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Småskalig och decentraliserad 

energiproduktion i Knivsta 

 

- vad har det med 

byggemenskaper att göra? 

 
Martin Wetterstedt, Energistrateg 
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Sågen 
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Flerbostadshus byggda 2006-2012 

-energiprestanda i förhållande till BBR 
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• Behov av långsiktiga beställare 

• Behov att boende med ”trygg” 

energikostnad 

• Kommunen för ej ställa högre krav än BBR 

• Låga styrande krav, som dessutom inte 

alltid efterföljs 

• ”Löser” byggemenskaper detta? 
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Nydal 
Sågen 
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Förutsättningar Nydal 

• Hållbarhetsmål 

• Fjärrvärme eventuellt ”svårt” att få till 

• Hur trygga behovet av bra byggnader och 

trygg energikostnad hos de boende när vi 

inte kan ställa krav?   
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Uthållig kommun 
-Energisystemet i Nydal 

• Vad kostar olika kombinationer av 

energieffektiva byggnader och 

energiförsörjning? 

• Hur kan man arbeta för mer småskalig förnybar 

energi i ett område? – global trend! 

• Är småskalig kraftvärme på kvarters-/husnivå ett 

alternativ? 

• Vad finns det för synergier mellan mycket 

energieffektivt byggande, tex. passivhus, och 

småskalig energiproduktion? 
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Resultat från Uthållig kommun 

• Ytterst liten skillnad mellan standardhus 

och den miljöbästa kombinationen – 300 

kr/mån per lägenhet, utan hänsyn tagen till 

energikostnadsökning 



     Knivsta – där framtiden bor 

Framåtblick... 

• En skelettplan skall tas fram med 

kvartersstrukter och gator inriktade 

• Diskussion om att varje kvarter i Nydal skall 

innehålla minst en byggemenskap 

• Idéer om ett självförsörjande spjutspetskvarter 

med passivhus, byggemenskaper och 

energirelaterade företag 

• Eventuellt någon typ av markanvisningtävling 
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Frågor… 

• Vilken typ av stöd behöver byggemenskaper för 

att realisera potentialen? Från vem? 

• Vad får kommunen göra? 

• Man kan tycka att så viktiga frågor borde lösas 

mer formellt, vilka risker finns med att förvänta 

sig en lösning av en BG? 

• Energiincitamentsavtal 

• Innovationer och BG 
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Om mötet innan jul... 

• hur realiserar man som kommun, samhälle, 

intressegrupp potentialen gällande 

energieffektivt och hållbart byggande som finns 

hos byggemenskaper? 

• Vad kan jag/min organisation bidra med för att 

skapa intresse för energieffektiva 

byggemenskaper 

• Vad kan jag/min organisation bidra med till de 

byggemenskaper när de väl börjar planeras 


