
 
 

 

 

 

 
 
 

NÄTVERKET FÖR HÅLLBART 
BYGGANDE OCH 

FÖRVALTANDE I KALLT KLIMAT 
Lågan samverkansprojekt i Umeå 

 
 

LÅGAN Rapport december 2014 
 

 Jenny Åkermark  
 

 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Innehåll 
Slutrapport LÅGAN - Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat ............................ 2 

Medlemmar ......................................................................................................................................... 2 

Styrgrupp ............................................................................................................................................. 2 

Om Nätverket .......................................................................................................................................... 3 

Fokusområden och metodik  ............................................................................................................... 3 

Nätverkets mål  ................................................................................................................................... 4 

Målsättning med projektet ..................................................................................................................... 5 

Aktiviteter under projekttiden ................................................................................................................ 7 

Hållbarhetscertifieringar av stadsdelar  .............................................................................................. 7 

Seminarier ........................................................................................................................................... 8 

Mininätverk -Utbyte kring renovering av skolor och förskolor  .......................................................... 8 

Studiebesök från Tartu  ....................................................................................................................... 8 

Ansökan om utvärderingsprojekt  ....................................................................................................... 8 

Antologi med hållbara hus  ................................................................................................................. 8 

Nolia Fastighet  .................................................................................................................................... 8 

Studieresan  ......................................................................................................................................... 9 

Strukturfondsansökan 2015-2017 ....................................................................................................... 9 

Framtida arbete ....................................................................................................................................... 9 

Länkträffar ........................................................................................................................................... 9 

Nätverksanalys för fortsatt arbete .................................................................................................... 10 

Bilaga 1, Medlemmar i Nätverket ..................................................................................................... 12 

Bilaga 2, Lokala ombyggnadsprojekt med lågenergitema under projekttiden ................................. 15 

Bilaga 3, Nyhetsbrev .......................................................................................................................... 17 

Bilaga 4, Nätverkets informationsbroschyr ....................................................................................... 28 

 

 

  



2 
 

Slutrapport LÅGAN - Nätverket för hållbart 
byggande och förvaltande i kallt klimat  

Medlemmar 
Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat (Nätverket) består av företag och 

organisationer från alla delar (länkar) i byggkedjan. Aktörerna är bl.a. banker, mäklare, tekniska 

konsulter, byggföretag, fastighetsförvaltare, arkitekter, kommuner, energi- och avfallsbolag samt 

universitet och uppgår idag till 52 st. Under projektperioden har fem medlemmar sagt upp sitt 

medlemskap (TJ i Umeå /A-hus, Total Byggkoll, Fastighetsbyrån i Umeå, Caverion och Gärdin & 

Persson) medan tre stycken har tillkommit (Örnsköldsviks kommun, Intersolia Sweden AB och 

Handelsbanken). Ytterligare tre företag har visat intresse för att bli medlemmar och ser ut att gå med 

under nästa år. Styrkan i Nätverket består i dess bredd och det faktum att alla delar av bygg- och 

förvaltningskedjan finns representerade och kan mötas på en gemensam arena. Fortfarande finns 

dock ett behov av att få med större fastighetsägare och förvaltare samt ett utökat engagemang från 

marknadssidan.  

Nätverkets styrka är att alla länkar samarbetar för att skapa ett mer hållbart byggande och 

förvaltande, från planering, projektering, byggande och förvaltande till regelverk, utbildning och 

marknad, se figur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrgrupp 
Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat leds av en styrgrupp som också leder 

LÅGAN-projektet. Under projekttiden har styrgruppen bestått av följande representanter: 

Mikael Berglund, ordf. Umeå Energi, ordförande 

Kjell-Arne Ågren, f.d. fastighetschef Umeå kommun, vice ordförande 

Göran Ernstson, VD Umeå Energi 

Stina Johansson, mark- och exploateringschef Umeå kommun 

Ulf Nordwall, PEAB 

Ulf Wiklund, Tyréns 
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Per-Arne Falk, NCC 

Berndt Elstig, AB Bostaden 

Anders Åström, HSB 

Åsa Ögren, ordförande Byggnadsnämnden 

Ulrik Berg, vice ordförande Byggnadsnämnden 

Örjan Westman Dragonskolan 

Ronny Östin, Umeå universitet 

Olle Karlsson, Nordea 

Jörgen Lundgren, Svensk fastighetsförmedling 

Marie Johansson, Swedbank 

 

Om Nätverket 

2009 bildades Nätverket vars gemensamma vision är att ”År 2020 är Umeåregionen ledande i världen 

för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”. Tillsammans arbetar vi för att förbättra 

arbetsmetoder och öka kunskapen och kompetensen kring hållbart byggande och förvaltande. 

Mycket fokus har hittills legat på energianvändning, men vid byggande i kallt klimat måste hänsyn 

också tas i byggprocessen, t.ex. när det gäller täthet och fuktsäkerhet, och till de boende. 

