisationer, FoU-organ eller myndigheter ger återkommande ut mer 
specialiserade sammanställningar inom ett område, ofta med mer detaljerade 
miljömässig, ekonomisk och teknisk information. Branschorganisationer eller 
andra medlemsburna organisationer vill också ofta visa upp de egna 
medlemmarnas miljöarbete.  
 
Stärka den egna stadens eller organisationens miljöprofil 
Det är vanligt att kommuner och regioner redovisar resultat av lokalt-regionalt 
miljöarbete, eller att företag som ett led i sin marknadsföring lyfter fram sina bästa 
produkter och tjänster inom miljöområdet. Genom att föra ut resultat av den egna 
organisationens miljöarbete kan man stärka sin miljöprofil. 
 
Ge en översikt över stadens eller regionens miljökompetens 
Demonstrationskataloger över företag, forskargrupper och myndigheter används 
ibland av organisationer med regionalt utvecklingsansvar för att lyfta fram den 
egna stadens eller regionens miljökompetens och resursbas inom miljöområdet, 
ofta i syfte att stärka regionens konkurrenskraft och möjligheter till 
miljöteknikexport. Ofta är sådana sammanställningar också en grund för att 
organisera studiebesök och stärka nätverk.  
 
Visa upp föregångarnas miljöarbete och inspirera till ökat miljöengagemang 
Miljömyndigheter och miljöorganisationer gör ibland exempelkataloger för att visa 
vad de mest framsynta medlemmarna i en viss bransch eller grupp kan göra, och 
vad som faktiskt är möjligt att göra i praktiken, detta i syfte att inspirera eller 
övertala alla i samma bransch att följa föregångarnas exempel. Det är också vanligt 
att lokala miljögrupper och kommuner visar upp en rad positiva exempel till 
exempel på hur privatpersoner, föreningsliv, skola och barnomsorg kan bedriva 
olika former av praktiskt miljöarbete.  
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Stadsinnovationer – stöd för 
spetstekniker och avancerade 
systemlösningar 
Ett nytt stöd 2016–2019  
Spetstekniker och avancerade systemlösningar behövs i utvecklingen av städerna. 
Naturvårdsverket fördelar på regeringens uppdrag, tillsammans med Boverket och 
Energimyndigheten under 2016–2019 68 miljoner kronor till projektering, 
förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och 
avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. 17 miljoner kronor fördelas per år via 
två utlysningar. 
 
Naturvårdsverket vill se en stärkt efterfrågan och ett ökat användande av 
spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön. Naturvårdsverkets 
förhoppning är att projekten ska leda till fler investeringsbeslut i spetstekniker och 
avancerade systemlösningar som kan ge transformativa eller mycket goda effekter 
på stadens hållbarhet miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 
 
Att skapa lösningar för bättre miljö är ett viktigt område för nyföretagande och 
förnyelse av befintliga företag. En god miljö i staden bidrar också till hälsa, 
attraktivitet och säkerhet. 
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Vilka aspekter av staden är 
relevanta? 
I stort sett alla aspekter av byggd miljö kan beröras av utlysningen. Behovet är stort 
av innovativa lösningar och miljötekniska tillämpningar av hög kvalitet som 
minskar användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen, ökar användningen av 
förnybara material och förnybar energi och ger effektivare logistik vid 
byggprocessen.  

Andra områden att utveckla är kretsloppsanpassade försörjningssystem för en 
cirkulär ekonomi, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i den 
bebyggda miljön samt lösningar för en förbättrad boendemiljö genom minskade 
bullernivåer och bättre inomhusmiljö. För den hållbara staden är det också viktigt 
att uppmärksamma hur natur och ekosystemtjänster kan användas på innovativa 
sätt och ge tekniska och andra nyttor. 

Stödet berör både sakområden och deras funktioner i staden och mer integrerande 
aspekter av stadens hållbarhet. 

Vad gör städer miljömässigt hållbara?  
Städers hållbarhet kräver miljöanpassade försörjningssystem. Utveckling och 
användningen av dessa funktioner underlättas självfallet av utveckling av gröna 
innovationer och teknik för hållbarhet. Dessa försörjningsystem eller aspekter på 
byggd miljö kan ses som "gröna byggstenar" för den hållbara staden: 

• effektiva system för avfall 
• energieffektivisering och förnybar energi 
• natur i och nära staden 
• miljövänliga transporter och mobilitet 
• smarta byggnader och byggande 
• vatten och avlopp i kretslopp 
• ventilation, belysning, buller och inomhusmiljö 
• efterbehandling av förorenade områden. 

 

Tvärsektoriella frågor för städers hållbarhet 
Det finns också en rad hållbarhetsaspekter som för ihop olika funktioner i den 
byggda miljön till en större helhet, där både de miljörelaterade, sociala och 
ekonomiska dimensionerna ingår. Gestaltningsfrågorna är viktiga för människors 
livskvalitet och är även avgörande för hållbarhetseffekterna på lång sikt. Detta 
gäller även för samhällsplanering och styrning för ökad hållbarhet. 
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Möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen, Agenda 2030-målen och andra 
hållbarhetsmål kan främjas genom resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi i 
staden. En metod för att nå detta är användning av tekniker i framkant och 
avancerade systemlösningar såsom integrerade kretsloppsanpassade 
systemlösningar. Det är också viktigt att städernas ytor kan användas 
multifunktionellt, inte minst för att skapa samverkande åtgärder för 
klimatanpassning. 

Att utveckla innovationer för hållbara städer kan även bidra till ekonomisk 
utveckling och grön tillväxt, nya företag, fler arbetstillfällen och ökad export av 
smarta urbana lösningar. Städerna kan här vara starka innovationsaktörer och 
testbäddar för ny teknik och nya system. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6776 
Vägvisare för en hållbar stadsutveckling 

 
 

 20 

Vad är spetstekniker? 
Med spetsteknik menar Naturvårdsverket en ny generation avancerad teknik med 
hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad. Här har informationsteknologi 
(IT), bio-, rymd- och nanoteknik en särställning, eftersom de är breda och 
möjliggörande teknikområden som påverkar de flesta samhällsområden. Sverige 
ligger långt framme i utveckling och tillämpningar inom dessa tekniker och ett 
viktigt område att utveckla är stadsmiljöer. I Naturvårdsverkets rapport 
Spetstekniker för miljömålen (2015) identifieras hållbar stadsutveckling som ett 
viktigt tillämpningsområde för spetstekniker. 

Andra områden än IT, bio-, rymd- och nanoteknik kan naturligtvis vara grunden för 
spetstekniker för stadens hållbarhet. Exempelvis kan grön kemi och 
kemikaliesubstitution vara viktiga för hållbar stadsutveckling. Andra exempel är 
innovativa tekniker och metoder för uppvärmning, kylning och ventilation av 
byggnader, metoder för att tillvarata energi i lågtemperaturspillvärme samt 
avancerade material. 

Väsentligt för utlysningar om stöd för spetstekniker och avancerade 
systemlösningar är hög innovationsgrad och höga hållbarhetseffekter. 

Mer än bara teknik 
Inte bara teknik behövs för att få tekniska lösningar att fungera i samhället. Nya 
affärsmodeller som skapar ekonomiska incitament för samverkan mellan aktörer 
och som ger drivkrafter för användning av ny teknik och nya systemlösningar kan 
också behövas. Teknisk integration mellan olika system kräver också 
organisatorisk samverkan mellan aktörer. Styrmedelsutveckling, information, 
utbildning och andra beteendepåverkande åtgärder kan behövas för att få 
genomslag för nya urbana innovationer. 

Informationsteknologi 
IT och digitalisering är idag en integrerad del av samhället. Datorer, mobiler, appar 
och internet kan ses som en del av samhällets digitalisering, men också mjukvaror, 
algoritmer, visualiseringshjälpmedel och robotik. Bättre information kan 
effektivisera nästan alla tekniska och administrativa processer och möjliggör bättre 
miljö och hållbarare städer, anläggningar och byggnader. 

IT och telekommunikation kan skapa hållbarhet i byggd miljö genom exempelvis 
datorer och mjukvaror för övervakning av byggnader. Andra exempel på IT-
användning som kan bidra till miljöförbättringar är ”smarta hus” som 
kommunicerar med din smarta mobil, smart grids för en stadsdel, robotik för 
byggproduktion, avfallshantering eller fastighetsunderhåll, reglerutrustning för 
VVS och belysning, displayer som ger information till boende om deras 
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energiförbrukning, kommunikationsplattformar för delningsekonomi och mycket 
annat. 

Transporter 
För att minska transportrelaterade problem finns det också många möjligheter där 
IT kan spela en avgörande roll. I framtiden ses autonoma bilar som en möjlighet till 
att minska det totala antalet bilar som används i samhället. Behovet av 
parkeringsplatser minskar och rätt typ av fordon kan användas för resans ändamål 
då en stadsdel eller ett bostadsområde delar på en gemensam fordonspark. 
Samordning av olika transportbehov kan ge system som kan minska den 
outnyttjade transportvolymen. Det skulle göra att skillnaden mellan 
transportkapaciteten i samhället och samhällets faktiska transportbehov skulle 
minska. IT kan också skapa möjligheter för oss att minska vårt dagliga resande och 
skapa resfria möten. 

Privatkonsumtion 
IT har stor potential att påverka privatkonsumtion. Med hjälp av IT-plattformar kan 
vi dela produkter och tjänster med andra, till exempel bilpooler och 
samåkningstjänster. 

Övervakningssystem 
IT bidrar till att skapa system för övervakning av våra stadsmiljöer. Sensordata kan 
kombineras med övervakning från luften med drönare för att analysera det aktuella 
tillståndet för de övervakade miljöerna. Detta används till exempel för 
trafikvarningar om trafikköer eller olyckor. 

Bioteknik och naturbaserade lösningar 
Bioteknik omfattar, enligt konventionen om biologisk mångfald, alla tekniskt-
praktiska tillämpningar som bygger på användningen av biologiska system, 
levande organismer, delar av organismer eller substanser som kommer från levande 
organismer. Det gemensamma är att den innebär teknisk tillämpning av biologisk 
eller ekologisk kunskap, och innefattar då också naturbaserade lösningar för 
stadens hållbarhet. 

I förlängningen av användningen av biologiskt eller ekologiskt baserad teknik finns 
biomimetik (som härmar organismers funktionssätt i tekniska lösningar) eller urban 
industriell symbios, som ser det materiella kretsloppen i en stad i analogi med 
materialflödet i en naturlig ekologi. Biobaserade tekniker kan skapa nya produkter 
och material. Olika typer av träkompositer kan vara strukturmaterial i byggnader. 
Nya biologiskt baserade polymerer kan ge ytskikt och barriärskikt i väggar och tak. 
Råvaror till färg, limämnen och täckmaterial kan idag produceras med biotekniska 
processer, och ersätta oljan som råvara. 

Ett annat tillämpningsområde i stadsmiljö är infrastruktur och reningsprocesser, 
som rening av avloppsvatten genom biologiskt baserade filer eller konstruerade 
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våtmarker som slutsteg för avloppsvattenhantering. Biologiska metoder kan sanera 
förorenad mark, som sedan kan användas för bostadsbyggande. 

Bioenergi 
Bioenergi för stadens energi- och transportsystem kan baseras på från biogas, 
motoralkoholer, biodiesel, vätgas och biomassa kan alla produceras med biologiska 
metoder från biologiska substrat. Bioteknisk utveckling kan väsentligt öka utbytet i 
produktionen av energibärare. 

Byggnadsintegrad vegetation som gröna tak och gröna fasader är förutom 
utsmyckning, också tekniskt-praktiskt viktigt eftersom växterna förstärker 
byggnadens isolering, bromsar dagvattenflödet och motverka stadens 
värmeutveckling. 

Rymdteknik 
Rymdteknik har i mer än 60 år varit en starkt innovationsdrivande kraft i samhället. 
Rymdteknik är alla de teknologier som gör rymdverksamhet möjlig eller använder 
dess resultat, och omfattar då tre breda teknikområden som alla har faktiska eller 
möjliga kopplingar till byggd miljö: 

• Teknisk spin-off från rymdverksamhet 
• Rymdbaserade system som behövs för att ge människor luft, vatten och föda 

utanför jorden (Life support) 
• Data och kommunikation via satelliter som väderdata, miljöövervakning och 

positioneringssystem. 
 

Rymdverksamhet har kontinuerligt lett till tillämpningar och spin-offs som är till 
stor nytta i samhället, men som idag inte i första hand förknippas med 
rymdverksamhet. Solceller, bränsleceller, och LED-lampor för odling har alla 
utvecklats först för bruk i rymden. 

Byggnader och fordon i nya lättviktsmaterial utvecklade för rymdindustrin är 
energieffektiva och ger förutsättningar för ny arkitektur och nya 
byggproduktionsmetoder. 

Det rymdteknikbaserade området som kanske är särskilt intressant för utvecklingen 
av hållbara stadsdelar är Life support – att försörja människor i rymden utanför 
jorden med luft, vatten och livsmedel. Bemannade rymdfärder och baser utanför 
jorden behöver rymdbaserade kretsloppsanpassade systemlösningar med hög grad 
av slutenhet för luft, vatten och föda. Det är inte tekniskt eller ekonomiskt möjligt 
att ta med sig en stor mängd vatten som senare dumpas utanför jorden, istället 
måste kretsloppslösningar skapas. 

Luftrening är också en nyckelteknologi för bemannade rymdfärder. 
Systemlösningar för rymdbruk är ofta intressanta eftersom de måste vara 
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kompakta, energieffektiva, tysta och lätta att sköta för användare som har andra 
huvuduppgifter än att sköta dessa system. Många av rymdteknikens 
miljöinnovationer av detta slag kan användas för att göra våra städer hållbara. 

Satellitbaserade positioneringssystem kan effektivisera i stort sett all 
transportplanering, godslogistik och kollektivtrafik. Satellitdata kan till exempel 
användas för övervakning, beräkning av grönytor och uppföljning av 
klimatförhållanden. 

Nanoteknik 
Nanoteknik är i hög grad en generell främjande teknik som kan användas på många 
olika områden. Nanoteknik är en verktygslåda för att kunna skräddarsy egenskaper 
hos material, till exempel material för solenergiproduktion, energilagring, 
vattenrening eller byggnadsmaterial. Det finns dock en oro kring tekniken, på 
grund av faktiska eller möjliga negativa miljö- och hälsoeffekter orsakade av 
användning av nanoteknik. 
 
En av de viktigaste aspekterna av nanoteknik är att den möjliggör design av 
multifunktionella material med flera egenskaper. Denna mångsidighet gör att ett 
enda nanomaterial kan ha samtliga funktioner som flera traditionella material har. 
Nya kompositer (konstgjorda sammansatta material) med nanomaterial kan lätt 
göras brandsäkra, elektriskt ledande och superstarka. Möjligheten att utforma 
multifunktionella material kan spara energi-, minska kostnaderna för rengöring, 
miljöförbättringar och förebygga ohälsa kopplade till byggnader. 
 
Det finns också en mycket stor positiv förändringspotential när nanoteknik 
möjliggör innovationer som har så goda miljöprestanda och så god ekonomi att 
detta leder till mer omfattande och mer omvälvande tekniska systemskiften. 
Exempel på detta är om vattenrening kan bli så effektiv och billig att den kan 
hanteras lokalt. Då bortfaller behovet av centrala reningsverk och omfattande 
ledningsnät. 
 
Nanotekniken kan ge ett positivt bidrag till att utveckla och förbättra miljö och 
hållbarhet för stadsdelar, byggnader och anläggningar, som exempelvis lätta och 
materialsnåla konstruktioner, flödesreglerande ytor och material, ytor och material 
med andra speciella egenskaper. Nanoteknik används för solenergi, belysning, 
vatten- och luftrening samt tekniska förbättringar av strukturella byggmaterial som 
stål, betong och trä. 
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Vad är avancerade 
systemlösningar? 
Med avancerade systemlösningar menar Naturvårdsverket en integrering av 
tekniska eller andra delsystem i en stad så att betydande synergieffekter och 
miljönytta uppnås. 
 
