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Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat - Umeå 
 

En viktig fråga för oss i norra Europa är att försöka minska energianvändningen trots det kalla 
klimatet. Det kalla klimatet ställer särskilda krav i dels byggprocessen genom täthet och fuktsäkerhet 
och dels för de boende. Genom att bostads- och servicesektorn idag står för nästan 40 % av Sveriges 
energianvändning är både drivkraften och potentialen stor till att göra förbättringar. 

Umeåregionens bygg och förvaltningsprocess i sitt nätverk kan utgöra en viktig testregion för hur 
branschen tillsammans kan åstadkomma förbättringar. Umeå är intressant som ett nordligt pilotområde 
kring hållbart byggande eftersom det sker tillväxt med ca 1000 personer årligen vilket innebär att 800 
bostäder/år byggs.  

Hållbart byggande och förvaltandes utgångspunkt i omvärldsförändringar, med ett särskilt fokus på 
miljöteknik, bl a energieffektivisering, och den boende medför goda förutsättningar att uppnå minskad 
energianvändning. Nätverket består av företag och organisationer i hela bygg- och förvaltningskedjan 
som tillsammans ska bygga upp kunskap i byggbranschen om hållbart byggande och nå visionen om 
att vara världsledande i hållbart byggande år 2020. 

Mål  

o Skapa en marknad för hållbart byggande och förvaltande. 

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

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

 
Projektledare: 
Projektledare: Royne Söderström, Project Manager, Kompetensspridning i Umeå AB, 903 47 Umeå, 
Mobil: 070-602 14 26  

Medverkande/medfinansiärer 
AB Bostaden, Akademiska Hus Norr AB, Boporten, Bosyn, Byggma Group, Energi & Miljöteknik i 
Sävar AB, ESAM AB, Fastighetsbyrån, Glommershus AB, HSB Umeå, Kapitelet Invest AB, KM 
Järnäsklubb AB, LINK-arkitektur, Länsförsäkringar Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 
Nandorf miljökonsult, NCC Construction Sverige AB, Nordea, Peab Sverige AB, Realistic Form 
Noise AB, Riksbyggen, Saint-Gobain Isover AB, Skanska Sverige AB, Skellefteå kommun, Slit AB, 
Stiftelsen Pergola, Skandiamäklarna, Svensk Fastighetsförmedling, Sveriges Byggindustrier, Svensk 
Byggtjänst AB, Svenska Harmonihus AB, Svenska Termoträ AB, SWECO ,Swedbank, TM-konsult, 
Tyréns, UMEVA, Umeå Energi, Umeå kommun, Umeå Universitet, Umehem AB, Villaägarnas 
riksförbund, Västerbottens provinsbank, White arkitekter AB, WSP, YIT Sverige AB 

Tidplan: 
Slutdatum, 20130331 och delrapport 20120331. 
 
    
Se även www.hallbarahus.se 
 