Förbättringspotentialen i regionen är dock stor och trots att utvecklingen går åt rätt håll så finns 

mycket kvar att göra.  

Drivkraften i Nätverket är, förutom visionen, energidirektivet som beslutades i EU den 23 april 2011. 

För att öka andelen så kallade Nära-noll-energi-hus krävs samverkan, i Nätverket arbetar vi därför 

aktivt för att sammanföra aktörerna och underlätta utbyte och samarbeten mellan aktörerna i 

branschen. Styrkan i Nätverket är att företag och organisationer från alla delar av byggkedjan finns 

med. Den senaste tiden har även ett bredare hållbarhetsperspektiv diskuterats i Nätverket. 

Kommande aktiviteter kommer därför i större utsträckning även att inkludera delar som exempelvis 

materialval och inomhusmiljö.    

Umeå är intressant i detta sammanhang eftersom tillväxten uppgår till ca 1000 personer per år och 

ca 800 nya bostäder därmed byggs varje år. Nätverket har därför en viktig roll och utgör en 

gemensam samlingsplats för aktörer verksamma i regionen. Genom Nätverket kan gemensamma 

projekt drivas, utvärderingar göras och erfarenheter utbytas. Tillsammans kan utvecklingen drivas 

framåt och förbättringar göras som gynnar hela branschen. 

Fokusområden och metodik 
Nätverket arbetar med en väl avvägd metodik för att nå målen och arbetet fokuserar på tre ben, se 

figurer nedan.  

1. Utbildning 
2. Utvärdering  
3. Kommunikation 
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Nätverkets mål 
Tillsammans har medlemmarna enats om följande mål: 

• Skapa en marknad för hållbart byggande och förvaltande. 

• Skapa handling i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan. 

• Bidra till en snabbare omställning till ny teknik i bygg- och förvaltningskedjan 

En viktig del i arbetet med att driva utvecklingen mot ett mer hållbart byggande handlar om att skapa 

en marknad, det vill säga stimulera till och skapa gynnsamma affärsmöjligheter för ny- om- och 

tillbyggand av hållbara hus, men även för hållbara produkter och tjänster för underhåll och service. 

För att nå målen krävs också en snabbare omställning till ny och mer effektiv teknik samt att alla 

aktörer drar åt samma håll. Detta är något som Nätverket arbetar med genom att bland annat öka 

kunskapen och därmed skapa förutsättningar för branschen att tänka och agera annorlunda i bygg- 

och förvaltningskedjans alla länkar, från planering hos till exempel kommunen och byggfasen hos 

entreprenörerna till marknaden, d.v.s. banker och mäklare.  

Skapa marknad gör vi också genom utbildningsinsatser, utvärderingsprojekt, kommunikation av nya 

idéer, erfarenhetsspridning, aktuella demonstrationsobjekt och kunskapsspridning. Nätverket har 

och har haft en tydlig koppling till konkreta utvecklingsinsatser, såsom CERBOF1, Trästad 20122, 

Nyetablering på ÖN3 - 3600 lägenheter, Fördjupningen av Umeå4 – där 70000 nya bostäder ska 

                                                           
1
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/energi/energieffektivtbyggande/pagaendebyggprojektcerb

of.4.1c82affc124ecb0bbe580007824.html 
2
http://www.trabyggnadskansliet.se/om-oss/trastad-2012 

3
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadspla

neringochbyggande/oversiktsplan/fordjupadeoversiktsplaner/on.4.784dd2eb10e7a715454800024.html 
4
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadspla

neringochbyggande/oversiktsplan/fordjupadeoversiktsplaner/umeasframtidatillvaxtomrade.4.6d96946b127b1c60

10c80002109.html 
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byggas, Sandåkerns bostadsområde, MIKS – Industriellt träbyggande i samverkan5 samt andra 

initiativ som medlemmarna arbetar med. Genom bildandet av Kompetensspridning i Umeå AB och 

dess roll som administratör för Nätverket har också näringslivskopplingen blivit tydligare, då man 

genom samverkan med projektet Technical Visits erbjudits en arena för export och spridning av den 

regionala kompetensen i och utanför Sverige. Nätverket genererar en plattform för medlemmarna 

att mötas och gemensamt ställa om byggbranschen till något bättre.  

 
 

Målsättning med projektet 

I den ansökan som gjordes i november 2012 och det beslut som erhölls från LÅGAN i december 

angavs följande mätbara resultat:  

 4 genomförda Storforum 

 3 Temagrupper (miljöcertifieringar, upphandlingar, renoveringar) 

 Seminarietillfällen (minst 4) för gemensam kompetensutveckling/metodutveckling 

 Genomförande av/medverkan på regional träff 

 Slutrapport/utbildningsmaterial för spridning i samverkansgruppen och nätverket samt till 

branschen via webben. 

 

  

                                                           
5
 http://www.mfbmiks.se/index.asp?page=1 
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I nedanstående tabell har måluppfyllelsen redovisats. 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

4 genomförda Storforum Storforum hölls i januari 2013 
och fokuserade då på 
framtidsvisionerna i Nätverket 
samt vad medlemmarna vill att 
Nätverket ska vara. 
 