Avancerade systemlösningar som skapas genom att befintliga system och tekniker 
kopplas ihop till mer helhetliga och hållbara lösningar för staden kan också bidra 
till detta. Resurser kan samutnyttjas eller återutnyttjas i nya sammanhang. Då 
skapas resurseffektivitet och en urban cirkulär ekonomi.  
 
Detta kan i praktiken ta sig många olika uttryck och utformas på olika 
systemnivåer. Exempel på systemnivåer är staden, stadsdelen, enskilda byggnader 
och infrastrukturanläggningar. Nya hållbara lösningar kan bygga på antingen 
befintlig teknik eller nya tekniker som integreras på nya innovativa sätt. Lokala 
förutsättningar och tillgången till lokala resurser är ofta avgörande för utformning 
och drift av avancerade systemlösningar. 
 
Avancerade systemlösningar skapar effektivare användning av råvaror, insatsvaror, 
vatten och energi, vilket är positivt ur både ekonomiskt perspektiv och 
miljöperspektiv.  
 
Exempel på avancerade systemlösningar 
• Kopplingar mellan olika tekniska system kan väsentligt förbättra miljö och 

ekonomi för alla ingående system. Ett exempel på detta är biogaskedjan, där 
organiskt avfall rötas till biogas, biogas uppgraderas till fordonsgas som 
används i stadsbussar och där rötresten slutligen återförs till någon form av 
odlingssystem. 

• Användning av spillvärme från till exempel industrier, bostadsområden eller 
serverhallar för uppvärmning av bostäder, växthus och andra byggnader. 

• Stadsnära livsmedelsproduktion som använder spillvärme och andra urbana 
restflöden. 

• Vatten- och avloppssystem som inte bara renar avloppsvatten, utan också 
återanvänder näringsämnen, energi och vattnet i avloppsvatten. 

• Sammanlänkningar av olika trafikslag för transporter av passagerare eller 
gods. 

• Koppling mellan flera nät för elproduktion och eldistribution. 
• Att få olika tekniska lösningar för energi-och miljöeffektivitet i en byggnad 

att samverka med varandra är ett annat exempel på systemlösningar. 
• Att skapa multifunktionella ytor och utrymmen i byggd miljö. Det kan till 

exempel gälla bullerskydd som också är solfångare som är en ny 
systemlösning i den lilla skalan. Eller att utnyttja hustak eller svagt utnyttjade 
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delar av stadsrummet för solceller, takträdgårdar eller lokala 
dagvattenlösningar. Detta skapar både sociala och ekonomiska nyttor. 

• IT-stöd som ökar nyttjandegraden av offentliga byggnader, såsom skollokaler 
efter lektionstid. Detta ökar resurseffektiviteten i användningen av stadens 
byggnader. 

• Användning av fysiska resurser på nya sätt för uppvärmning, kylning eller 
ventilation. Ett exempel på detta är sjukhus som använder lagrad snö från 
vintern till att skapa kylning under sommaren. 

• Systemintegration mellan stadens byggnader samt mellan tekniska 
försörjningsystem och de urbana ekosystemstjänster som anlagd och befintlig 
vegetation i staden skapar. Dessa system leder till renare luft, mindre buller 
och att reningsverken får mindre avloppsvatten att ta hand om. De bidrar till 
bättre klimatanpassning och minskad förorening av våra vattendrag. 

 

Vad är transformativa innovationer? 
Naturvårdsverkets stöd Stadsinnovationer syftar till att utveckla arbetet för en 
hållbar stadsutveckling till att omfatta tekniker och avancerade systemlösningar 
med höga miljöprestanda och goda social och ekonomiska effekter. Några av dessa 
kan kallas transformativa innovationer, om dessa innovativa tekniker, 
systemlösningar och metoder har 80 procent bättre miljöeffekt än den 
konventionella lösningen. Regeringen konstaterar i uppdraget till myndigheterna 
att genomföra stödet att det är "de transformativa teknikerna" som kommit längst 
fram i denna utveckling. 

En transformativ ansats innebär antingen: 

• en 80-procentig (eller större) minskning av negativ miljöpåverkan genom 
exempelvis minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser, eller 

• en faktor fem gånger (eller ännu högre) resurseffektiv användning av energi, 
råvaror eller vatten med samma nyttor av systemet eller tekniken, eller 

• samma storleksordning på miljö- och andra hållbarhetsaspekter, men till 
20 procent (eller mindre) av kostnaderna för investering, drift eller underhåll. 

 
De ovan beskrivna förbättringarna kan ske på olika sätt. Några exempel: 

• Enskilda tekniker kan ha mycket hög resurseffektivitet, som till exempel det 
nya svenska recirkulerade duschsystemet, där 5–10 liter vatten ger samma 
duscheffekt som den vanliga mängden på 75 liter vatten per duschning, alltså 
en förbättringsfaktor som är betydligt bättre än en faktor fem (80 procent 
reduktion av resursanvändning). 

• Förbättringar kan också ske genom mindre förbättringar i systemkedjor med 
många systemsteg såsom biogaskedjan, livsmedelskedjan eller de 
produktions- och installationskedjor som finns för byggmaterial. Exempelvis 
ger en förbättring på 25 procent i varje steg i en systemkedja med fem steg 
sammantaget nästan en förbättring med 80 procent. 

• Om produkter byts mot tjänster, till exempel transporter mot resfria möten, 
kan också mycket stora hållbarhetsvinster göras. 
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• Transformativ resurseffektivitet nås i många fall genom att grön teknik, 
miljöinnovationer och livscykelanalyser används så effektivt att hela systemet 
förbrukar mindre resurser. 

• Ett exempel på transformativ resurseffektivitet är när energiåtgången i ett 
passivhus blir så liten att konventionella uppvärmningssystem inte alls 
behövs. 

En cirkulär ekonomi innebär i korthet att produkter och resurser inte bara återvinns, 
utan i största möjliga mån också återanvänds. Här kan transformativa innovationer 
bidra till goda resultat. Städernas befolkningstäthet och stora resursflöden 
möjliggör resultatförbättringar. Energi, avfall och vatten är områden där 
användning av transformativa innovationer kan bidra till ökad hållbarhet. 
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Kriterier för urval av de goda 
exemplen- spjutsspetsexemplen 
 

I denna rapport har följande kriterier tillämpats vid urval av exemplen: 

• Exemplen ska finnas i praktiken, inte bara som planer, tävlingsförslag eller 
möjliga koncept. 

• Information om exemplet ska finns tillgängligt på Internet. 
• Exempel ska väljas ut för att täcka alla väsentliga aspekter av miljörelaterade 

frågor för en hållbar stadsutveckling, med undantag för transporter, mobilitet 
och tillförsel av extern producerad energi. Dessa är naturligtvis viktiga 
aspekter för hållbara städer, men har valts bort för just denna rapport för att 
inte göra den alltför omfångsrik 

• Sammantaget ska exemplen vara baserade på eller beröra samtliga aspekter 
eller varianter av spetstekniker och avancerade systemlösningar. 

• Exempel ska finnas på transformativa innovationer, även om alla exempel 
inte behöver uppfylla samtliga dessa kriterier. 

• Exempel som också förekommer i andra aktörers exempelsamlingar kan tas 
upp i denna rapport. 

Naturvårdsverket menar att även om dessa exempel representerar fronten när det 
gäller innovations- och miljöaspekter, så är de inte att anse som varken 
föreskrivande eller uttömmande inom sina respektive områden. 

De är inte föreskrivande, vilket innebär Naturvårdsverket inte menar att de enskilda 
exemplen ska vara normgivande för utvecklingen eller med nödvändighet är de 
allra mest miljövänliga, innovativa eller kostnadseffektiva tillämpningar inom sitt 
område. Däremot är de just goda spjutspetsexempel på vad som är möjligt och som 
nu finns i bruk, i Sverige eller i andra länder. 

De är naturligtvis inte heller uttömmande inom sina respektive områden. Det är vår 
förhoppning att innehållet i denna rapport kan vidareutvecklas genom att bli 
uppdaterad med fler spjutsspetsexempel som visar upp lösningar och 
systemtänkande hos de städer och aktörer som ligger längst fram i utvecklingen av 
urban hållbarhet. 
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Olika kategorier av urbana 
spjutspetsexempel 
Det finns en mängd olika sätt att kategorisera spjutspetsexempel för urban 
hållbarhet. I denna rapport har vi valt att inte ta vår utgångspunkt i vilken teknik 
eller systemlösning som åstadkommer en miljömässig eller andra slag av 
hållbarhet. 

Istället har vi valt att använda tillämpningsområdet i staden i vid mening som 
indelningsgrund för exemplen, och då valt följande naturliga breda 
huvudkategorier att dela in exemplen i: 

• Utnyttjande av platsens resurser 
• Infrastruktur i byggd miljö 
• Urban resurseffektivitet och delningsekonomi 
• Natur och ekosystemtjänster i och nära staden 
• Byggnader och anläggningar i framkant. 

Detta utesluter inte att flera av exemplen skulle kunna tillhöra mer än en av dessa 
kategorier. I sådana fall har vi valt den kategori som enligt vår bedömning speglar 
exemplets huvudsakliga aspekter. Huvudkategorierna är sedan underindelade i 
underkategorier, vilka framgår av rapportens innehållsförteckning. 

Samtliga bilder som finns i rapporten som ska illustrera vissa av exemplen, 
används med tillstånd av det företag eller den organisation som står bakom 
respektive exempel. 
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Utnyttjande av platsens resurser 
Nästan varje plats i staden har olika resurser som skulle kunna utnyttjas bättre, om 
man tillämpar ett systemtänkande som uppmärksammar detta förhållande. Naturen 
ger oss många resurser: kyla eller värme från jord, luft eller vatten, vind, solljus. 
Från våra städer och industrier kan vi få spillvärme. Batterierna i elbilar kan bli en 
del av ett större system för dygnslagring av elenergi. Avancerade systemlösningar 
finns på många olika områden, där vi sannolikt bara har sett början på en 
utveckling som både skapar miljömässiga och ekonomiska nyttor. 
 
Snökyla sparas till sommaren och kyler sjukhuset i Sundsvall 
Sparad vintersnö kyler Sundsvalls sjukhus på sommaren. Snön som faller över 
gator och torg måste fraktas undan och snötippar är ofta ett bekymmer för 
kommunerna. Men snötipparna kan också göra nytta. I Sundsvall tar Landstinget 
Västernorrland numera tillvara på snöns kyla för att spara energi. Snön dumpas i en 
stor grop som skyddas med ett isolerande lager, sjukhusets kylanläggning kan 
sedan utnyttja den under varmare perioder. 
 
Att snökylanläggningen i Sundsvall är rationell och kostnadseffektiv samt är en 
innovativ kombination av befintliga tekniker gör att lösningen kan stå som modell 
för liknande satsningar. Projektet var ett världsunikt demonstrationsprojekt med sin 
stora skala och kommer att ge viktiga erfarenheter av hur snökyla kan användas. 
Tekniken har överförts till en liknande anläggning i Japan. Anläggningen har 
överträffat förväntningarna vad gäller energi- och miljöaspekter. Bland annat har 
köldmedier i stort sett kunnat avvecklas och elförbrukningen har minskat med över 
90 procent. Inom projektet har man arbetat aktivt för att kontinuerligt söka nya 
lösningar. Anläggningen har anpassats, byggts om och vidareutvecklats under hela 
projektet för att bli maximalt rationell och kostnadseffektiv. Naturvårdsverkets 
klimatinvesteringsprogram har finansierat delar av utvecklingsarbetet. 
 
Fakta om snötippen som blir kylanläggning i Sundsvall (pdf) 
 
 
Snösmältning med havsvatten hjälper snöröjningsarbetet 
Oslo stad och Fylkesmannen (motsvarande länsstyrelsen) ställde hårda krav på 
företaget NCC som hade ansvaret för stadens snöhantering. De ville ta bort behovet 
av snödeponier, minska transportsträckor och antal lastbilar som körde snö, 
reducera den totala kostnaden. Samt få minskade CO2-utsläpp och få bort visuell 
förorening. Men de gav NCC fria händer på hur detta skulle uppfyllas. En ingenjör, 
Terje Myrhaug på NCC tog då fram en snöreningsanläggning på en pråm som 
använder omkringliggande vatten för att smälta snön samt att snön genomgår en 
reningsprocess för att få bort skräp och föroreningar för att sist komma ut som 
vatten igen. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8509-4.pdf?pid=4191
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Det patenterade system, NCC snow-melting®, klarar av 500 kubikmeter snö, eller 
25 lastbilsflak, per timme. Detta är den mest hållbara metoden för snösmältning 
hittills. Lastbilar tippar snön på en smältanläggning som ligger på en pråm. Snön 
matas fram i olika steg där den filtreras och renas. Sedimentet tas sugs sedan upp 
och deponeras. Ingen tillförsel av energi krävs för att smälta snön, bara kallt sjö- 
eller havsvatten. Det huvudsakliga energibehovet för snösmältningen tillgodoses 
från omkringliggande sjö- eller havsvatten. 
 
Avfall från anläggningen återvinns eller deponeras på godkänd deponi. 
Tungmetaller, salt och miljögifter kan med detta system hanteras och på ett 
medvetet sätt tas hand om. Många länder runt om i världen har en vintersäsong, 
snön som ligger på vägar och i städer innehåller mycket miljöfarliga ämnen. NCC 
har brutit ny mark och detta system har väckt stort intresse internationellt. I ett 
längre perspektiv innebär detta bättre snöröjningsmöjligheter för flera städer runt 
om i världen och NCC öppnar upp för en mer miljömedveten snöhantering 
 

 
 
Läs mer i detta faktablad 
 
 
Öppen fjärrvärme i Stockholm 
I Stockholmsregionen finns nu en standardiserat, transparant och storskalig modell 
av värmeåtervinning, öppen för alla aktörer. Genom denna tjänst kan en kostnad 
vändas till en intäkt då ersättning ges för den överskottsvärme som Fortum Värme 
köper. Värmen som levereras in i fjärrvärmesystemet blir till fjärrvärme som 
används för uppvärmning och varmvatten till stadens bostäder och kontor. Detta är 
intressant för till exempel server- och datorhallar som därmed har goda 
förutsättningar för att få kyla och återanvända överskottsvärmen.  
 
Mer om öppen fjärrvärme kan du läsa här på Fortums hemsida 
 

https://www.ncc.se/globalassets/vart-erbjudande/ncc_snow_melting_faktablad_2013.pdf
https://www.oppenfjarrvarme.se/faq/
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Elbilar som batterier  
I och med att elbilars batterier har blivit så pass bra har en ny typ av energilagring 
gjorts av Robin Berg, en holländsk uppfinnare. ”Smart Solar Charging” är en ny 
typ av laddningsstation, den fungerar genom att den laddar bilen under soliga 
perioder och när det behövs energi används bilens laddade batterier. Projektet drivs 
av solceller som är ihopkopplade i ett gemensamt distributionsnät. Idag är ett 
tjugotal skolors tak klädda med solceller, men mycket mer är planerat. På detta 
innovativa sätt kan energilagringsproblematiken från solceller hanteras. Projektet 
drivs av flera aktörer, inom en snar framtid ska hela staden uppgraderas till detta 
system och kolkraftverket ska läggas ner.   
 