Storforum i maj 2013 hade 
temat upphandling med bl.a. 
föreläsare från 
Miljöstyrningsrådet och Foyen 
Advokatbyrå. 
 
Storforum hölls också i 
september 2014 med fokus på 
Belok´s totalkostnadskalkyl, 
partnering samt Nolia Fastighet.  
 
Utöver detta har två andra 
träffar genomförts, Dialogmöte 
i Umeå och Inspirationsdag i 
Luleå, tillsammans med 
projektet Nationella noder för 
lågenergibyggande. 
 
Målet bedöms vara uppfyllt. 
 

Nätverkets styrgrupp beslutade 
under projekttiden att satsa på 
ett Storforum per år och i stället 
hålla fler kortare träffar i form av 
frukost- eller lunchmöten. 
Många medlemmar har inte 
möjlighet att avsätta hen hel dag 
för seminarier och föreläsningar. 
 
Totalt besökte ca 170 personer 
Storforum och andra större 
event arrangerade av Nätverket 
under projekttiden. 

3 Temagrupper (miljöcertifieringar, 
upphandlingar, renoveringar) 
 

6 frukost/lunchmöten har 
hållits med följande teman; 
Hållbarhetscertifiering av 
stadsdelar, 
Byggvarubedömningar, Umeås 
utveckling, BEKLOK – 
Totalprojekt och BeBo – 
lönsamhetsbedömningar vid 
renovering. Renovering av 
skolor och förskolor. 
 
Renoveringar och 
lönsamhetskalkyler 
diskuterades även vid 
Inspirationsdagen i Luleå i 
oktober 2014.  
 
Under Storforum 2013 har både 
miljöcertifieringar och 
upphandling behandlats. 
 
Målet bedöms vara uppfyllt. 
 

Totalt har ca 115 personer 
deltagit i våra sammankomster 
för temagrupper och 
frukostmöten.  
 
 

Seminarietillfällen (minst 4) för 
gemensam kompetensutveckling/ 
metodutveckling 
 
 

Två länkträffar vardera har 
genomförts i förvaltningslänken 
(med fokus på energiledning, 
målstyrning, om- och 
tillbyggnader) respektive i 

På Nätverkets länkträffar och 
studiebesök och Storforum har 
ca 220 personer deltagit. 
 
Med aktuella ämnen och 
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marknadslänken (med fokus på 
fastighetsvärdering) under 
2014. 
 
Två studiebesök har också 
gjorts till Hedlunda 
passivhusförskola i Umeå. 
 
Kompetensutveckling har 
därutöver skett genom de 
Storforum som anordnats 
under projekttiden. 
 
Även Nolia Fastighet, där 
Nätverket varit delarrangörer 
har fungerat som mötesplats 
och seminarietillfälle. 
 
Målet bedöms vara uppfyllt. 
 

intressanta föreläsare lockar 
Storforum fortfarande många 
besökare. Då många har svårt att 
avvara en hel dag har de 
Storforum under denna 
projektperiod koncentrerats till 
en halvdag.  
 
Studiebesöken till Hedlunda 
passivhusförskola tycks ha varit 
ett uppskattat inslag. 
 
Då inbjudningarna från andra 
arrangörer till olika typer av 
arrangemang och seminarier är 
stort har antalet Storforum 
minskats.  

Genomförande av/medverkan på 
regional träff 
 

Regionala träffar har anordnats 
i Umeå (Dialogmöte) och Luleå 
(Inspirationsdag).  
 
Projektledare har även deltagit i 
LÅGANs nätverksträffar i Piteå, 
Borlänge och Karlstad. 
 
Målet bedöms vara uppfyllt. 
 

Regionala träffar har gett 
möjligheter till samtal och 
nätverkande över kommun- och 
regiongränser. Även Nolia 
Fastighet har fungerat som en 
mötesplats för aktörer från olika 
regioner. 
 

Slutrapport/utbildningsmaterial för 
spridning i samverkansgruppen och 
nätverket samt till branschen via 
webben 

Slutrapport för projektet har 
tagits fram. 
 
Målet bedöms vara uppfyllt. 
 

Material från aktiviteter under 
projektet finns på Nätverkets 
hemsida, www.hallbarahus.se  

 

 

Aktiviteter under projekttiden 

Nätverket har, utöver det som redovisats i måluppfyllelsen, varit delaktig i en rad andra aktiviteter. 

(Se även bilagor med Nätverkets nyhetsbrev som skickats ut till medlemmarna under 

projektperioden.) 