Titta på när Robin Berg ger sitt TED talk 
Företagets Hemsida 
 
Soldrivna städer – billigare än olja och naturgas! 
För första gången är sol- och vindkraft billigare än gas och olja. Från att ha varit ett 
sätt att rädda jordens klimat blir förnybara energikällor en lönsam affärsmodell. 
Över hela världen hämtar allt fler sin energi från billiga solpaneler och allt mer 
effektiva vindkraftverk. Den första maj förra året fick Dubai Electricity and Water 
Authority (DEWA) bud för sin nya anläggning ” Sheikh Maktoum Solar Park 
Phase III” som gav en kostnad på 0,03 USD/kWh. Detta var ett nytt världsrekord 
för solkraft men ännu viktigare är det faktum att det slog priset på fossila bränslen. 
Den första fasen på 13MW är redan klar (motsvarar 15000 ton CO2eq/år) och i 
slutet av detta år är anläggningen uppe i 200MW. Detta är ett steg mot regionens 
mål ”Dubai Clean Energy Strategy 2050” som stegvis ska förse Dubais energi från 
förnyelsebara källor, 7 procent till 2020, 25 procent till 2030 och 75 procent till 
2050. 
 
Läs mer i denna artikel  
 
Byggnadsintegrerade elproducerande solceller – fönster kan 
producera el 
En svensk undersökning har visat att en av de främsta anledningarna till varför man 
väljer bort solenergi är på grund av det oattraktiva utseendet. Lyckligtvis finns 
numera fönster och glasfasader, takpaneler och solskydd som generar el t.ex. från 
företaget SolTech Energy. Tillsammans med samarbetet med Sapa Building 
Systems kan de erbjuda kompletta lösningar.  Detta gör det möjligt att få energi 
från fönster, glasfasader, glastak, dörrar, solskydd, balkongräcken med mera. 
Tanken är att på så sätt helt enkelt göra byggnader till el-producenter. Sjukhus, 
skolor, kontor, hus, etcetera, kan med enkla metoder börja producera el utan att 
tumma på utseendet. Företaget har installerat sina solceller ibland annat 
Vallastaden i Linköping, dock ligger mestadels av deras verksamhet i Kina där 
intresset för solenergi är stort. 
 
Företagets hemsida 

http://tedxutrecht.com/speaker/robin-berg-new-technology-and-the-sun-a-smart-combination/
http://www.lomboxnet.nl/
http://www.apricum-group.com/dubai-shatters-records-cost-solar-earths-largest-solar-power-plant/
http://www.soltechenergy.com/sv/inspiration/
http://www.soltechenergy.com/sv/inspiration/
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Havsvatten kyler staden i Doha 
Flera länder ser potentialen i att använda havsvatten för att kyla sina byggnader. 
Intresset är stort eftersom kylan är gratis samt att tekniken är pålitlig och kan 
användas året om. Distriktkylning fungerar genom att man cirkulerar kallt 
havsvatten i byggnaderna som är ihopkopplade i ett gemensamt kylnät. I teorin får 
man större vinster desto större själv anläggningen är. I dagsläget utgör det en ca 
40–60 procent energieffektivisering mot andra konventionella system. Eftersom 
ingen A/C behövs blir det billigare konstruktionsmässigt och det minskar även 
byggnadernas miljöpåverkan. Idag är Qatar Cool det företag med den största 
anläggningen, de kyler över 50 procent av skyskraporna i Doha och snart hela den 
konstgjorda ön Pearl-Qatar (2010). Även USA, Danmark, Japan, England och 
Gulf-regionen satsar på denna teknik. 
 
Företagets hemsida  
 
Fjärrkyla från havsvatten kyler Stockholm 
Energibolaget Fortum har med stöd från klimatinvesteringsprogrammet Klimp höjt 
fjärrkyla nätets kapacitet genom att anlägga ett vattenfyllt berglager under 
Hornsberg i Stockholm. Bergrummet fylldes sedan med rent vatten som kylts med 
hjälp av kallt bottenvatten från Östersjön. Genom värmeväxlare och ett 
rörledningsnät ut till de anslutna fastigheterna levereras kylan till kunderna. Den 
stora volymen möjliggör så kallad dygnslagring, där man kan fylla på med kyla 
under natten så att det täcker behovet dagtid. 
 
Att lagra kyla över dygnet är ingen ny teknik. Att lägga hela anläggningen under 
mark är dock ovanligt och gör det möjligt att höja fjärrkyla nätets kapacitet även i 
tätbebyggda områden. En förutsättning för de stora miljövinsterna är tillgången till 
frikyla från exempelvis sjövatten eller spillkyla från närliggande anläggningar. 
Lagret togs i drift under sommaren 2009 och har gjort det möjligt att fasa ut 
kylmaskiner ur de anslutna fastigheterna. Projektet är ett gott exempel på hur smart 
energidistribution kan leda till avsevärda effektiviseringar.  
 
Läs mer i detta faktablad från Naturvårdsverket 
 

http://www.qatarcool.com/index.php
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8500/978-91-620-8506-3/
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Både fjärrkyla och fjärrvärme kan användas som resurser för exempelvis 
serverhallar. 

Inomhus-solceller – ger uthållig elektronik och minskar 
energiförbrukningen 
Nanoteknik för solceller i tunna lager som kan sättas direkt på fasader, 
mobiltelefoner, surfplattor och tak – det flesta ytor helt enkelt. Eftersom de är så 
tunna påverkas inte vikten, men ger extra energi. Sedan 2009 har Exeger fokuserat 
på så kallade Grätzelsolceller, där ljuset absorberas av ett färgpigment. För att de 
ska producera el räcker det med inomhusljus. Unikt för Exegers solceller är att det 
inte krävs några skrymmande ledningar för att få ut strömmen och själva 
effektiviteten i suboptimala ljusförhållanden. Exeger har också byggt världens 
största fabrik för tredje generationens solceller. Delfinansiering har delats ut från 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 
 
Mer om nano-solceller på Ny Tekniks webbplats 
 
Lagring och återanvändning av förnyelsebar energi  
Ett svenskt innovationsföretag har utvecklat och patenterat en teknik där energi kan 
lagras i salt för att sedan omvandlas till kyla eller värme. Därmed kan företaget, 
SaltX Technologies, erbjuda en lösning på ett av problemen med förnyelsebar 
energi, nämligen lagring. Genom att kombinera tekniken med solfångare kan 
energiförbrukningen minska med 90 procent enligt företaget själva. I takt med den 
stora tillväxten av förnyelsebara källor blir kostnadseffektiv intermittent lagring av 
energi viktig. Idag satsar företaget på tre stycken huvudsegment – gasdrivna 
värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av hushåll, värmedriven kyla i 
lastbilar och tunga fordon samt termiska solfångare med inbyggd värme och kyla 
för byggnader. Tekniken finns bland annat på plats i Löfbergs lilas lokaler i 
Karlstad. 
 
Företagets Hemsida 
 
 

http://www.nyteknik.se/startup/33-listan/full-fart-i-solcellsfabriken-for-exeger-6392667
http://corp.saltxtechnology.com/sv/hem/


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6776 
Vägvisare för en hållbar stadsutveckling 

 
 

 34 

Atmospheric Water Generators ger vatten från luft 
AWG:s är maskiner som kan extrahera vatten från luften. I och med 
klimatförändringarna och behovet av rent dricksvatten är detta en teknik som har 
stort potential på vissa platser och omständigheter. Tekniken funkar bra i varma 
och fuktiga klimat. Maskinen kan drivas av solceller eller dieselgenerator och på så 
vis producera vatten överallt. EcoloBlue modell EB30 kan producera 30 liter per 
dag vilket kräver en effekt på 925 W, men det finns större modeller som kan 
producera 10 000 l/dag (0,43 kWh/liter). Dessa används också vid katastrof 
situationer eller där dricksvattnet blivit kontaminerat som exempelvis i den 
amerikanska staden Flint, dit företaget donerade 250 enheter.  

Företagets Hemsida  

Naturlig ljus inomhus 
Företaget Parans egenutvecklade, innovativa och energieffektiva system gör solljus 
tillgängligt i alla rum och kan därmed förbättra inomhusmiljön för människorna 
vilket leder till ökad effektivitet och välbefinnande. Den naturliga dygnsvariationen 
av solljus är viktigt för oss och därför är det intressant att sprida naturligt ljus även 
på djupet i byggnader. Ljuset fångas i intelligenta och skalbara paneler på taket, 
dessa vrider på sig efter solen. Genom fiberoptiska kablar transporteras solljuset in 
och genom fastigheten och kan därmed sprida ljuset i alla rum. Ljuset kan enligt 
företaget ledas över 100 meter med bibehållen styrka och kvalitet. Denna 
innovation minskar energiförbrukningen, ökar produktiveten, ger snabbare 
inlärning och kortare vårdtider. Tekniken har använts på flera platser runtom i 
världen, t.ex. i Studenthuset Frescati.   
 
Företagets hemsida 

Solljus leds i tuber för att belysa inomhusmiljöer 
I det flesta hus och byggnader räcker inte fönster till att förse naturligt solljus, men 
vi vet att en större mängd dagsljus i våra byggnader är bra för hälsan, miljön och 
ekonomin. Företaget Solatubes lösning leder dagsljuset dit ljuset från vanliga 
fönster inte når. Dagsljussystemet fångar in dagsljuset med en patenterad kupol på 
taket. Solljuset överförs genom en mycket högreflekterande tub (99,7 procent 
reflekterande) upp till 25 meter. Ljuset träffar sedan en prisma som sprider det 
naturliga dagsljuset ut i rummet. Företagets teknik har utvecklats i ca 25 år och 
finns i mer än 75 länder. Solatubes LED-hybrid med dagsljussensor/närvarosensor 
är idag det mest energieffektiva belysningssystemet i världen, enligt företaget. 
Varbergs kommun har installerat 19 stycken Solatube LED-hybrider med 
dagsljussensor/närvarosensor i tre olika korridorer. Korridorerna ligger i mitten av 
byggnaden i ett nybyggt gruppboende, Gasellen gruppboende (2015). 
Gruppboendet har verksamhet dygnet runt året runt. Förbrukningen i korridorerna 
var endast 4,3 kWh/m3 och år. 
 
Företagets hemsida 

https://ecoloblue.com/en/172-ecoloblue-ace.html
http://www.parans.com/index.cfm
http://www.solatube.se/
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Bilden visar de kupoler på byggandens tak som fångar in dagsljuset till byggnaden. 
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Infrastruktur i byggd miljö 
Stadens infrastruktur för avfallshantering, vattenförsörjning och vattenrening, 
belysning och ofta viss lokal energiproduktion är helt nödvändiga för att en stads 
ska fungera. Stadens miljö- och hälsoeffekter, men också trivsel, attraktivitet, 
säkerhet och klimatanpassning är helt beroende av dessa tekniker och system. Nya 
smarta byggmaterial och byggmetoder kan förbättra både vår infrastruktur och våra 
byggnader.  
 
Avfall 
 
Sveriges första robotiserade miljöstation 
Den nya automatiska miljöstationen är öppen dygnet runt, året runt för miljöfarligt 
avfall i Stockholm. Säkerhet och tillgängligheten låg i fokus när Stockholm Vatten 
utvecklade och byggde denna nya typ av miljöstation. Avfallet lämnas i en lucka, 
som öppnas via sms eller genom att skanna en QR-kod med mobilen och en robot 
inuti miljöstationen tar hand om avfallet och håller reda på stationen. När stationen 
börjar bli full larmas entreprenören automatiskt och tömningen sker sedan via 
samma lucka som man matar in det miljöfarliga avfallet, en låda i taget. 
 
Om robotiserad miljöstation på webbplatsen Robotnyheter 
 
 
Smarta sophanteringssystem drivna av solceller för stads- och 
parkmiljö 
BigBelly Solar är ett effektivt sophanteringssystem som är helt självdriven via sina 
solceller. Soptunnorna klarar att komprimera sex till åtta gånger mer avfall än 
genomsnittliga sopkorgar. För att inte behöva åka och kontrollera hur mycket avfall 
som finns i soptunnan är alla soptunnor utrustade med en teknologi som gör det 
möjligt att i realtid övervaka fyllnadsgraden i soptunnorna. Uppsala kommun 
rapporterar även en 20-procentig minskning av det synliga skräpet, 80 procent färre 
sopsäckar och en årsförbruknings besparing av bränsle till deras pickup. 
Systemimplementeringen blev totalt en vinst för kommunen. Runt 11 000 
papperskorgar töms dagligen i Stockholm.   
 
Företagets hemsida 
 
 
Robotar som effektivt sorterar avfall  
ZenRobotics är ett av världens ledande företag inom automatisk sopsorterings 
teknologi. Ifall sopsortering blev uppfunnet idag skulle alla använda sig av robotar, 
hävdar de. Robotar erbjuder en ny och mer effektiv lösning på ett gammalt 
problem. Robotarna ska revolutionera avfallshantering precis på samma sätt 

http://robotnyheter.se/2016/07/17/sveriges-forsta-robotiserade-miljostation-oppnad/
http://www.ewf.se/bigbelly-solar/fordelar/
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industriella robotar transformerat andra industrier. Enligt ZenRobotics jobbar 
robotsystemet dygnet runt med 4000 plockningar per timme, året om och med hög 
precision. Systemet har nyligen installerats i även Sverige. Övriga anläggningar 
bland annat i USA och Australien kommer att startas under 2017. Positiva 
erfarenheter finns hos företaget Baetsen i Holland, Eberhard i Zürich, Shitara i 
Japan samt SUEZ i Finland, enligt ZenRobotics. 
 
Företagets Hemsida  

http://zenrobotics.com/


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6776 
Vägvisare för en hållbar stadsutveckling 

 
 

 38 

Vatten/VA 
 
Övervakning av VA-nät med innovativa sensorer  
I de flesta länder läcker 20–25 procent av det producerade färskvattnet ut genom 
dåliga rör på väg till konsumenten. Detta innebär miljardförluster för Europa varje 
år. Risken för kontaminerat vatten ökar likväl och kan ha konsekvenser för 
konsumenterna. För att upptäcka läckor och vatten med dålig kvalitet har Aqua 
Robur utvecklat ett smart, trådlöst sensor system som kan installeras direkt i rören. 
Problemet med tidigare sensorer har varit elförsörjningen. Ett problem Aqua Robur 
löste genom att använda vattenflödet i rören till att generera el. Detta innebär ett 
genombrott för övervakningen av rörsystemen i städer.     
 
Företags Hemsida 
 
 
Hushållens svartvatten är en resurs – ax till limpa och tillbaka igen 
Att låta näringen i svartvatten blandas med annat avloppsvatten är ofta ett problem. 
En möjlighet att hantera detta är att försöka arbeta ”uppströms”. Företaget Again 
har utvecklat en teknik där näringen kan återvinnas, en teknik som fungerar för 
flera olika toalettlösningar. Genom att fälla ut näringen med ett speciellt, patenterat 
tillsatsmedel kan 99 procent av fosforn och upp till 70 procent av kvävet och 
kaliumet i urinen återanvändas. Fällningen, " Returine™”, torkas och kan 
pelleteras och resulterar i ett näringsrikt gödselmedel. 

Produkten är resultatet av flera års forskning och minimerar halterna av 
tungmetaller och andra miljöstörande ämnen. Med deras teknik återförs ren näring i 
kretsloppet, till skillnad mot de giftrester som kan finnas efter hantering i 
traditionella reningsverk. På så vis minskas belastningen samtidigt som man får ut 
en användbar hygieniserad produkt.   
 

Lösningen lämpar sig och utvecklas för både enfamiljs- och flerbostadshus. Att 
kunna visa på ett slutet kretslopp är idag av stort intresse för byggföretag som vill 
hålla en hög miljöprofil. 
 
Företagets hemsida 
 

http://www.aquarobur.se/
http://again.se/sv/teknik
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Bilden visar det systemflöde som Again tillämpar för att återvinna näringsämnen 
från avloppsvatten, och av detta producera ett gödselmedel.  
 
Svartvattens hantering enligt Södertälje-modellen 
Toalettavfall från enskilda avlopp i Sverige är ett stort miljöproblem. Många 
avlopp rinner rakt ut i naturen och bidrar till övergödningen av sjöar och hav. I 
Hölö är problemen speciellt allvarliga. Kyrksjön och Lillsjön hör till landets mest 
övergödda insjöar. Därför har Telge Nät, i samarbete med Södertälje kommun och 
LRF Mälardalen, valt att omvandla avloppsvattnet till gödsel. 