Hållbarhetscertifieringar av stadsdelar 
Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat har tidigare varit verksam i det arbete 

som WSP och SGBC (Swedish Green Building Council) leder för att ta fram en hållbarhetsstandard för 

stadsdelar. I detta arbete har en bred samverkan skett med andra städer, byggföretag, konsulter och 

fastighetsförvaltare. I september 2011 hölls bland annat en workshop i Umeå kring 

hållbarhetscertifieringar av stadsdelar (HCS) och i september 2012 höll styrgruppen sitt möte här.  

http://www.hallbarahus.se/
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Arbetet med att ta fram en ny standard för hållbarhetscertifieringar av stadsdelar ses som ett viktigt 

steg i att bygga hållbara städer. Umeå har dock valt att inte längre aktivt arbeta med 

hållbarhetscertifieringar av stadsdelar då detta i dagsläget inte är aktuellt i Umeå. Umeå finns 

därmed inte längre representerad i styrgruppen för HCS. Genom Tyréns som medlem i både 

Nätverket och HCS´s styrgrupp bevakar vi dock utvecklingen i projektet. 

Seminarier 
I augusti 2013 medverkade Nätverkets ordförande, Mikael Berglund, på seminariet Hållbart 

byggande i Östersund där han berättade om Nätverket och vår verksamhet. 

Nätverket fanns också representerat på Sveriges Byggindustriers FOI-dagar i Umeå 18-19 september 

2014. 

Den 10-11 november 2014 hölls konferensen Building Sustainability SGBC14 i Stockholm av Sweden 

Green Building Council (SGBC) där två representanter från Nätverket medverkade. 

Mininätverk och utbyte kring renovering av skolor och förskolor 
Under 2014 har ett mindre nätverk bildats inom Nätverket av medlemskommunerna Umeå, 

Skellefteå, Örnsköldsvik och Vännäs. En frukostträff hölls i april där ämnet var renovering av skolor 

och förskolor och där alla Nätverkets medlemmar bjöds in. Dagen fortsatte sedan med samtal i 

mindre grupp mellan kommunerna och avslutades med ett studiebesök till Hedlunda 

passivhusförskola. 

Studiebesök från Tartu 
Den 27-28 september 2014 gästades Umeå och Nätverket av Tartu stad samt utbildningsministeriet i 

Estland. Temat för besöket var energieffektivisering i kommunala byggnader samt renovering av 

skolor och förskolor. Under de två dagarna diskuterades bl.a. byggande och renovering av skolor, 

arbetsprocesser samt standarder och krav på förskolor, ett besök gjordes också till Hedlunda 

passivhusförskola. Dag två fick besökarna åka till Skellefteå för att se fler exempel på hållbara 

förskolor. 

Ansökan om utvärderingsprojekt 
En ansökan till SBUF(Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) har lämnats in av Sveriges 

Byggindustrier, Umeå universitet, Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat och 

Umeå kommun. Projektet handlar om att utvärdera GreenZone som ett exempel på hur man kan 

bygga mer hållbart. Beslut väntas i slutet av året. 

Antologi med hållbara hus 
En antologi med 22 exempel på hållbara byggnader i kallt klimat har tagits fram där alla arkitekter 

skrivit var sitt kapitel. Exemplen består av byggnader byggda 1994-2014 från Bollnäs i söder till 

Kiruna i norr. Initiativet kommer från Nätverket, men arbetet har genomförts av PEAB och NCC. 

Resultatet presenterades på Nolia Fastighet. Boken kommer att tryckas i 1000 exemplar i den första 

utgåvan. 

Nolia Fastighet 
Nätverket har funnits på plats på Nolia Fastighet både 2013 och 2014 för att presentera 

verksamheten och bjuda in nya medlemmar till Nätverket. Under mässdagarna har ett antal 
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föreläsningar/miniseminarier också hållits där företag och organisationer har fått möjlighet att 

berätta om sin verksamhet. Förra året presenterade Umeå Energi sin rapport, Fjärrvärmens 

konkurrenskraft i Umeå, och i år fanns Tyréns, PEAB och AB Bostaden på plats som representanter 

för Nätverket och höll föreläsningar. 

Studieresa 
Under hösten år 2011 genomfördes en resa till Österrike och Tyskland med syftet att öka kunskapen 

kring hållbart byggande. 20 personer från Nätverket åkte på resan som delfinansierades av LÅGAN. 

Under resan studerades en rad intressanta projekt med passivhus standard i såväl nybyggnation som 

renoveringar.  

Under denna projektperiod görs en resa till Stockholm där besöken går till Norra Djurgårdsstaden, 

SGBC och Stockholm Stads Forum för hållbara fastigheter, Swedbanks nya lokaler och Kv. 

Landsfogden 6, Einar Mattsson Bygg AB. 12 personer åkte på resan. 