Varje år tar anläggningen i Hölö emot 1 500 m3 svartvatten (avloppsvatten som 
innehåller urin och fekalier). Reningen görs genom att våtkompostera vattnet och 
sedan tillsätta urea. Urea höjer pH-värdet vilket dödar bakterier i vattnet. Den 
första spridningen av hygieniserad gödsel gjordes sommaren 2013. Det här ett gott 
exempel på samverkan mellan olika aktörer och myndigheter som har skapat ett 
nationellt lyckat projekt. Projektet sponsrades med pengar från Naturvårdsverket.  
 

I denna broschyr ges en överblick 
 
Rymdduschen är skönare, sparar in vatten och värme 
Världens mest vatteneffektiva dusch brukar i svenska media kallas rymdduschen, 
eftersom tekniken utvecklats i Sverige i samarbete med NASA för 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/sodertaljemodellen-enskilda-avlopp-broschyr.pdf
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vattenåtervinning ombord på rymdfarkoster. Genom att återcirkulera och rena 
vattnet går det bara åt fem liter vatten för en duschning som annars skulle behövt 
75 liter. Duschen sparar dessutom energi genom att vattnet inte behövs värmas upp 
på nytt, ca 80 procent av energin i duschvattnet återvinns. Den svenska 
industridesignern Mehrdad Mahdjoubi har vidareutvecklat denna spjutspetsteknik 
och leder nu som VD det expansiva svenska startup-företaget Orbital Systems. 

Mer om den snålspolande rymdduschen på Lunds universitets webbplats 
Företagets hemsida 
 
 
Nytt avfallssystem i Oceanhamnen i Helsingborg 
När första etappen i Oceanhamnen är klar kommer ett helt nytt hållbart system för 
insamling och hantering av mat- och toalettavfall vara på plats. Ambitionen är att 
göra det så pass bra att det blir internationell intressant. Projektet drar på 
erfarenheter från ett antal förstudier och internationella studiebesök. Matkvarnar i 
varje kök ska hjälpa till att samla in mat och vakuumtoaletter sparar in vatten. 
Dusch-, bad- och tvättvatten rinner ut i separat nät. 

På detta sätt ska det vara enkelt och effektivt att samla in dessa restflöden för 
produktion av biogas och växtnäring. I samma veva kommer reningsverket att 
byggas ut och anpassas för flera olika flöden. Matavfallskvarnarna har många 
fördelar, det minskar arbete vilket leder till ökad komposterad mängd, det blir 
fräschare i soprummen och troligtvis mindre skräp i matavfallet. 
Vakuumtoaletterna bidrar till ett energieffektivare reningssystem och reducerar på 
det viset både vattenbehovet och växthusgaser. Rötning av fekalier kan ske direkt 
och leder till en ökad biogasproduktion. Man får också ett renare rötslam eftersom 
det inte blandats med resten av samhällets avloppsvatten. Projektet kommer 
fungera som en testbädd och mötesplats där forskare, företag och offentliga aktörer 
kan hjälpas åt att utveckla tekniken och tjänster. 

 
Läs mer på deras hemsida  

http://www.lu.se/article/snalspolande-rymddusch-redo-for-massmarknaden
https://orbital-systems.com/
https://hplus.helsingborg.se/miljo/nytt-avfallsystem/
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Innovativa varianter av traditionella 
byggmaterial som strukturmaterial  
 
Hållbar och innovativ betong – BRF Viva Guldheden i Göteborg 
Riksbyggen har tillsammans med Göteborgs Stad, Bengt Dahlgren AB, Göteborgs 
Universitet, Chalmers, SP, Göteborg Energi och engagerade invånare skapat 
Positive Footprint Housing som plattform och ramverk för att bygga miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt hållbara bostadsområden. 

Först ut av Positive Footprint Housing-projekten är Brf Viva. Efter noggranna 
förstudier valde de att bygga i betong dock med en hög del återvunnet material och 
tillsatsmedel (flygaska 15–30 procent). På detta sätt kunde mängden cement 
minskas och således koldioxid-utsläppen, även logistiklösningarna utvärderas i 
avseende på miljön. Betongen skulle också klara kraven att vara underhållsfritt i 
100 år samt en lång livslängd. Med alla dessa krav på betongen kommer 
byggmaterialet vara bland det bästa i Sverige på den skalan. Förutom detta är 
”Positive Footprint Housing” projektet högintressant i en rad andra avseenden och 
adresserar många av det ekonomiska, sociala och miljömässiga problem vi ser i 
samhället idag 

 
Läs mer i rapporten från Riksbyggen  
 
 
Höghållfasta stål i byggnader – Friends Arena i Solna 
Byggindustrin är en av de sektorer som använder störst mängd stål. Användning av 
höghållfasta stål i byggnader gör det möjligt att minska mängden stål vilket medför 
minskad miljöbelastning eftersom en mindre mängd material behöver tillverkas 
och transporteras. Genom att använda höghållfasta stål i taket på Friends Arena i 
Solna kunde vikten minskas med 13 procent, vilket medförde att de totala 
utsläppen av växthusgaser minskade med 900 ton koldioxid-ekvivalenter. Det 
minskade även kostnaden för konstruktionen med ca 20 miljoner kronor. 
Besparingen beror främst på att det krävdes färre svetsfogar samt lägre 
förvärmningstemperaturer vid svetsning då tunnare stål använts. 
 
Mer info finns i den här rapporten från Jernkontoret. 
 
 
Trähus i Sverige – Strandparken i Sundbyberg 
Det har blivit modernt att bygga i stora konstruktioner i trä. Ett bra exempel är de 
relativt nya flerbostadshusen i Strandparken Sundbyberg. De två åttavåningshusen 
är byggda helt i trä – stommen är av massivträ, fasaden är gjord av cederträspån 
och även inredningsdetaljerna är av trä. Byggherren Folkhem har haft 10 000 
besökare från 150 olika länder sedan husen stod klara. En klimatanalys från KTH 

https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/samhallsutveckling/samarbeten/positivefootprinthousing/
https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/samhallsutveckling/samarbeten/positivefootprinthousing/
http://www.jernkontoret.se/sv/publicerat/stal-skapar-miljonytta/friends_arena/
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och IVL på uppdrag av Sveriges Byggindustrier (Byggandets klimatpåverkan, 
2016) visade att ett flervåningshus i trä, Strandparken, Sundbyberg, hade ungefär 
halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus med 
betongstomme. Att tillverka ett trähus kräver mindre energi än andra materialslag. 
Dessutom binder trä koldioxid under hela sin livstid och är ett förnybart 
byggnadsmaterial. Den minskade vikten, jämfört med betongkonstruktioner, gör att 
det förberedande markarbetet blir mindre. Projektet var ett samarbete mellan 
Folkhem, Wingårdhs Arkitekter, Martinsons och Moelven Wood AB. 
 
Byggherrens Hemsida  
 
 
Världens högsta trähus – Brocks Commons, British Columbia 
Universitet i British Columbia har precis byggt världens högsta hybrid-trähus, 
Brock Commons Phase 1 Building, till sina studenter. Tanken är att minska 
pendling och föda en hållbar stämning. Byggnaden har två stycken betongtorn som 
fundament, resten av byggnaden är helt i trä. Totalt sträcker den sig 53 meter upp 
med 18 våningar och totalt 404 sovplatser. Projektet visar att det går bra att 
använda trä även till riktigt höga hus. Byggnaden ska användas som ett ”Living 
Lab” där erfarenheterna kommer driva utvecklingen framåt. Total sett uppskattas 
byggnaden bidra med en koldioxidsvinst på ca 2432 ton – vilket motsvarar 510 
bilars utsläpp under ett år.  
 
Läs mer i rapporten från NaturallyWoody  
 
 
Alternativa biologiska strukturmaterial – ”Det biologiske hus” i 
Danmark 
I ett stort samarbete med ett 40-tal aktörer testas flera biobaserade byggmaterial i 
ett hus, restprodukter från lantbruket. Det nya huset är byggt i Middlefart, 
Danmark.  Ungefär 90 procent av huset uppskattas att kunna komposteras. Det 
finns ingen betong och lim i huset, knappt någon metall. Taket skyddas av en folie 
gjord på vegetabilisk olja, impregneringen är gjord på socker, tång och träull testas 
som isolering, avloppsvattnet renas biologiskt och solceller ger energi. Huset blir 
det första i världen där halmplattor bär last. Förhoppningen är att lyfta fram 
byggmaterial som har samma prestanda som vanliga byggmaterial, men med 
mindre påverkan på miljön. Resultatet av detta projekt kommer dröja lite då det är 
för tidigt ännu att dra några slutsatser. 
 
Läs hela artikeln på Ny Tekniks sida 
Det biologiske hus hemsida  
 

http://www.naturallywood.com/sites/default/files/documents/resources/brock_commons_tallwood_house_sept_2016.pdf
http://www.nyteknik.se/bygg/har-ar-huset-som-kan-komposteras-6817767
http://eentileen.dk/projekt/biologiske-hus/
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Hus byggt nästan helt med biobaserade byggmaterial som är restprodukter från 
jordbruk. 
 
Fasförändrande material i Washingtons universitets byggnader 
I väggarna och panelerna till Washingtons universitets nya Nano-Engineering and 
Science Building sitter det instängda behållare med vegetabiliska oljor. Dessa oljor 
ändrar fas vid ca 22℃. Genom att utnyttja fasväxlingen i oljan kan värme på dagen 
sparas och reduceras i byggnaden, för att sedan släppas ut under natten när oljan 
stelnar. Den vegetabiliska oljan lever upp till Living Building Challenge standard 
för toxiska material, den har livslängd på ca 15–20 år.  Naturlig ventilation, två 
trädgårdar mot översvämning, tre takträdgårdar och smart ventilering är några 
andra detaljer som ger byggnaden LEED Gold status.  
 
Läs mer i denna artikel 
 
Lågvikts paneler som är högt isolerande – aerogel i byggnader 
Aerogeler i byggnadsmaterial som fönsterpaneler och väggar har många intressanta 
aspekter. Genom den otroligt låga vikten (ca 100 kg/m3) kan man skippa stora delar 
av den stödjande strukturen, detta medför lägre miljöpåverkan genom förenklad 
konstruktion och mindre material. 

Detta var nödvändigt när man byggde den nya sporthallen i Mainz, Tyskland. 
Klienten ville göra stora bespararingar i uppvärmning, ljus, kostnader och vikt. 
Därför installerade företaget Lumira Aerogel stora paneler fyllda med aerogel, runt 
hela byggnaden. Dessa tar bort bländande solljus och sprider ett mjukt ljus, totalt 
går 80 procent av ljuset igenom. Panelerna har väldigt låg termal konduktivitet (U-
värde 0.018W/m2K) och är resistenta mot UV och vatten. Dessutom tar de bort en 
stor del av buller utifrån samt absorberar ljud inifrån. 

Enligt arkitekten, Wolfgang Ostertag, behöver man inte använda några lampor 
dagtid och elever och lärare är nöjda med resultatet. Han påpekar att samma 

http://www.puretemp.com/pcmatters/uw-nanoengineering-building
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konstruktion i glas skulle kosta tre gånger så mycket och att man då hade behövt 
installera en solskärm. 

Företagets Hemsida 
 
 
Innovativa byggtekniker  
 
3D-printade byggnader ökar säkerheten och design-möjligheter 
Dubai Future Foundations nya hus är klart och därmed världens första fullt 
funktionella och permanent ockuperade 3d-printade byggnad. Byggnaden är 
konstruerad i betong med en additiv byggprocess. Den unika designen stod Killa 
Design och Gensler för och arbetet lade också grunden för det moderna museum 
som ska byggas. Husets skelett byggdes på bara sjutton dagar och installationen tog 
två dagar. För konstruktionsarbetet användes en 20 fot hög, 120 fot lång och 40 fot 
bred 3d-printer. 

Fördelarna med denna konstruktionsmetod är att man reducerar manuellt riskfyllt 
arbete, det krävs mindre arbetskraft och material samt ökar även säkerheten vid 
jordbävningar. Själva konstruktionen är optimerad för naturligt ljus och öppenhet 
samtidigt har man byggt så att direkt solljus inte tränger in i byggnaden. 
Tillsammans med en bra isolering och smarta energilösningar får byggnaden en 
väldigt låg miljöpåverkan. Bygget är en del i en bredare strategi att använda de 
senaste teknikerna för att få till miljövänliga, inbjudande och nyskapande 
byggnader. 

Läs mer i Archellos artikel 
 
Byggplatsen blir till ”virtual reality” när drönare och robotar tar över 
I ett samarbete mellan Komatsu och Skycatch tar den nya typen av byggarbetsplats 
form. Skycatchs drönare samlar information och bygger en realtids 3d-bild av 
byggplatsen. All information som samlas in om bygget och byggarbetsplatsen 
sparas i en gemensam molntjänst som personalen kan använda. Med hjälp av denna 
plattform kan byggarbetarna säga åt bulldozers och grävare vad de ska göra, det 
behövs ingen maskinist då maskinerna är automatiserade. Detta skapar en smart, 
effektiv och säkrare arbetsplats. Hela konceptet har använts på över 1000 
konstruktions- och byggplatser i Japan. 

I framtiden hoppas man kunna inkorporera ”virtual reality” i plattformen. 
Mjukvara/spel för att ändra och rita omgivningen i en VR-miljö finns redan idag. 
Men redan idag kan företaget lära upp en ung person på en halv dag att utföra 
samma arbeten bara en veteranmaskinist skulle klara av. 

http://www.cabotcorp.com/solutions/applications/construction/daylighting/school-gymnasium-in-mainz-germany
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3D-verktyget har flera fördelar i både beräkningar, visualisering, planering och 
konstruktionsarbete. Hela konceptet kan revolutionera bygg- och 
konstruktionsarbeten från ritbordet till genomförandet. 

 
Företagets hemsida 
 
Ny teknik och avancerade modeller för energieffektivisering i 
befintliga byggnader  
DOMOTIC är ett EU-projekt utvecklat med stöd från LIFE programmet. Målet var 
att visa hur koldioxid utsläpp kan reduceras med hjälp av smarta teknologier som 
Domotics och Inmotics i tätbefolkade byggnader med höga energibehov. Eftersom 
HVAC och belysning står för 40 procent av den totala energi konsumtionen i 
Europa kan stora utsläpps reduktioner uppnås (ca 74 procent) med bättre teknik. 
Tekniken som kontrollerar värme, ljus m.m., installerades i San Valero skolan, 
Zaragozas Spanien.  

Totalt sett bestod aktionsplanen av åtta steg som alla gick ut på att reducera 
byggnadens höga energiförbrukning. Totalt sparade projektet in mellan 40–50 
procent av den elektriska energiförbrukningen, 63,92 procent om man räknar in 
förnyelsebara källor. Detta bidrog till att spara in 680t CO2/år (en 74-procentig 
reduktion). Det sparade in ca €162 000/år som innebär att investeringen kan sparas 
in på fyra år. Projektet fick bästa betyg i tävlingen och modellerna som skapades 
har väldigt hög skalbarhet och versatilitet. 

 
Läs mer i denna rapport 
 
Ventilation och god luftkvalitet inomhus 
Nanoteknik hjälper luftfilter till högre miljöprestanda 
Luftfilter är en vanlig produkt i många sammanhang både för byggnader och för 
utrustning. Företaget Dinair har tillsammans med Swerea IVF utvecklat ett nytt 
filter som har högre miljöprestanda. I filtret kombineras valet av förnyelsebart 
material med nanoteknik för lågt tryckfall. Tryckfallet under drift är den särskilt 
viktigaste faktorn för att göra ett miljövänligt filter, sett i ett livscykelperspektiv. 
Filtret används för tilluftsmiljöer som är lätt till måttligt smutsiga. Luftfiltret 
använder nanofibrer som tillverkas genom elektrospinning. 

http://www.komatsu.com/CompanyInfo/ir/annual/html/2016/innovation/gemba/
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/LaymanReport_es_en.pdf
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Genom att belägga ett filter med nanofibrer uppnås en extremt högeffektiv 
filtrering med ett mycket lågt tryckfall över filtret, som i sin tur minskar energin 
som krävs för driften. Nanofibern läggs på en väv av PLA (Polylactic Acid) som är 
baserad på växtstärkelse då den i sig inte är ett tillräckligt starkt material. 
Produkten, som heter GreenFlo, har lägre begynnelsetryckfall än konventionella 
påsfilter gjorda av glasfiber. Tryckfallsutvecklingen är flack och energisnål i 
tilluftsmiljöer som är lätt till måttligt smutsiga. Enligt Dinair minskar utsläppen 
med 10 kg CO2 per helmodul genom användning av förnyelsebar råvara (PLA) för 
en del av filtret. Nanofibrerna bidrar till lägre energiförbrukning, genom minskat 
tryckfall i snitt med 25 PA (helmodul 3400m3/h, 4000 drifttimmar, 50 % ɳ). 

Företagets Hemsida 
 
 
Växter för luftkvalitet inomhus med gröna väggar inomhus 
Inomhusväggar fyllda med växter och mikrober renar luften på partiklar och 
skadliga kemikalier och på så sätt gör det fräschare i lokalen. En väggmodul med 
60 centimeters bredd motsvarar en effekt på 4000 plantor, uppger det finska 
företaget Naava som utvecklat och bygger väggarna. Tekniken fungerar genom att 
inomhusluften pumpas genom växternas rotsystem som växer i företagets egna, 
oorganiska växtunderlag, där mikrober sedan bryter ner föroreningarna. Ett 
sensorstyrt system sköter bevattning och övervakar luftcirkulation, belysning och 
väderdata från satelliter. Enligt företaget hjälper detta till bättre hälsa, 
välbefinnande och produktivitet. Luften får en bättre kvalitet som man kan känna 
när man kommer in i rummet. 
 
 
Läs mer i Ny tekniks artikel 
Företagets Hemsida 

http://www.dinair.se/
http://www.nyteknik.se/nyheter/usa-far-finska-grona-vaggar-6819878
https://www.naava.io/se/
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Naavas växtväggar inomhus renar inomhusluften.  
 
 
Energieffektiva ventilationssystem ökar komfort och luftkvalitet  
När högskolan Monkseaton High School, i England, byggdes ville man skapa en så 
bra ljud-, ljus- och luftmiljö som möjligt för elever och personal. Breathing 
Buildings, Cambridge och MIT startup, fick i uppdrag att lösa ventileringen av 
byggnaden som blev klar 2010. Genom att modellera luftflödena i själva 
byggnaden kan de räkna ut var och hur många av deras naturliga 
ventilationssystem som behöver installeras. Det är viktigt att ha bra luftkvalitet 
samt komfortabel temperatur i alla byggnader. Naturlig ventilation fungerar bra 
varma dagar, men i kalla klimat kan dessa system ofta orsaka dåliga luftflöden och 
ibland till och med kalldrag, dvs. att det strömmar in kall luft i lokalen. 
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Breathing Buildings innovativa ”mixing ventilation” undviker många nackdelarna 
som kan uppstå i kalla klimat. Ventilationssystemet ska också klara av att ljudlöst 
och energisnålt ventilera byggnader även sommartid. Genom att återvinna värme 
på vintern kan man spara in energikostnader, detta är en av fördelarna med 
systemet. Sensorer och ett intelligent kontrollsystem övervakar flödena i realtid och 
säkerställer att inomhusklimatet förblir stabilt. Noggrann modellering innebär att 
resurser kan sparas in, både miljömässigt och ekonomiskt.  
 
Läs mer på deras hemsida 
 

 
Monkseaton Breathing Building har ett hybridventilationssystem som kombinerar 
naturliga luftflöden med mekanisk ventilation för ett bra inomhusklimat. 
 
Självdragsprincipen hjälper till att ventilera Vargbroskolan i Storfors 
Vargbroskolan i värmländska Storfors är en av Sveriges mest energieffektiva 
skolor. Till största delen värms den upp av de personer som vistas i den. Bara 
under kalla lovdagar på vintern behöver man tillskott till uppvärmningen. Även en 
liten kommun kan ligga i framkant med energieffektiv teknik. Med stöd från 
klimatinvesteringsprogrammet Klimp började Storfors kommun 2006 att bygga den 
nya superisolerade Vargbroskolan, som kunde ta emot sina nästan 300 elever i 
januari 2008. Med solfångare och solceller minskar behovet av köpt energi 
ytterligare. Projektet är ett gott exempel på hur en genomtänkt projektering kan 
leda till byggnader med extremt goda energiprestanda. Hela konceptet har bidragit 
till reduktioner motsvarande 23 m3 olja per år, 1261 MWh fjärrvärmeförbrukning 
per år, 110 MWh elförbrukning per år och driftkostnaderna har sjunkit med ca en 
miljon kronor per år. 
 
Läs mer i denna rapport 
  

http://www.breathingbuildings.com/products/nvhr/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8511-7.pdf?pid=4193
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Belysning 
 
Digitala lyktstolpar skapar möjligheter  
En frukt av Vattenfalls initiativ för hållbara städer är smart gatubelysning i 
Askersund. De smarta lyktstolparna kommer kunna klara av mycket mer än att bara 
ge belysning. Det är ofta någon klagar på en störande gatubelysning och det krävs 
manuellt arbete för att ställa detta till rätta. Det fjärrstyrda nätet av 
utomhusbelysning innebär att man med ett knapptryck kan åtgärda dessa problem, 
och många andra. Det nya styrsystemet kan installeras i det flesta armaturer och 
innebär en digitalisering av utomhusbelysningssystemen. Den gatubelysning som 
byggdes på 50-talet krävde mycket mer energi än de lågenergilampor som används 
idag. Därför har vi idag en överkapacitet i dessa nät som kan utnyttjas till fördel för 
elcyklar, elbilar, temperaturmätare, rörelsedetektorer, kameror och mycket annat. 
På så sätt innebär Vattenfalls arbete en modernisering av den redan befintliga 
infrastrukturen för gatubelysning. 
 
Läs mer om goda exempel på Hållbar Stads webplats 
 
 
Belysning anpassad till människan 
Future by Lund projektet ”framtidens ljus redan idag” har installerats och 
demonstrerats i Ideon Gateways lokaler. Teamet har haft på sig smarta klockor 
under en tid och man har samlat in data av puls, kroppstemperatur, 
kroppsvettningar, m.m., för att på ett vetenskapligt vis anpassa inomhusljuset mot 
välmående. 

Deras smarta belysning ändrar hela tiden intensitet och färgtemperatur enligt det 
framtagna schemat. Genom att applicera ett vitt ljus med en ”peak” i det blå delen 
av spektrum under förmiddagen med ett gulare ljus på eftermiddagen och ett 
mildare och rödare ljus mot kvällen och utvärdera mot en standard belysning kan 
teamet skapa specialutformade ljuskurvor för att öka vårt välmående. Ljuset i 
enskilda rum kan ställas in och under stressfulla dagar anpassas för att få ner 
pulsen. Det dynamiska ljuset styrs av utrustning från Zumtobel och armaturerna 
från Auralight gör att man kan blanda till det specifika vita ljus som man vill ha. 
Med detta öppnar man också upp för att förbättra miljöer för synskadade och äldre 
som lätt blir bländande eller ser dåligt. Lamporna i sig är världsledande vad gäller 
energieffektivitet och hållbarhet.  

 
Läs mer på Future By Lunds hemsida  

http://hallbarstad.se/vattenfall/nu-byggs-sveriges-forsta-digitala-lyktstolpar/
http://futurebylund.se/post/framtidens-ljus-redan-idag
http://futurebylund.se/post/framtidens-ljus-redan-idag
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Bullerbekämpning 
 
Bullerskydd i återvunnen plast med lång livslängd  
AQVIS Miljö AB har utvecklat en patenterad stödkonstruktion, spont i returplast, 
som kan användas till en mängd olika funktioner. Deras bullerreducerande produkt 
”NoiseTrap” består av materialet HD-polyeten, detsamma som finns i 
vattenledningar och studier visar att materialet har en livslängd på över 200 år. Det 
innebär att det inte degraderas och utsöndras till skada för närliggande miljöer som 
många andra konstruktionsmaterial gör. Dessa egenskaper gör att materialet kan 
användas både marint och i våta miljöer. Eftersom konstruktionen klarar av 
böljande former passar det bra till att sätta upp längs vägar och andra slingrande 
utomhusmiljöer som behöver ljudisoleras. Klotter kan saneras utan kemikalier på 
detta material och växtlighet är inget problem eftersom materialet är helt okänsligt 
för fukt. Ljudisoleringen stärks i en av modeller genom akustiska resonatorer, så 
kallade ”Helmholtzresonatorer”. Detta ger ett högt värde på ljudisoleringen för en 
bullerskärm och räcker mycket väl för de allra flesta bullerskärmstillämpningar. 
Företaget har installerat flera bullerskärmar för byggarbetsplatser, tågräls, flera 
transformatorstationer, vägar, skolor m.m.  
 
Läs mer på företagets hemsida    

http://aqvis.com/bullerskarmar
http://aqvis.com/bullerskarmar
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Klimatanpassning 
 
Köpenhamns första klimatresilienta stadsdel i Østerbro 
Den klimatanpassade stadsdelen Østerbro är Köpenhamns första distrikt som är 
anpassat för klimatförändringar. Projektet är delvis klart men mycket återstår, det 
genomförs i ett samarbete mellan Köpenhamns stad, HOFOR, Østerbro miljöcenter 
och Østerbros invånare. Ambitionen är att skapa Köpenhamns grönaste stadsdel 
och samtidigt utrusta området för att klara av den typ av kraftiga skyfall som 
inträffat de senaste åren. 

Här utvecklas också metoderna och expertisen för det kommande projekt som ska 
genomföras i hela Köpenhamn: gröna gatuhörn, lummiga trädgårdar och platser 
med vild växtlighet, flera innegårdar renoveras och görs gröna. Under växterna 
placeras cisterner som ska ta upp överskottsvatten, som sedan kan användas för 
bevattning och lek. När det rör sig om större mängder leds vattnet ner i hamnen. 
Det är ett holistiskt perspektiv som används i utformningen av kvarteret och man 
tar hänsyn till klimatförändringarna, invånarna, de lokala förutsättningarna och de 
lokala utmaningarna. Man lägger stor vikt vid att invånarna ska få det bättre. Totalt 
sett rör det sig om 11 stora projekt som drivs av invånarna och ett flertal mindre 
projekt.  

 
Läs mer på deras hemsida 
  

http://klimakvarter.dk/en/


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6776 
Vägvisare för en hållbar stadsutveckling 

 
 

 52 

Integrerade systemlösningar och tvärsektoriell 
samverkan 
 
Industriell symbios väcker international uppmärksamhet i 
Helsingborg 
I Helsingborg finns en lång tradition av industriell symbios, som växt fram runt 
Kemira och Öresundskraft. År 2013 bestod 96 procent av fjärrvärmen av 
återvunnen energi. Flera olika företag och typer av produktion/tjänster utnyttjas för 
att skapa industriell symbios i Industry Park of Sweden, Helsingborg. Kostnaderna 
och miljöpåverkan har sänkts genom ett smart utnyttjande av platsens resurser. 

Företagen delar på kostnaderna för gemensamma infrastrukturer. Restprodukter 
från en verksamhet kan återanvändas i en närliggande – något som minskar 
transporter. Ibland är verksamheterna direkt ihopkopplade. Energi återvinns och 
distribueras åter till företagen i området. Stora mängder återvunnen värme 
levereras också till Helsingborgs fjärrvärmenät. Samarbetet och 
verksamhetsutvecklingen har fått stor uppmärksamhet även internationellt. I sin 
helhet sänker samarbetet det enskilda företagens kostnader och skapar effektivare 
infrastruktur. 

 
Industriparkens hemsida  

http://www.industrypark.se/vart-koncept-industriell-symbios/energi-materialfloden/
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Urban resurseffektivitet och 
delningsekonomi 
Utvecklingen av en delningsekonomi som en viktig del i samhället kan ge 
betydande nyttor både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Om 
delningsekonomin ökar återanvändning och minskar svinn av t.ex. mat blir nyttan 
ännu större. 
 
 
”Återvinning är misslyckad återanvändning” – molnbaserad 
resurseffektivitet 
Off2off erbjuder en molnbaserad kommunikationstjänst som tar vara på 
funktionellt överskott och användares behov. Under drygt två år har företaget 
samarbetat med Malmö kommun, där tjänsten sparat in både pengar och skonat 
miljön. Med tjänsten synliggörs tillfälliga resurser och minskar leveranstider, 
hanteringskostnader samt inköpskostnader. Tjänsten rekommenderas till 
kommuner och vissa delar av den offentliga sektorn där inventarier och funktionellt 
överskott kan tas om hand. Den är tillgänglig lokalt, regionalt och globalt för alla 
som vill minska miljöbelastningen och spara pengar. En annan fördel är att 
organisationen får insikt om sitt konsumtionsbeteende.  
 
Mer om tjänsten för delningsekonomi inom offentlig sektor på webbplatsen off2off 
 
 
Skänk och hitta mat med Olio  
Olio är en internationell rörelse där man reducerar matsvinn genom att skänka 
överskottsmat till andra via en onlinetjänst och mobilapplikation. Idag har tjänsten 
delat ut mat i 41 länder ungefär 170 000 gånger. Det är inte bara privatpersoner 
utan även företag som restauranger och marknader som kan skänka bort mat som 
de inte kan sälja vidare. Volontärer ger sedan ut maten gratis via stånd. Tjänsten 
pekar på det stora problemet med matsvinn och presenterar en enkel lösning som 
samtidigt lyfter frågan i allmänhetens ögon. Företaget hoppas att hyper-lokala 
kluster ska skapas och hantera stadens resurser bättre. På deras hemsida är det 
möjligt att se var i världen som mat delas ut och en sida erbjuder realtidsstatistik 
för en rad intressant punkter.  
 
Här kan man läsa mer om Appen 
 
Minska matsvinn från resturanger med Karma 
Karmalicious AB har utvecklat en app och ett stort nätverk för att minska 
matsvinnet och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. Det går till så att 
restauranger, bagerier och butiker säljer sin överskottsmat som hämtmat till ett 
billigare pris. Appen är helt gratis för användare och via GPS talar den om vilka 

http://www.off2off.se/
http://www.npr.org/sections/thesalt/2016/11/22/502933703/eat-it-dont-leave-it-how-london-became-a-leader-in-anti-food-waste
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restauranger som finns i ens närhet. Användare betalar maten direkt i appen och 
visar sedan upp ett kvitto i butiken när maten hämtas ut. Maten förväntas hålla 
samma standard som vanligt, dock kan dess utseende vara påverkat. På Karmas 
blogg finns även tips om hur man kan minska matsvinnet hemma. Den stora mängd 
mat som idag slängs i Sverige kan reduceras med den här innovativa metoden och 
därmed bespara miljön miljontals ton växthusgaser. Användarna får möjlighet till 
god och billig mat, samtidigt som de bidrar till en bättre miljö. Idag finns över 170 
restauranger och bagerier i Stockholm kopplade till tjänsten. 
 
Företagets hemsida 
 

 
Karmas mobilapp minskar matsvinn, ökar restaurangernas inkomster genom att 
mat kan säljas som annars kanske måste kastas och gör det möjligt att få 
restaurangmat som hämtmat till ett billigare pris. 
 