Strukturfondsansökan 2015-2017 
För att Nätverket ska nå sin vision behöver resurser växlas upp och en hävstång i arbetet skapas. Då 

den ekonomiska framtiden för Nätverket ännu är oviss har bl.a. möjligheterna att söka 

strukturfondsmedel undersökts. Ett utkast med förslag på vad en ansökan skulle kunna innehålla har 

tagits fram och inkluderar följande: 

 Kunskapscentrum för hållbart byggande och förvaltande (nationellt och i norra Sverige) 

 Samverkan för ökad kvalitet i byggbranschen (nationellt och i norra Sverige) 

 Kompetensutveckling för hantverkare (norra Sverige) 

 

Framtida arbete 

Länkträffar 
Efterfrågan på energieffektiva byggnader ligger fortfarande på en för låg nivå och kunderna 

efterfrågar vanligtvis andra kriterier än energieffektivitet i första hand när de väljer boende. 

Aktiviteterna i marknadslänken är därför centrala. Driftskostnader och livscykelkostnader bör lyftas 

fram i större utsträckning vid bostadsaffärer. Även metoder för finansiering av 

energieffektiviseringsåtgärder och bostadsköp bör utvecklas. Vi vill få bankerna att skapa nya 

finansieringslösningar för renoveringar och energieffektiva byggnader som ser till hela livscykeln.  Ett 

par länkträffar har hållits i marknadslänken i år. Vi hoppas att det blir fler träffar och att konstruktiva 

idéer kan stötas och blötas inom Nätverket. 

Även förvaltningslänken har kommit igång med länkträffarna. Två möten har hållits under 2014 och 

tanken är att träffarna ska vara ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och att lära av varandra. Alla 

medverkande aktörer ska få möjlighet att hålla en mötesträff hos sig för att visa upp det arbete som 

företaget är speciellt framgångsrik inom. 
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Nätverksanalys för fortsatt arbete 
Under våren 2013 genomfördes en nätverksanalys av Nätverket för hållbart byggande och 

förvaltande i kallt klimat av Tommy Roxenhall, docent i företagsekonomi vid Mittuniversitetet. 

Uppdraget bestod i att kartlägga och analysera nätverkskapitalet (befintliga och potentiella resurser, 

kvalitet på relationer, förtroenden, engagemang mm). Resultatet visade att medlemmarnas främsta 

förväntningar på Nätverket handlar om att få tillgång till information och kunskap, i andra hand lära 

av varandra och ha erfarenhetsutbyten och i tredje hand delta i kreativa utvecklingsprocesser. Sist på 

listan hamnade gemensamma inköp. 

Andra slutsatser som kunnat dras av analysen var följande:  

Nätverket bör arbeta för att fler och starkare relationer skapas för att skapa ett mer enat nätverk. 

Engagemanget bör ökas genom fler interaktioner mellan medlemmarna. Det finns en stor befintlig 

kunskap inom nätverket. Föreläsningar är bra men fler workshopar som leder till konkret nytta för 

medlemmarna behövs. Vi behöver arbeta mer med kommunikation kring vad samarbetet kan leda till 

så att varje medlem har rimliga förväntningar. 

För att förstärka medlemmarnas gemensamma värderingar kring hur nätverkssamarbetet ska se ut 

bör starkare gemensamma målsättningar tas fram och kreativa diskussioner som utmanar bör 

uppmuntras. För att öka förtroendet i Nätverket kan fler förtroendeskapande aktiviteter såsom 

workshops i internatform genomföras, där medlemmarna jobbar och umgås intensivt tillsammans. 

Genom att arbeta med ovanstående vill vi bygga upp en starkare struktur, ett större commitment 

och ett ökat förtroende då vi tror att det är viktigt för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart 

byggande framåt. 

Under 2014 har länkträffar, framförallt i marknads- och förvaltningslänken kommit igång på ett bra 

sätt. Studieresan är också ett exempel på hur medlemmarna kommer närmare varandra genom att 

umgås längre än bara ett par timmar. Aktivitetsgraden skiljer sig idag ganska mycket mellan 

medlemmarna. Några är med på mycket, medan andra är väldigt osynliga. Vi hoppas att vi genom att 

anpassa aktiviteterna bättre efter olika aktörers önskemål också ska kunna få fler medlemmar aktiva. 

Utöver denna nätverksanalys har enskilda medlemsträffar, i form av intervjuer, hållits med alla 

medlemmar av Nätverkets koordinator. En rad tankar och idéer framkom under dessa möten och 

utifrån detta har medlemmarnas förväntningar och bidrag till Nätverket diskuterats och önskemål 

om aktiviteter sammanställts. Många av aktiviteterna har funnits med i Nätverkets årshjul under 

2013-2014. Framtiden för Nätverket handlar mycket om att fortsätta genomföra de aktiviteter som 

medlemmarna uppgett som viktiga, samtidigt som rekommendationerna från Roxenhalls 

nätverksanalys finns med. Exempel på aktiviteter som vi hoppas kunna genomföra är utbildningar i 

Totalkostnadskalkyl till konsulter och fastighetsägare, frukostmöten, praktiska studiebesök, 

länkträffar och Storforum. 

Samverkan 
Umeå har under 2013 och 2014 lämnat in två ansökningar om att bli Europas miljöhuvudstad, i den 

första ansökningsomgången, som avsåg utnämningen 2016 gick Umeå vidare som en av fem 

finalister. Vinnare blev dock Ljubliana. Beskedet om årets ansökan, som avser utnämningen av 2017 

års miljöhuvudstad meddelas inte förrän våren 2015. Satsningen att bli Europas miljöhuvudstad 
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vittnar dock om den ambition som finns i kommunen om att vara framstående inom miljöområdet, 

och inte minst på energisidan. Umeå kommunkoncern deltar också i ett stort antal nationella och 

internationella projekt inom miljö och hållbarhet. Samverkan med andra städer och resultatspridning 

ses som ett viktigt arbetssätt, dels för att nå nya marknader men också för att visa på att 

Umeåregionen vill ligga i framkant i omställningen till hållbart byggande. 

Umeå är en stad med god kommunikation i Triple Helix, och den avsiktsförklaring som skrivits mellan 

Umeå universitet och Umeå kommun stärker detta ytterligare. Umeå har också utmärkta 

förutsättningar att bli en föregångare inom hållbar stadsutveckling. En stor fördel i Umeå är att 

kommunägda Umeå Energi äger elnätet och fjärrvärmesystemet, därmed är tillgången till data och 

driftvärden öppen för forskning och utvärdering. Detta i kombination med Nätverkets breda 

deltagande öppnar upp för ett spännande arbetssätt.  

Umeå kommun planerar en ansökan till ett omfattande projekt inom EU´s Smart Cities-program 

under våren 2015. Inom ramarna för detta finns också stora möjligheter för Nätverkets medlemmar 

att ha en aktiv roll.   

Under Tartus studiebesök i Umeå diskuterades också eventuella gemensamma EU-projekt med fokus 

på hållbart byggande och renoveringar av skolor och förskolor. Förhoppningen är också en 

fortsättning på nationella samarbeten som LÅGAN eller Nationella noder för lågenergibyggande då vi 

ser tydliga fördelar med att se hur andra noder/nätverk arbetar och att kunna ha ett utbyte med 

dessa. 

Vi vill också se fler projekt mellan Nätverkets medlemmar och vi arbetar för att projektidéer i 

Nätverket ska kunna utvecklas i bred samverkan och utvärderas av universitetet.  

Avgörande för Nätverkets existens är att medlemmarna ser att de vinner något på att vara med, i 

planeringen av kommande aktiviteter är det därför viktigt att känna in vad medlemmarna har för 

förväntningar och önskemål. Under 2015 hoppas vi kunna utöka Nätverket ytterligare med företag 

som visat intresse av att vara med. För att nå fler och nya organisationer och företag planerar vi att 

hålla fler korta lunch- och frukostmöten. Bedömningen är att även upptagna företagare då har 

möjlighet att avsätta tid för att delta. 

Vår förhoppning är att Nätverket ska fortsätta att utvecklas och finns bara möjligheten så planerar vi 

att ansöka om nya medel från LÅGAN för fortsatt arbete de kommande åren.  
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Medlemmar i Nätverket 
 