Flexibel bilpool i mobilen ökar tillgängligheten  
Car2go erbjuder en innovativ bilpoolstjänst som minskar både utsläpp av 
växthusgaser och möjliggör ett nytt beteende hos bilister. Det lyckade konceptet 
går ut på att maximera användarnas komfort genom att låta kunderna hämta bilen 
där de befinner sig och sedan lämna den var de vill. Företaget bildades 2008 i 
Tyskland och finns nu i USA, Tyskland, Kina, Kanada, Nederländerna, Spanien, 
Italien, Österrike och nyligen Sverige. Man har sett att antalet bilar per person har 
minskat, liksom antalet körda mil. Enligt en studie tog en av deras bilar bort 11 
privatägda bilar. I det fem städer studien gjordes innebar det 28 000 färre bilar, 
vilket motsvarar 146 miljoner färre körda mil. En annan positiv aspekt är att 
bilpooler har en moderniserande effekt – gamla bilar med sämre miljöegenskaper 
kan snabbt ersättas. Företaget har snart två miljoner användare världen över.  
Läs rapporten här 
Mer på deras bloggsida  

http://karma.life/
http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_FiveCities_2016.pdf
https://blog.car2go.com/big-picture/
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Natur och ekosystemtjänster i och 
nära staden 
Natur i och närastaden, både anlagd och befintlig natur, kan ge oss många 
väsentliga urbana ekosystemtjänster. Innovationer behöver inte vara gjorda av 
betong, metall eller plast – även naturens organismer och deras produkter kan vara 
en del av urbana innovativa lösningar. Urban natur kan ge oss renare luft och 
vatten, bidra till klimatanpassning, vara en del av stadens attraktivitet men också ge 
oss livsmedel och råvaror. 
 
Parker och grönstruktur 
 
The High Line Park i New York uppgraderar gammal infrastruktur 
High Line är en idag övergiven upphöjd järnväg i New York, på Manhattans 
västsida, som var i bruk från 1934 till 1980. Sedan 2009 är större delen av 
järnvägen ombyggd till en lång och smal allmän park. Här praktiseras och 
tillgängliggörs olika hållbarhetsprinciper och projekt med allmänhetens hjälp.  
Totalt rör det sig om en sträcka på 2,3 km som färdigställts i tre etapper, den sista 
blev klar 2014. Längs sträckningen har olika växtsamhällen gestaltats, i den 
nordligaste delen har delar av järnvägsrälsen bevarats tillsammans med att den 
naturliga banvallsfloran har tillåtits att utvecklas. Sträckningen längre söderut 
präglas bland annat av prärieliknande växtsamhällen, skapade av den holländske 
växtdesignern Piet Oudolf. Längs hela sträckningen finns utsiktspunkter och platser 
för rekreation och aktiviteter men också möjligheter att dra sig undan folkvimlet 
för vila och kontemplation.  
 
Kostnaderna för att omvandla järnvägskonstruktionen till ett parkstråk uppgick till 
150 miljoner dollar. Till finansieringen bidrog både offentliga aktörer och privata 
intressenter. Driftsbudgeten är nio miljoner dollar per år.   
 
Mer om the High Line Park på webbplatsen Friends of the highline  
 
 
Den vertikala skogen – Bosco Verticale i Milano  
Bosco Verticale, den vertikala skogen, är två höghus i Milano, i Italien, som är 111 
respektive 76 meter höga, uppförda på en yta av 1500 m2. I fasaderna växer ca 480 
stora och 300 små träd, 11 000 perenna växter och ca 5000 buskar, vilket motsvarar 
en skogsyta på 20 000 m2. Träden minskar luftföroreningar, skyddar mot vinden, 
dämpar buller och reglerar temperaturen. Designen testades i en vindtunnel för att 
säkerställa att träden skulle klara vindbyar. Den vertikala skogen ändrar färg med 
säsongerna och bidrar till stadens flora och fauna.  
 
Läs mer i denna artikel på ArchDaily 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bosco_Verticale
http://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-architetti
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Gröna tak och gröna fasader klär Singapore School of the Arts 
WOHA, en grön arkitektfirma, har designat och byggt tropiska skyskrapor klädda 
och omgivna av vegetation, vissa har till och med parker och trädgårdar. Som ett 
exempel kan vi titta på Singapore School of the Arts. Det är två höga husblock som 
är ihopkopplade i ena änden med en öppen sida. Väggarna är klädda med växter 
som fungerar som ett naturligt filter mot partiklar, sol och ljud. 

Växtväggarna bidrar också till att hålla temperaturen stabil och ger en speciell 
karaktär till byggnaden som bidrar till en bra arbetsmiljö. I Singapore blåser det 
sällan och detta utnyttjas i byggnaden, designade ”breezeways” låter studenterna 
kyla ner sig och titta ut över det som sker på skolan. På taket har man anlagt en 
park med ett löpspår och skuggande träd. Den naturliga miljön bidrar till den 
biologiska mångfalden, människors välmående och hälsa och till att förändra sättet 
vi ser och interagerar med institutionella byggnader. 

 
Läs artikeln på Goodantrophocenes hemsida   

https://goodanthropocenes.net/2016/12/12/architecture-for-tropical-garden-cities/
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Avloppsvatten och dagvatten 
 
Bioreningsverk för enskilda avlopp 
Idag är många enskilda avlopp inte anslutna till de kommunala reningsverken. Bara 
i Sverige rör det sig om i storleksordningen 700 000 enskilda avlopp, varav 
60 procent finns i fastigheter för åretboende och resten i fritidshus. Flera av dessa 
boenden har dålig vattenrening och påverkar därför sin närliggande natur negativt. 
Alnarp Cleanwater Technologies AB har utvecklat ett bioreningsverk som förlitar 
sig på naturliga processer, med hjälp av växter och mikroorganismer. En dator 
övervakar och driver luft- samt vattenpumpen, det enda fastighetsägaren behöver 
göra är att klippa ner växterna en gång om året. 

IVL Svenska miljöinstitutet har utvärderat reduktionseffektiviteten av 
läkemedelsrester och systemet håller en hög standard gentemot dagens kommunala 
reningsverk. Möjligheten att anpassa system till lokala förhållanden är ett stort 
plus..  

 
Företagets hemsida 
 

 
Växter och mikroorganismer renar avloppsvatten i Alnarp Cleanwater 
Technologies VA-lösning. 
 
Artificiella våtmarker förbättrar vattenkvaliteten 
För att förbättra vattenkvaliteten på olika ställen runtom i landet har företaget 
VegTech utvecklat artificiella våtmarker. Deras flytande växtbädd kan anpassas så 
den passar in i alla typer av vattenmiljöer. Bädden består av en porös stomme som 

http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b76ad/1454339648560/B2186.pdf
http://www.alnarpcleanwater.se/
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är gjord av återvunnen plast. Enligt företaget motsvarar 1m² stomme en yt-area på 
180 m² våtmark, alltså en koncentrerad våtmarkseffekt. Vattenvegetation och 
mikroorganismer hjälper till att ta upp näring och renar vattnet på andra sätt. 
Bädden kan användas för att motverka övergödning, skydda mot erosion, 
restaureringsarbeten av våtmarker och sjöar samt förbättra landskapsbilden.  
Flera kommuner har använt sig av VegTechs lösningar som vattenåtgärder, t.ex. 
Täby, Haninge och Danderyd. 
 
Företagets hemsida 
 
 

 
VegTechs anlagda våtmarker med flytande växtbäddar motverkar övergödning i 
sjöar och vattendrag. 
 
Svenska exempel på våtmarker för dagvattenrening – Augustenborg 
Stadsdelen Augustenborg i Malmö hade problem med översvämningar av 
källarutrymmen m.m., vid kraftig nederbörd. Statusen på stadsdelen förföll runt 70-
talet. P 90-talet bestämde Malmös Kommunala Bostadsbolag, MKB, att göra något 
åt situationen. MKB renoverade lägenheter, ökade sopsortering satte igång sociala 
projekt och byggde ett öppet dagvattensystem. Nyligen byggdes också 
”Greenhouse” ett av Sveriges främsta projekt inom energi, miljöteknik, odling, 
livsstilsfrågor och social gemenskap. Dagvattensystemet utformades i samarbete 
mellan MKB, intuitionen för landskapsarkitektur vid SLU, VA-syd, Malmö Stad 
samt boende i området som ville hjälpa till. 

System designades för att kunna hantera regn med en återkomstperiod på 15 år, det 
har dock fungerat utmärkt även vid större belastningar som i juli 2007 när det föll 
75mm regn (motsvarande ett 50 års regn). Kanalerna är 6 km långa, innefattar 0,2 
hektar gröna tak samt 11 dammar som bromsar upp vattnet. Systemet har nyligen 
moderniserats för att klara av framtidens klimat. 

http://www.vegtech.se/vattenmiljoer/hur-anvands-vara-produkter-/naturlig-rening-av-dagvatten/
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Växterna och de öppna ytorna minskar dagvattnet till reningsverken, med ca 10 
procent. Dessutom renas allt dagvatten direkt i det öppna dagvattensystemet och 
leds sedan ut i ett närliggande vattendrag. På så sätt reduceras belastningen på det 
kommunala reningsverket och sänker också deras energiförbrukning och kostnader. 
De estetiskt tilltalande dammarna används även av elever i pedagogiska syften.  

Läs mer på klimatanpassningens hemsida 
 
 
Rekreationsområde med våtmarker som renar avloppsvatten – 
Alhagens våtmark i Nynäshamn 
Norr om Nynäshamn vid Alhagen finns sedan 1998 en anlagd våtmark på 35 hektar 
gammal åkermark. Anläggningen består av en serie grunda dammar där vattnet 
stegvis slussas mot utloppet i Norrviken. Innan anläggningen fanns saknade 
Nynäshamns avloppsreningsverk det biologiska steg som normalt sett står för 
kvävereduktion. Naturliga processer tillvaratar kvävet och hjälper till att minska 
övergödningen. 

Projektet bidrar till att minska ett annat problem också, nämligen förlusten av 
naturligt förekommande våtmarker. Den anlagda våtmarken innefattar en rad olika 
biotoper och ovanliga djur och växter frodas. Området har blivit ett vackert 
rekreationsområde med 6 km gångvägar där man kan njuta av det rika växt och 
djurlivet – speciellt är det intressant eftersom det lockar till sig många olika typer 
av fåglar. Bland de häckande arterna finns bland annat svarthakedopping, 
smådopping, kricka, rörhöna, trana, mindre strandpipare, tofsvipa, mindre 
hackspett och dubbeltrast. 

Retentionstiden för vattnet är ca två veckor och varje hektar renar ungefär ett ton 
kväve per år, totalt tar reningsverket emot ca 75 ton per år. Effektivast är 
reningsverket på sommaren då högre temperaturer är gynnsamma för 
metabolismen hos mikroberna, som står för reningen, men det fungerar även 
vintertid. 

Läs mer i detta informationsblad  

http://www.klimatanpassning.se/atgarda/2.3113/oppen-dagvattenhantering-i-malmostadsdelen-augustenborg-fordjupning-1.33382
http://www.nynashamn.se/download/18.3f8a0886141c7f479e211e2/1462966787094/V%C3%A5tmark_folder.pdf
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Produktiv användning av ekosystemtjänster 
 
Stadsbruk ger mat och grannsämja i stadsmiljön 
Stadsbruk är ett projekt finansierat av Vinnova och projektets parter. Syftet med 
projektet var att testa innovativa modeller för att skapa kommersiell odling i 
staden, för att ge arbetstillfällen och försörjning samt bidra till integration. 
Projektet gick ut på att använda outnyttjad mark i staden för att odla enligt 
ekologiska principer, i en mellanskala mellan lantbruk och stadsodling. På så sätt 
ville projektet skapa både ekonomiska och sociala effekter i och kring staden, i 
form av arbetstillfällen och försörjning, förhöjd livskvalitet, gröna mötesplatser och 
bidrag till integration. 
 
Projektet hade testbäddar i Malmö, Göteborg, Växjö och Kristianstad. De olika 
parterna hade olika drivkrafter i detta arbete. Malmö fokuserade på ekonomisk och 
social hållbarhet genom att arbeta med sysselsättning; Kristianstad hade fokus på 
hälsa och en tillgänglig grön miljö; i Växjö fanns kommunala satsningar på 
ungdomar med psykisk ohälsa och en ekonomisk förening som driver sociala 
projekt; i Göteborg hade man starka politiska drivkrafter för att satsa på 
stadsodling, bland annat i utvecklingen av Frihamnen. Stadsbruk kan, som en del 
av delningsekonomin, lyfta det multifunktionella användandet av marken, och 
kombinera livsmedelsproduktion med social integrering, pedagogiska möjligheter 
och ökad livskvalitet. I en krissituation är det också viktigt med en befolkning som 
vet hur man odlar. Projektet Stadsbruk fick hösten 2016 vidare stöd från Vinnova 
för fas tre och fortsätter att utveckla kunskap och nya testbäddar. 
 
Läs mer om projektet på deras hemsida 
 
 
Biokol – smart återanvändande av trädgårdsavfall  
Park- och trädgårdsavfall från Stockholm ska få ett nytt liv som biokol. Biokolet 
har mycket goda egenskaper som jordförbättringsmedel och hjälper till att hålla 
träden och grönskan vid liv i Stockholm. Dessutom minskar det mängden koldioxid 
i atmosfären genom att binda kolet i marken. Vid produktion av biokol får man ut 
en gas som blir till värme till stadens fjärrvärmenät. I ett samverkansprojekt mellan 
Stockholm Vatten, trafikkontoret i Stockholms stad, Fortum och med stöd av 
Bloomberg Foundation, byggs nu en ny innovativ pilotanläggning för att framställa 
biokol. I början av 2017 togs Stockholms första biokolsanläggning i drift i 
Högdalen.  
 
Artikel från Stockholm vatten och avfall   

http://stadsbruk.se/
http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/utvecklingsprojekt/biokol/
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I Gotham Greens takväxthus odlas giftfri mat i städerna 
Gotham Greens driver fyra tekniskt avancerade växthus på magasintak och 
fabriksbyggnader i New York och Chicago, på en total yta av 16 000 m2. 
Takväxthusen producerar grönsaker året runt och alla Gotham Greens takväxthus 
har avancerad klimatkontroll. Uteslutande ”grön” el används, dvs. att elen har sitt 
ursprung i förnybara energikällor. På ett par av anläggningarna finns solceller för 
egen elproduktion. Regnvatten tas om hand i ett recirkulerande bevattningssystem.  

Hydroponisk odling tillämpas, dvs. att växterna inte växer i jord utan i ett inert 
odlingsmedium, såsom lecakulor, stenull eller torv. Växtodlingen bygger i 
huvudsak på naturligt solljus. De näringsämnen som förbrukas tillsätts i samband 
med bevattningen. Företaget tillämpar IPM, integrated pest management, där man 
kombinerar olika typer av åtgärder för att bekämpa svampsjukdomar och 
skadeinsekter. Biologisk bekämpning i form av nyttoinsekter är den primära 
metoden för att bekämpa skadeinsekter i odlingarna. I företagets fyra anläggningar 
arbetat totalt cirka 100 personer 

Mer om avancerade växthus på Gotham Greens webbplats 

 
 
Matavfall återvinns med hjälp av syrsor i Finland 
Första generationen av det finska företaget EntoCubes syrsor föds upp på 
salladsrester från den lokala studentresturangenen.  EntoCube satsar på en skalbar 
teknik som kan användas under många olika externa förhållanden. Slutprodukten är 
ett proteinpulver gjort på insekterna. Syrsor har en hög proteinhalt på 70 procent 
och innehåller dessutom nyttiga fettsyror, enligt företaget. Produkten har en mild 
smak och passar som näringsberikning i många andra livsmedel. Syrsor är 
intressanta som omvandlare av matavfall på grund av sin höga tillväxthastighet och 
låga vattenförbrukning, dessutom har de relativt hög ”foder till vikt”-kvot. 
Innovationen erbjuder ett hållbar och miljövänlig sätt att ta hand om matavfall med 
en nyttig slutprodukt.  
 
Läs mer på företagets hemsida 
 

http://www.entocube.com/our-solution/
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I EntoCubes containrar omvandlar insekter matavfall till ett nytt livsmedel. 
 