Företag Kontaktperson Länk     

AB Bostaden Berndt Elstig Förvaltning    

Akademiska Hus Norr AB  Fredrik Nyberg Förvaltning    

AR Bygg Hans Westin Byggande    

Bosyn Linus Sandström Byggande    

Byggnads Eilert Emilsson Byggande    

Danske Bank Fredrik Lundberg Marknad    

Esam AB Michael Jalmby Utbildning    

Glommershus AB Anders Eriksson Byggande    

Handelsbanken Anders Sundström Marknad    

HIFAB AB Thomas Åström Byggande    

HSB Umeå Ek förening Björn Dahlberg Förvaltning    

Humlegårdens Fastigheter AB  Per Rosén Förvaltning    

Intersolia Sweden AB Christoffer Nabb Regelverk    

KM Järnäsklubb AB Fredrik Karlsson Byggande    

LINK-arkitektur AB Anna Zimdahl Projektering    

Länsförsäkringar Mikael Isaksson Marknad    

Länsstyrelsen i Västerbottens län Eva Mikaelsson Regelverk    

Minervaskolan Hans Jansson Utbildning    

NCC Construction Sv. AB Ulrik Wållberg Byggande    

Nolia Margaretha Lundqvist, Jörgen 

Lindqvist 

Utbildning    

Nordea Umeå Olle Karlsson Marknad    

http://www.bostaden.umea.se/
mailto:berndt.elstig@bostaden.umea.se
http://www.akademiskahus.se/
mailto:fredrik.nyberg@akademiskahus.se
http://www.arbygg.se/system/start.asp?HID=119&FID=187&HSID=1088
mailto:hans@umehem.se
http://www.bosyn.se/
mailto:linus@bosyn.se
http://www.byggnads.se/
mailto:eilertemilsson@outlook.com
mailto:fredrik.lundberg@danskebank.se
http://www.esam.se/
mailto:michael.jalmby@esam.se
mailto:info@glommershus.se
http://www.handelsbanken.se/shb/Inet/IStartSv.nsf/vframeset?OpenView&iddef=kontoret
mailto:ansu14@handelsbanken.se
http://www.hifab.se/default.aspx?id=130&epslanguage=SV
mailto:thomas.astrom@hifab.se
http://www.umea.hsb.se/
mailto:bjorn.dahlberg@umea.hsb.se
http://www.humlegarden.se/
mailto:per.rosen@humlegarden.se
http://www.intersolia.com/Hem.html
mailto:christoffer.nabb@intersolia.com
http://www.kmj.nu/
mailto:fredrik@kmj.nu
http://www.linkarkitektur.se/
mailto:anna.zimdahl@linkarkitektur.se
http://www.lansforsakringar.se/lantbruk/om_oss/vasterbotten/sidor/default.aspx
mailto:mikael.isaksson@lfvasterbotten.se
http://www.lansstyrelsen.se/
mailto:eva.mikaelsson@lansstyrelsen.se
http://www.minervaskolan.se/
mailto:hans.jansson@minervaskolan.se
http://www.ncc.se/
mailto:ulrik.wallberg@ncc.se
http://www.nolia.se/
mailto:margaretha@nolia.se
mailto:margaretha@nolia.se
http://www.nordea.se/
mailto:olle.karlsson@nordea.se


13 
 

Företag Kontaktperson Länk     

OF Bygg Lars Fredriksson Byggande    

Peab Sverige AB Ulf Nordwall Byggande    

Riksbyggen Michael Danielsson/Ulf 

Halvarsson 

Förvaltning    

Saint-Gobain Isover AB Patrik Ångman Byggande    

Schneider Electric Thomas Bäckman Byggande    

Skandia Mäklarna Lars Bäckström Marknad    

Skanska Sverige AB Andreas Wikman Byggande    

Skellefteå Kommun Rolf Andersson Förvaltning    

Slit AB Sune Falk Byggande    

Structor Maria Lundh Projektering    

SWECO  Anna Joelsson Projektering    

Swedbank Niclas N Johansson Marknad    

Svenska Mätcenter AB Robert Järnskoog Byggande    

Svensk Byggtjänst Nils Vernersson Utbildning    

Svensk Fastighetsförmedling Jörgen Lundgren Marknad    

Sv. Harmonihus AB Christer Kvick Byggande    

Svenska Termoträ AB Reidar Berglund Byggande    

Sv. Vårdfastigheter Petter Hallenberg Byggande    

Sveriges Byggindustrier Johan Hallberg Byggande    

TM-konsult AB Åsa Wendel Projektering    

Tyréns AB Ulf Wiklund Projektering    

Umeå Energi Jörgen Carlsson Planering    

UMEVA Tomas Blomqvist Förvaltning    

http://www.ofbygg.se/
mailto:lars.fredriksson@ofbygg.com
http://www.peab.se/
mailto:ulf.nordwall@peab.se
http://www.riksbyggen.se/
mailto:michael.danielsson@riksbyggen.se
mailto:michael.danielsson@riksbyggen.se
http://www.isover.se/
mailto:patrik.angman@saint-gobain.com
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/se/
mailto:thomas.backman@schneider-electric.com
http://www.skandiamaklarna.se/
mailto:lars.backstrom@skandiamaklarna.se
http://www.skanska.se/
mailto:andreas.wikman@skanska.se
http://www.skelleftea.se/
mailto:rolf.andersson@skelleftea.se
http://www.slitab.se/
mailto:sune@slitab.se
http://www.hallbarahus.se/editor/index.jsp?objectId=5.6cb02deb13d3f84af7a8ba6
mailto:maria.lundh@structor.se
http://www.sweco.se/
mailto:anna.joelsson@sweco.se
http://www.swedbank.se/
mailto:niclas.nygren-johansson@swedbank.se
http://www.maetcenter.com/sv/hem/hem.php
mailto:robert.jarnskoog@maetcenter.com
http://www.byggtjanst.se/
mailto:nils.vernersson@byggtjanst.se
http://www.svenskfast.se/
mailto:jorgen.lundgren@svenskfast.se
mailto:christerkvick@gmail.com
mailto:reidar.berglund@termotra.se
http://www.svenskavardfastigheter.se/
mailto:petter@svenskavardfastigheter.se
http://www.bygg.org/
mailto:johan.hallberg@bygg.org
http://www.tm-konsult.se/
mailto:a.wendel@tm-konsult.se
http://www.tyrens.se/
mailto:ulf.wiklund@tyrens.se
http://www.umeaenergi.se/
mailto:jorgen.carlsson@umeaenergi.se
http://www.umeva.se/
mailto:tomas.blomqvist@umeva.se
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Företag Kontaktperson Länk     

Umeå Kommun Stina Johansson/Ulrik Berg Planering, Förvaltning, 

Regelverk 

   

Umeå Universitet Ronny Östin/Richard Olsson Utbildning, Förvaltning    

Vännäsbyggarna AB Per Linghult Byggande    

Vännäs kommun Johan Söderling Förvaltning    

Västerbottens Sanering AB 

(Anticimex) 

Peter Stålnacke Förvaltning    

White Arkitekter AB Lennart Sjögren Projektering     

WSP DeDu Fastighetsdrift Rickard Agerhäll Förvaltning    

Örnsköldsviks kommun Patrik Jansson Förvaltning    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/energi/energieffektivtbyggande/natverketforhallbartbyggandeochforvaltande.4.9a01f3d124799ea4c3800011558.html
mailto:stina.johansson@umea.se
http://www.umu.se/
mailto:ronny.ostin@tfe.umu.se
http://www.vannasbyggarna.se/
mailto:per@vannasbyggarna.se
http://www.vannas.se/
mailto:johan.soderling@vannas.se
http://www.anticimex.com/sv/se/Kontakt/Kontor/Umea/
http://www.anticimex.com/sv/se/Kontakt/Kontor/Umea/
mailto:peter.stalnacke@anticimex.se
http://www.white.se/
mailto:lennart.sjogren@white.se
mailto:rickard.agerhall@wspgroup.se
http://www.ornskoldsvik.se/
mailto:patrik.jansson@ornskoldsvik.se
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Lokala ombyggnadsprojekt med lågenergitema under projekttiden 
 Hedlunda passivhusförskola, 2000 kvm. (Färdig hösten 2014.)  

 Tavleliden småhus. Byggs av Dragonskolans bygg- och anläggningsprogram. Tre villor är 

färdiga, totalt ska 6 villor á 158 kvm byggas.(Pågående) 

 Vegaskolan, passivhus i Vännäs, 4500 kvm med plats för 600 elever och 35 lärare. Skolan ska 

certifieras enligt "Miljöbyggnad Guld”. (Pågående) 

Sandåkern  

Sandåkern är en centralt belägen ny stadsdel i Umeå med totalt 700 planerade lägenheter. 

Utvecklingen av Sandåkern i Umeå är ett viktigt steg för att nå den gemensamma visionen att 

Umeåregionen år 2020 ska vara världsledande för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. 

Samtliga elva intressenter i utvecklingen av Sandåkern har gemensamt enats om följande vision:  

 Sandåkern ska utvecklas med social livskvalitet, trygghet och mångfald i fokus  

 Sandåkern ska utvecklas så att det skapas attraktiva och levande utemiljöer  

 Sandåkern ska utvecklas med en systemsyn där ambitionen är att områdets totala energi och 

klimatpåverkan ska vara så liten som möjligt  

 Sandåkern ska utvecklas med möjligheter till individuell påverkan, där hållbara val tydliggörs 

och uppmärksammas för boende och verkande  

 Sandåkern ska utvecklas med förutsättningar för miljösmarta resor och mobilitet  

 Sandåkern ska utvecklas med en rationell hantering av hushållsavfall 

 Sandåkern ska utvecklas med en öppenhet för externa utvärderingar av framsteg för att nå 

de uppsatta målen, både idag och i framtiden. 

De företag som bygger på Sandåkern är följande: 

 Standard i Umeå AB 

 Rekab: 29 lgh (etapp 1) och 66 lgh under 2014 (etapp 2) 

 Skanska: Etapp 1 41 lgh under 2014 (färdig)  (etapp 2 pågår) 

 HSB: 89 bostadsrättslägenheter (etapp 1) 

 NCC 

 Riksbyggen: 35 lgh i etapp 1 (färdigt)  

 Lerstenen: 119 lg i etapp 1 (klart våren 2015) 

Hållbara Ålidhem 

Hållbara Ålidhem är ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling som bland annat innebär 

sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar.  

Den övergripande målsättningen med projektet har varit att minska energianvändningen i området, 

skapa trivsammare och tryggare miljö och att omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen. 

Projektet har inkluderat följande: 
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 Renovering av 405 lägenheter med målet 40–50 procent lägre energiförbrukning. 

 Nybyggnation av 137 lägenheter på nya Geografigränd med en energiförbrukning på 65 kWh/kvm 

per år. 

 Solcellsanläggning på mer än 2 800 kvadratmeter - en av Sveriges största.  

 Vinterträdgård som under den ljusa perioden får all strömförsörjning via solceller. 

 Nya tvättmaskiner som är uppkopplade mot fjärrvärmesystemet, vilket minskar elanvändningen. 

 En lägenhetsdisplayer, Echolog, installeras i lägenheterna. Den visar förbrukningen av el samt, 

varmt- och kallt vatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Nyhetsbrev 1, 2013 
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Nyhetsbrev 2, 2013 

 

 



21 
 

 

 

 



22 
 

Nyhetsbrev 3, 2013 
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Nyhetsbrev 1, 2014 
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Nätverkets informationsbroschyr 
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LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan 
Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, 

byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader. 
 

 
 

www.laganbygg.se 
 
 
 
 