Larver omvandlar organiskt avfall till djurfoder 
Företaget Enterra i British Columbia, Canada odlar soldatflugor i kommersiell 
skala. Deras produkter säljs som näringsberikning till fisk (tillstånd gavs 15 feb 
2017 till akvakultursektorn) och kyckling (tillstånd från 28 juli 2016). Produkterna 
används även som föda för sällskapsdjur och gödningsmedel för organisk odling. 
Soldatflugorna får organiska restprodukter från jordbruk, växthus, matmarknader, 
bagerier, m.m. 

På så sätt adresseras en av de största miljöbovarna – matsvinnet. Istället för att låta 
värdefull näring gå till spillo, uppgraderas avfallet tillbaka till matkedjan i form av 
bra protein och fett. Soldatflugelarverna tar effektivt vara på både mat och vätska i 
matavfall, och därigenom kan kretsloppet slutas.  

Förra året blev 36 000 ton matavfall insektsmat istället för att hamna på soptippen, 
vilket visar på den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i Enterras 
företagsidé. 

Företagets hemsida 
 
Pollinatörer i staden 
Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen genom att föra in växter, 
bin, humlor och fjärilar i miljöer där vi vistas – på gårdar, terrasser och tak. På så 
sätt stärker deras tjänster stadens ekologi samtidigt som de på ett interaktivt sätt 
hjälper människor att förstå hur biologisk mångfald hänger ihop med hållbar 
stadsutveckling och människans välbefinnande. 

http://www.enterrafeed.com/process/
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Bee Urban erbjuder även utbildningar och föreläsningar om bin och biologisk 
mångfald i staden, ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling samt levererar en 
verktygslåda med vad vi som stadsbor kan göra för att förvalta naturen omkring oss 
och de tjänster den utför. 

Företagets hemsida 

Tåligt trä skapas med innovativ metod 
OrganoWood är en svensk innovation som utvecklats i samarbete med forskare vid 
Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Många 
träimpregneringsmedel är giftiga och kan skada både människors hälsa och miljön. 
Mer miljövänliga träskyddsmedel minskar behovet av och användningen av farliga 
ämnen. OrganoWood är ett svensktillverkat virke där kiselämnen kopplats till 
träfibrerna och skapar en fysisk barriär som hindrar svamparna från att äta virket 
och samtidigt ger det ett effektivt flamskydd. Processen har utvecklats med 
inspiration från den naturliga fossilisering process där mineraler tränger in och 
fossilerar organiskt material. Materialet används på flera håll idag t.ex. till 
terrasserna i Uppgrena Naturhus i Gränna. 
 
Mer om miljövänligt träskydd på OrganoWoods webbplats 
 

  

http://www.beeurban.se/
http://www.organowood.com/
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Byggnader och anläggningar i 
framkant 
Det finns många byggnader för olika ändamål, både i Sverige och utomlands, som 
kan ses som spjutspetsexempel genom att de kombinerar en rad olika tekniker och 
system för att vara miljöanpassade och en god miljö för sina boende, arbetande 
eller besökare. Eftersom urbaniseringen fortsätter globalt, och sannolikt kommer 
att leda till ett omfattande och ökat globalt byggande, kan dessa exempel vara 
vägledande och inspirerande inom sina olika områden. 
 
 
Kontor och arbetsplatser 
 
Ett svenskt grönt kontorshus – Väla Gård 
Skanska byggde 2012 Sveriges grönaste kontor och dittills Skanskas grönaste 
projekt någonsin. Väla Gård ligger utanför Helsingborg och en del av företagets 
mål var att andra företag skulle få upp ögonen för hållbarhet. Kontoret har låg 
energiförbrukning, både genom bra material men också via geoenergi och solceller 
på taket. Enligt Skanska ville man skapa en kreativ och inspirerande arbetsplats 
med naturligt ljus och grönska. För projektet valdes lokalproducerade material och 
byggprocess gjordes miljövänlig. Dessutom har bygget minskad vattenförbrukning 
och bra tillgänglighet, vilket är några ytterligare parametrar som gav hela projektet 
LEED Platina rankning. En rad andra priser har också tilldelats projektet. 
 
Läs mer på Skanskas Hemsida 
 
 
Den uppkopplade framtiden inom arkitektur  
Edge i Amsterdam vet vart du bor, vilken bil du kör, vilka du möter idag och hur 
mycket socker du dricker i ditt kaffe. Detta gör byggnaden till en av världens 
”smartaste” och visar vägen för den uppkopplade framtiden. En arbetsdag börjar 
med att man konsoliderar byggnadens ”app” vart man ska arbeta och parkera, 
därefter ser den till att temperaturen och ljuset är som man vill. 

När byggnaden blev klar fick den det högsta BREEAM värdet någonsin. Väggarna 
och taket är täckta med olika sensorer som alla är sammankopplade i 
molnplattformen. Totalt rör det sig om ca 28 000 sensorer som uppdaterar det 
automatiska systemet för temperatur, luftfuktighet, ljus, etcetera. Alla material är 
specialutvecklade eller noggrant utvalda för att producera denna hållbara nivå. 

Genom att övervaka de mänskliga resurserna hoppas företaget att antalet 
kontorsplatser ska kunna reduceras och därigenom optimera användningen av 
byggnaden. Deloitte, den största hyresgästen, har ca 2500 anställda som delar på 

http://www.skanska.se/sv/projekt/projekt/?pid=9219
http://www.skanska.se/sv/projekt/projekt/?pid=9219
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1000 skrivbord, vilket kallas ”hot desking”. Den stora mängd data som inhämtas av 
systemet analyseras och bidrar till att man kan stänga ner rum/avdelningar/våningar 
när det förväntas vara mindre personer på plats, vilket sparar energi. Robotar sköter 
en del av städningen, solceller, termal energilagring, supereffektiva LED-lampor, 
elgenerande gym, ekologisk korridor och snålspolande toaletter är några av de 
andra detaljerna som lyfter hela byggnaden miljömässigt. Kostnaden för denna 
otroliga nivå är hög, men företaget hoppas på att kunna använda den samlade 
informationen för vidarutveckling och för att etablera sig på marknaden som 
ledande inom uppkopplad och smart infrastruktur.  

Läs mer i Bloombergs artikel 
 
 
Bullit center i Seattle – USA sätter ny standard för kontorsbyggnader 
Bullitt Center är en kontorsbyggnad i den centrala delen av Seattle, Washington, 
USA. Ägarnas mål var att skapa ett demonstrationsprojekt som skulle sätta en ny 
standard för utvecklare, arkitekter, ingenjörer och entreprenörer. Denna byggnad är 
certifierad i den avancerade miljöcertifieringsstandarden ”Living Building 
Challenge”. 

Centrets energi kommer från 244 kW solpaneler. Regnvatten samlas upp i en 
cistern i källaren behandlas till drickvattenstandard och täcker hela byggnadens 
vattenbehov. Byggnadens gråvatten, som kommer från handfat och duschar, 
filtreras, behandlas i en anlagd våtmark på byggnadens tak och infiltreras sedan till 
grundvattnet. Skolan är byggd enligt principerna för kretsloppsanpassat byggande, 
vilket innebär att man har en helhetssyn när man planerar byggnader och städer 
samt kombinerar god design med systemtänkande. Syftet är att minimera negativ 
påverkan på miljön genom att sluta alla flöden. Man studerar alla flöden genom 
byggnaden – inte bara energiflödet utan även vatten-, avlopps-, luft- och 
materialflödena. 

Byggnadens hemsida 
Standardens hemsida 
 
Från jord till skrivbord – Pasona producerar livsmedel i sitt eget 
huvudkontor  
Bemanningsföretaget Pasonas huvudkontor i Tokyo syns väl, växter täcker 
nämligen byggnadens fasader och balkonger. Kontoret är lika grönskande inomhus. 
I vad som är det första jordbruk-till-skrivbords-projektet i sitt slag, odlar 
personalen det mesta av sin egen mat. Det rör sig om ca 1,5 hektar inomhusodling 
av grönsaker, ris m.m. 

Precis som i Sverige var det den låga självförsörjningsgraden som fanns som 
drivkraft till detta projekt. Japan importerar årligen närmare 50 miljoner ton mat 
med en genomsnittlig transportsträcka på 1450 mil. Det anställda sköter odlingen, 

https://www.bloomberg.com/features/2015-the-edge-the-worlds-greenest-building/
https://www.bloomberg.com/features/2015-the-edge-the-worlds-greenest-building/
http://www.bullittcenter.org/
https://living-future.org/lbc/
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skördar och grödorna tillagas sedan i kontorets kök. Bolaget tog över en 50-årig 
struktur och renoverade den till det urbana jordbruks- och ekokontoret. I det nio 
våningar höga, 20 000 m2 stora kontorsbyggnaden tar stadsodlingen upp 4000 m2 

och över 200 olika arter odlas där. För att maximera både växternas och 
människornas komfort har man använt intelligent klimatkontroll som styr 
temperatur, ljus, luftfuktighet och ventilation, när personalen går hem får växterna 
det som bäst. Växterna ger tillbaka renad luft och giftfri mat, eftersom 
inomhusodlingar inte kräver något bekämpningsmedel. 

Man har sett en ökning av produktiviteten och välmående i personalstyrkan. 
Yoshimo Kono, ordförande på arkitektbyrån Kono Design, medger att det inte har 
varit lätt att få till balansen och optimala förhållanden – växter och människor trivs 
inte alltid med samma saker. 
 
Läs mer i denna artikel från Inhabitat 

 
 
Lokaler för utbildning och forskning 
 
En hållbarhets ikon – Groningen Universitetets Energy Academy  
Energy Academy Building i Nederländerna är ett bra exempel på hur moderna och 
innovativa lösningar kan bindas ihop och skapa något nytt. Byggnaden har fått 
”outstanding” i BREEAM-NL klassificeringssystemet – något som indikerar den 
exceptionellt höga hållbarhetsstandarden. Byggnaden producerar mer energi än vad 
som förbrukas genom att taket är klätt i solceller på paneler. Dessa kan dock 
konfigureras på ett sätt så att dagsljus tränger in och belyser byggnaden. 
Solcellerna täcker runt 4000 m2 och innefattar runt 2000 paneler. 

Naturlig ventilation erhålls genom en smart konstruktion och intrikata luftgångar 
som går ner i marken. Värme och kyla kan lagars i ett termalt energiförråd i 
berggrunden och betongburen golvvärme sparar energi. Man sparar också på 
regnvattnet för att spola toaletter med. Byggnaden har två huvudbyggnader som är 
delade med ett gemensamt tak, detta skapar två stycken ljusa innegårdar där man 
har växter och träd. Byggnaden används som en undervisningsbyggnad och 
kommer att inspirera många både på plats och runt om i världen.  

Video 
Hemsida till EA 
 
Sveriges ”grönaste” skola 
Herresta skolan i Barkarby blir enligt byggherren Sveriges grönaste skola och har 
byggts efter miljöcertifieringen Guld. Det innebär höga krav på energisparande, 
luftkvalitet, akustik och en giftfri miljö. Skolans stomme, bjälklag och innerväggar 
är byggda i massivt trä vilket gör bygget koldioxidneutralt. På taket finns 1400 m2 
solceller, som nästan täcker hela skolan energibehov. Det är dock inte bara miljön 
man har tänkt på utan också personalen och arbetsmiljön, därför har man i 

http://inhabitat.com/pasona-hq-is-an-urban-farm-that-grows-food-for-its-employees-in-tokyo/
https://www.youtube.com/watch?v=g1YcZ1J4oIc
http://www.rug.nl/groundbreakingwork/projects/eae/sustainable-solutions
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samarbete med företaget Promas planerat ett helhetskoncept där man vill öka 
välmåendet och minska sjukskrivningarna bland de anställda. 
 
Läs mer om Sveriges Grönaste skola 
 
Övriga användningsområden 
 
Ideon Gateway i Lund – ett klimatsmart hotell 
Ideon Gateway i Lund är en av Sveriges klimatsmartaste miljöcertifierade 
byggnader. Fasaderna har integrerade solpaneler och är en av de största privata 
solcellsanläggningarna i Sverige. 

Rummen i allmänna utrymmen belyses av LED-lampor som är närvarostyrda. 
Huset har kapacitet att hämta och lagra värme/kyla i marken, vilket gör 
dygnsvariation i temperatursvängningar lättare att hantera ur energisynpunkt. Ett 
smart ventilationssystem gör att värme och kylbehovet kan fininställas till varje 
rum, även automatiserade solskyddsmarkiser hjälper till att stabilisera 
inomhusklimatet. Det gröna sedumtaket bidrar till att isolera och samla vatten, till 
fördel för den biologiska mångfalden. Det finns även ett dagvattensmagasin som 
hjälper till att avlasta det kommunala vattensystemet vid kraftiga regn. Hissar 
regenererar el när de åker neråt och matavfallet centrifugeras för att minska 
transporter. Alla dessa åtgärder bildar ett sammanhängande system som avsevärt 
förbättrar byggnadens miljöprestanda.  

Teknisk beskrivning av projektets miljötänkade 
 

http://www.skanska.se/sv/projekt/projekt/?pid=10856
http://www.skanska.se/sv/projekt/projekt/?pid=10856
https://www.wihlborgs.se/globalassets/dokument/gateway_teknisk_beskrivning.pdf


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6776 
Vägvisare för en hållbar stadsutveckling 

 
 

 68 

 
Ideon Gateway kombinerar en rad olika tekniker och biologiska system till en 
fungerande avancerad systemlösning. 
 
Krokslätts Fabriker görs till en klimatsmart stadsdel 
Krokslätts Fabriker i Mölndal har använt miljöteknik för att utveckla en 
klimatsmart stadsdel. Det är det gamla fabriksområdet som fastighetsägaren 
Husvärden har tagit vara på. De kulturhistoriska elementen bevarades samtidigt 
som nya miljövänliga och smarta lösningar gav en grön profil. Visionen med 
projektet är att det ska utgöra en internationell förebild för denna typ av områden. 
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Berggrunden används för årstidslagring av värme och kyla, ett ledningsnät 
distribuerar sedan värme eller kyla till alla byggnader. Det gemensamma 
energinätet är förberett för att anslutas till lokala källor av förnyelsebar energi. 
Takets dagvatten tas om hand för bevattning av växtväggar och det vatten som 
kommer från Safjällets naturreservat fördröjs och renas i öppna system. På detta 
sätt förhindras översvämning i Mölndalsån, men det bidrar också till att de gröna 
områden som perforerar området frodas och blir lättskött. Hundra procent av 
områdets energi är förnybar, varav ca fem procent är egen tillverkad.  
 
Om Krokslätts fabriker på Boverkets webbplats 
 
Odling på balkonger och gemensamma utrymmen – Greenhouse, 
Malmö 
Ett miljövänligt grönt livsstilsboende gör det lättare att leva ett klimatsmart liv. 
Greenhouse i ekostaden Augustenborg, Malmö, är ett innovativt hem som är byggt 
med avseende på energi, miljöteknik, odling, livsstilsfrågor och social gemenskap. 
Huset är certifierat enligt Passivhus och Miljöbyggnad Guld. 

I höghuset har alla lägenheter tillgång till odlingsbalkonger på 20 m2 med 11 meter 
lång odlingsyta. Odlingsbalkongerna är inglasade till hälften för att förlänga 
säsongen genom att klimatstabilisera. Det finns vatten, golvbrunn och alla 
lägenheter har också en liten växtverkstad för hanteringen av plantor. Längst upp 
har man också gemensamma odlingsmöjligheter à 200 m2. Det kupolformade 
växthuset är en bra mötesplats och ger möjligheten att odla mer exotiska växter. 
För att stödja det boende anordnas odlings-workshops och det finns ett 
kunskapsnätverk till hands för det intresserade. Malmös kommunala Bostadsbolag, 
MKB använder idag Ekostaden Augustenborg som sin testbädd för miljölösningar. 

Läs mer på deras hemsida 
 
Nästa generations simhallar – Navet i Umeå  
Det norrländska mörkret har fått en ny värsta fiende, det är den nya generationens 
upplysta simhall. Badhuset på 20 000 m2 rymmer en multibassäng med höj- och 
sänkbar botten, flera olika mindre attraktioner, ett upplevelsebad, gym och relax 
samt ett kafé. På taket finns det parkeringshus med två våningar. LINK arkitektur 
är det företag som stod för bygghandlingsprojektering samt färgsättning och 
utformning av detaljer. 

Man har också arbetat för att skapa en miljövänlig anläggning. Det förbrukade 
badvattnets värme återvinns exempelvis till att värma upp det nya. Det nya vattnet 
renas också med UV-ljus för att minska behovet av klor, värmen från detta går till 
att värma upp luften i badhuset. Bygget är nominerat till ”Årets Bygge” 2017. 

Läs mer på LINK Arkitekturs hemsida 
 

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2014/urbana-guldkorn/
https://www.mkbfastighet.se/greenhouse
http://linkarkitektur.com/se/Projekt/Umeaa-badhus?sp=14819%2C14981%2C17977%2C19032


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6776 
Vägvisare för en hållbar stadsutveckling 

 
 

 70 

Miljösmart Arena – Levi’s stadium i USA 
Levi’s Stadium, i Silicon Valley, är en av världens grönaste arenor. Den blev klar 
2014 och fick då LEED Gold-certifikat. Man har byggt ett stort (27 000 kvadratfot) 
grönt tak på hotellbyggnaden och tre stycken broar som är täckta med solceller. 
Allt trä i en av arenans delar är återanvänt från en lokal flygplanshangar. Det är en 
filosofi man har hållit hårt på – att återanvända det som går och ta tillvara gammalt 
byggmaterial. För konstbevattning, spolning av toaletter och till kyltornet använder 
man vatten från staden Santa Claras recycled water system. På detta sätt 
tillhandahålls 85 procent av anläggningens vattenförbrukning och då säkrar man 
även upp mot regionens vanligt förekommande torkperioder. Man är också stolt 
över att 78 procent av maten som serveras på Levi’s stadium är närproducerad 
(inom en radie av 150 miles) och 85 procent producerad inom delstaten 
Kalifornien. 
 
Läs mer på Levi’s Stadiums hemsida 
 
 
Miljövänligt hotell – Crown Plaza i Köpenhamn 
Tio minuter från Köpenhamns flygplats ligger ett av världens grönaste hotell, 
Crown Plaza. Det är konkurrenskraftigt att vara ledande inom hållbarhet; att antalet 
gröna hotellbesök nästan har tiodubblats sedan 2008 pekar på en trend. Byggnaden 
är den första hotellbyggnad i Europa som fått EU Green Building Certificate. Det 
är också Danmarks första lågenergi klass II-byggnad, vilket innebär att den ska 
förbruka 65 procent mindre energi. Hotellet når koldioxidneutralitet genom att 
enbart använda förnyelsebara källor till sin energiförbrukning. 

Stora delar av fasaderna är täckta med solceller som tillsammans generar över 
200 000 kWh/år. För att klara uppvärmning och nedkylning borrade man 100 meter 
ned i berget. Där installerade man en klimatanläggning som använder grundvattnet 
för att kyla på sommaren och värma på vintern. All mat är ekologisk och tillagas i 
ett energieffektivt kök, matresterna skickas till en biogasanläggning. Man använder 
naturligt ljus, närvarostyrda lampor och enbart flaskor och förpackningar gjorda av 
majsstärkelse för att minska på plasten. Tillsammans har detta gett en 
genomsnittlig minskning av energiförbrukningen på 80 procent och 
vattenförbrukningen på 50 procent jämfört med andra hotell med samma kapacitet.  

 
Läs mer i denna artikel  
 
Grön tågstation där solenergi driver all infrastruktur – Noida Metro i 
Indien 
Noida Metro går mellan två tvillingstäder och kommer att bli Indiens grönaste 
tunnelbana, idag är konstruktionsarbetet på god väg och några vagnar är redan på 
plats. Genom att installera solceller på alla stationers tak, gångbroar, 
kontorsbyggnader, depåer och parkeringsplatsernas väggar kommer man upp i 12 

http://www.levisstadium.com/about-levis-stadium/
http://www.thehindubusinessline.com/news/what-it-takes-to-be-the-worlds-greenest-hotel/article8728903.ece
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MW per dag. Detta räcker för att försörja alla de 21 stationerna men också 
resterande infrastruktur. 

Under bygget har mycket gammalt material återanvänds och med smart design 
hoppas man kunna minska energiförbrukningen ännu mer. LED-lampor, lättvikts-
vagnar, ljudbarriärer längs hela sträckan, 576 regnvattensamlare och 18 000 
planterade träd kommer bidra till att ordentligt stärka projektets hållbarhet. Vattnet 
som används i tågdepån ska bli 100 procent återvunnet och anläggningen som 
helhet en zero discharge facility. Verkställande direktör för projektet, Santosh 
Yadav, säger att de kommer ansöka för den högsta rankingen i Indian Green 
Building Council-standarden. 

Läs mer i Times of Indias artikel  
 
 
Ekologiskt och socialt hållbar äldrevård – kvarteret Skärvet i 
Bäckaslöv, Växjö 
Skanska och Humana har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för ett nytt omsorgsboende 
med 72 lägenheter i kvarteret Skärvet i Växjö. Boendet med mycket god 
miljöprestanda blir starten för utvecklingen av den nya ekologiska och socialt 
hållbara stadsdelen Bäckaslöv. Byggnaden blir fyra våningar hög, med solceller 
och takterrass med växthus. Boendet kommer att ha fokus på teknik, utformning 
och innovation som stödjer ett individuellt liv även när man blir äldre. Det kommer 
att uppfylla ett av Skanskas tuffaste miljökrav, som innebär att det ska generera 
lika mycket förnybar energi från solceller som det förbrukar under ett år. Avsikten 
är också att miljöcertifiera byggnaden enligt LEED, på högsta nivån, Platina. Vård- 
och omsorgsboendet beräknas inflyttningsklart sommaren 2017 och drivas av 
företaget Humana.  
 
Läs mer på Skanskas hemsida  
 
 
Världens första flygplats med LEED Platina-status – San Diego 
International  
När San Diego International skulle byggas ut valde man att sikta högt 
miljömässigt. Den nya terminalen är ca 50 000 m2 med tillhörande flygbanor och 
taxisträckor på 120 000 m2. Byggprocessen och konstruktionen bidrog båda till att 
nå upp till den höga rankingen, den nya terminalen blev 32 procent 
energieffektivare än standarden. Exempelvis skapades 54 000 ton byggavfall, som 
till 95 procent återanvändes och hölls borta från soptippar. Material köptes så lokalt 
som möjligt och man använde alternativa energikällor i bygget i så stor uträckning 
som möjligt. 

Terminalen använder naturligt ljus och naturlig ventilation och man har lyckats 
förbättra luftkvaliteten genom organiska lim och färger som inte utsöndrar farliga 

http://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/Solar-power-to-make-Noida-Metro-Indias-greenest/articleshow/54802523.cms
http://www.skanska.se/sv/om-skanska/pressmeddelande/nyhet/?nid=D3OsuMbI
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ämnen till luft. Taket reflekterar ljus och minskar därför uppvärmningen, HVAC 
och ljusanläggningen använder energieffektivare teknologier, ungefär tolv procent 
av energin kommer från solceller. 

Eftersom San Diego är så torrt och varmt är det viktigt att spara in vatten. Detta 
löste man genom vattensnåla kranar och när det väl regnar tas allt dagvatten upp 
och används till konstbevattningen av det noggrant utvalda växterna som är 
anpassade till ett ökenklimat.  

Läs mer på deras Hemsida 
 
Världens grönaste restaurang är en skolkafeteria – MUSE School i 
Kalifornien 
Enligt Green Restaurant Association är världens grönaste restaurang en 
skolkafeteria i Kalifornien. MUSE skolan har tagit 49 miljömässiga steg, mer än 
någon annan. Skolan har solceller i form av konstverk, vilket gör skolan helt 
självförsörjande. Skolan gick även över till en helt vegansk diet och började odla 
mycket själva. Alla matrester återvinns och det flesta produkter är återvunna eller 
återvinns. Man uppmuntrar samåkning och genomför vatten-energi-mat-projekt 
som är knutna till forskning. Utomhusundervisning och praktiskt frö-till-bord ger 
barnen och grannskapet kunskap om hållbara odlingsmetoder och giftfria 
produkter. 
 
Läs mer i Treehugger artikeln 
Titta på bilder och läs mer i Device Daily artikeln 
 
 
Grönare hamnar – Port of Rotterdam visar vägen 
Förra året fick Europas största hamn i Rotterdam, Nederländerna, pris för att vara 
världens grönaste hamn av International Green Shipping Summit 2016. 

Detta har länge varit deras ambition och det arbetet fortsätter man genom att bryta 
ny mark (eller skapa i detta fall). Maasvlakte 2 blir deras andra konstgjorda 
hamnexpansion och där ska många nya lösningar implementeras. Idag finns 15 
konkreta exempel på deras miljöarbete. 

Man använder landbaserad strömförsörjning till fartygen som då inte behöver 
använda sina generatorer. Deras egen utvecklade mjukvara ”Inlandlinks” tar fram 
den grönaste transportrutten för containrar och ser till att de som är tomma hamnar 
på en lagringsplats. För båtar som går inomskärs har regelverket skärpts och gamla 
maskiner måste fasas ut till 2025. We-nose är elektroniska näsor som känner av 
luftburna föroreningar och hjälper till att öka säkerheten. Man har infört ett 
miljöindex för skeppen som kommer in och når de över 31 på en skala 1–100 får de 
tio procents rabatt på avlastningen. 

http://www.san.org/News/Article-Detail/ArtMID/952/ArticleID/42/San-Diego-Now-Home-to-World%E2%80%99s-First-LEED-Platinum-Certified-Commercial-Airport-Terminal
http://www.treehugger.com/green-food/greenest-restaurant-world-school-cafeteria.html
http://www.devicedaily.com/pin/the-most-sustainable-restaurant-in-the-world-might-be-this-school-cafeteria/
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Spillvärme tas om hand om i storskalig infrastruktur och återanvänds i byggnader 
och företag. Man har kompenserat för hamnen genom projektet ”Green Port” där 
man skyddar 20 hektar mark och vatten. Bland de största 
biobränsleproduktionsanläggningar i världen ligger i Rotterdam vilket utnyttjas 
genom att man späder ut konventionella drivmedel med förnybara bränslen och 
därmed lägger grunden för biobaserade transporter. Deras vindkraftspark 
producerar i dagsläget ca tio procent av Nederländernas totala vindkraftsenergi, 
ungefär 170MW (300MW 2020). Punktkällor till koldioxid tas om hand om som en 
resurs i växthus och i år ska man fånga in ytterliga 1,1 miljon ton CO2 och lagra det 
i tömda gasreservoarer. 

Det nya området Maasvlakte 2 erbjuder platser för innovativa företag som 
kombinerar industrikemi och hållbara råvaror. Detta ska skapa ett ”Plug & Play”-
biokluster på 80 hektar för industriell symbios. Detta är ett axplock av den otroligt 
stora verksamhet som sker i denna hamn och i Rotterdam. 

Läs mer på deras hemsida 
 
 
Europas första LEED Platina-certifierade galleria – Liljeholmstorgets 
galleria 
Liljeholmstorgets galleria var först i Europa med att 2010 få miljöcertifieringen 
LEED och dessutom med den högsta rankingen Platina. Motiveringen till deras 
miljösatsning lyder: ”Oftast blir ju både miljön och ekonomin vinnare om gröna val 
görs vid allt från lokalisering, materialval, energi- och vattenanvändning, 
avfallshantering och logistiklösningar, det gjorde vi när vi byggde Liljeholmstorget 
galleria och nu har vi fått pris för det.” 

Gallerian är integrerad med tunnelbanestation, bussterminal och tvärbana. Eftersom 
gallerian ligger i en tätort har man valt att lägga parkeringsgaraget under själva 
byggnaden, ovanpå har man också byggt nya bostäder och på så sättskapat en tät 
och servicenära stadsstruktur. Fjärrkyla används i luftkonditioneringssystemet och 
elen kommer från vindkraft. Ställt mot motsvarande standardsystem vinner man 40 
procent i vattenbesparingar och sparar ca 19 procent energi. 

I byggprocessen valde man material som kom från lokala källor i så hög grad som 
möjligt och 95 procent av byggavfallet från byggfasen återanvändes. 
Sophanteringen är mycket genomtänkt. Luftkvaliteten säkrades genom att man 
valde material som är lukt- och partikelfria. Gröna tak och gröna parkeringsplatser 
bidrar också till miljövänligheten. 

Läs mer på deras hemsida 
 
 

https://www.portofrotterdam.com/en/business-opportunities/smartest-port/cases
http://www.liljeholmstorget.se/miljo
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Miljövänliga drivmedelstationer inspirerar till bättre val – OKQ8 
Lockarp 
OKQ8:s nya miljövänliga drivmedelstation invigdes den 28 januari i år i Lockarp, 
Malmö. Denna fullservicestation är den sjunde utifrån samma koncept. Den första, 
i Häggvik utanför Stockholm, öppnades 2012. Stationerna är anpassade för minsta 
möjlig miljöpåverkan och ambitionen är att minska energibehovet med 50 procent 
mot en traditionell station. 

Den senaste stationen är utrustad med sedumtak som isolerar. Energi och 
uppvärmningen står solceller, frikyla och bergvärme för. Stommen är bygd av 
limträbalkar som både binder koldioxid och är mindre energikrävande än stål att ta 
fram. Biltvätten är fri från kemikalier. Stationen är i stort sett självförsörjande på 
energi och man kan tanka både konventionella och alternativa drivmedel. 
Snabbladdningsstolpar för elbilarna finns också. Ambitionen är att ge konsumenten 
flera val och på så sätt underlätta för miljövänliga beslut. 

Läs mer på deras hemsida 
 
 
 

https://www.okq8.se/miljo-csr/miljo-hallbarhetsarbete/hallbara-drivmedelsstationer/
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Vägvisare för en 
hållbar stadsutveckling
Innovativa spjutspetsexempel för olika 
funktioner i byggd miljö

Innovationer, ny teknik och nya systemlösningar behövs för att göra våra 

städer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara och därmed främja att 

vi uppfyller miljömålen och Agenda 2030-målen. Spetstekniker som IT, 

bio-, rymd- och nanoteknik och andra teknikområden med höga miljö-

prestanda och betydande innovationsgrad kan bidra till detta. 

Avancerade systemlösningar som skapas genom att befintliga system och 

tekniker kopplas ihop till mer helhetliga och hållbara lösningar för staden 

kan också bidra till detta. Resurser kan samutnyttjas eller återutnyttjas 

i nya sammanhang. Då skapas resurseffektivitet och en urban cirkulär 

ekonomi.  

Nya systemlösningar och ny teknik kan skapa transformativa innova-

tioner, med väsentligt bättre miljöprestanda än dagens praktik. Att skapa 

lösningar för en bättre miljö är ett viktigt område för innovations- och 

företagsutveckling. En god miljö i staden bidrar till hälsa, attraktivitet och 

säkerhet. 

Denna exempelsamling är en del av Naturvårdsverkets innovations-

projekt Den attraktiva kretsloppsstaden 2.0 och är avsedd att visa vad 

som redan finns i Sverige och globalt som kan bidra till att utveckla och 

genomföra detta koncept. 

Rapporten avser också vara vägledande för sökande till Naturvårdsverkets 

stöd stadsinnovationer 2017–2019 (www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer) 

som ska finansiera planering, förstudier och projektering för spetstekniker 

och avancerade systemlösningar för en hållbar stadsutveckling. Rappor-

tens spjutspetsexempel är byggnader, anläggningar, teknik- och systemlös-

ningar som mycket väl skulle kunna få finansiering från detta stöd, om de 

inte redan funnits.
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