Principer för ekologiskt hållbar planering på landsbygden – Teori och exempel
Att planera en ekoby eller ett
bostadsområde på landsbygden
Ekologi och hållbarhet är komplicerade och otydliga
koncept. Förhåller vi oss till ekologi som ett försök att
minimera skador på ekosystem eller försöker vi återskapa
redan förstöra naturliga system med vår planering? Vad
kan vi acceptera som rimlig nivå av skada och utsläpp?
Eftersom Orust ambitiöst nog har satt sina mål att nå
“klimat- och energineutralitet”, kommer målen i detta
projekt att vara lika ambitiösa.

Typologi- och
byggstrategi
Byggstrategi och placering
Mikroklimat eller lokala klimatförhållanden vid byggnaden har signifikanta effekter på byggnadens hållbarhet
genom energianvändning, underhåll, livscykel och påverkan på närliggande natur.

I denna rapport analyseras miljömässiga aspekter och
hållbarhet ur tre olika synvinklar.
Växthusgasutsläpp
Enligt Europeiska kommissionen (2011)
behöver vi minska våra utsläpp, räknat
från året 1990, med 80 % innan 2050.
Ekologiskt fotavtryck
Jordytan som krävs för att bibehålla vår
aktuella livsstil är idag 1,6 gånger den
av jordens yta. Om världens befolkning
levde som svenskar gör skulle vi behöva
4,2 jordklot. (Global Footprint Network
2017)
Användning av icke-förnybara resurser
Som namnet på dessa resurser antyder är
de begränsade och användning av dem
flyttar bara problemen framåt i tiden.
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Hur vi använder åkermarken är viktigare än den faktiska
platsen för jordbruk. Lokalt jordbruk är ett sätt att minska
utsläpp orsakade av transport samt göra ett område mer
självförsörjande. Enligt Larsson (2017) är utsläppen orsakade av matproduktion för den genomsnittlige invånaren i
Göteborg 1,3 t CO2e, en femtedel av de totala utsläppen. Särskilt djurprodukter har ett signifikant stort koldioxid- och ekologiskt fotavtryck.

… är det genomsnittliga koldioxidavtrycket
för mat för en invånare i Göteborg. Det är
20% av hens totala utsläpp.

Så som vi producerar energi är för det mesta mer kritiskt
när det kommer till materialanvändning och utsläpp än
energieffektiviteten. Olika metoder för energiproduktion
har mycket olika miljöpåverkan.

m² aurinkokeräin tuottavat vuositasolla yhtä
Tikkurilassa.
energi
hyvin käynnistyuusiutuvilla energiamuodoilla.
Kompostikäymälä
ster: Rannanpientalo
(eko-hus), passivhus
och vanligt
enfamiljshus
(byggt Energiakriisin päätyttyä
paljon energiaa (8700 kWh) kuin mitä rakennyt energiatehokas rakentaminen tyrehtyi 20
ei tuota likavesiä ja suuri kasvimaa ja lähitienoon
nus kuluttaa.
2016). Passivhuset
hade mycket större koldioxidavtryck
än
standardhuset
vuodeksi.
metsät tarjoavat antejaan ruokapöytään. Puura21
och ekohuset.Luukku-talo
Skillnaden
mellan
35 hiiltä
års
utsläpp
on puurakenteinen
ja siirrettävä. dem var likvärdig
kenteet varastoivat
suurin
piirtein saman från
Se osallistui eurooppalaisten korkeakoulujen
kuin talon käyttö
aiheuttaa hiilidioksidiuppvärmning
av ettrakentamisen
hus med
jordvärme ochverran
solceller.
Källa:
Hänninen2000-lukua lähestyttäessä yleinen havahSuomen ensimmäinen
passiivitalo valekotehokkaan
kymmenotteluun,
tuminen ilmastonmuutokseen herätti kiinpäästöjä eli asuminen voidaan tulkita hiilineutmistui Vantaan Tikkurilaan 2009. Nyt, seitseSolar Decathlon Europe 2010 -kilpailuun
2016.
Madridissa. Luukku-talo voitti kilpailussa arkmän vuotta myöhemmin, niitä on valmistunut
nostuksen energiatehokkaaseen ja uusiutuvia
raaliksi.
metsät tarjoavat hyvät sieni- ja marja-apajat.
Polttopuu saadaan tontilta ja lähimetsistä. Talo
suokin hyvät puitteet kestävään asumiseen
maaseutuympäristössä. Valitettavasti palvelut ovat pikku hiljaa kaikonneet lähikylästä. (72)

Suomeen jo satoja. Keski-Euroopassa passiivitaloja on yli 10 000, ja muun muassa Frankfurtin kaupunki toteuttaa kaikki uudis- ja korjausrakennushankkeensa passiivitalokonseptilla näiden pienempien elinkaarikustannusten
johdosta (73).
Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelema ja toteuttama Luukku-talo on ensimmäinen Suomessa toteutettu nollaenergiatalo. Se
on puurakenteinen vapaa-ajantalo ja valmistui Mäntyharjun loma-asuntomessuille 2009.
Siinä on hengittävät rakenteet ja koneellinen
ilmanvaihto tehokkaalla lämmöntalteenotolla

Volym och storlek
Till en viss gräns är större byggnader mer energieffektiva än mindre. Ett sätt att jämföra energieffektivitet
mellan byggnader av samma storlek är “Formfaktorn”.
Formfaktorn kan beräknas på två sätt: Genom
att dividera byggnadens fasadyta med användbar area
eller volym. Lägre nummer
indikerar en mer effektiv form
MUOTOKERROIN
av byggnaden.

(74)

VIITTEET:

kitehtuurin osakilpailun ja sijoittui kokonaiskilpailussa viidenneksi. Talo toimii Suomen
olosuhteissa nollaenergiatalona ja Madridissa
plusenergiatalona. (75)
Aurinkoenergian hyödyntäminen ja toisaalta liialta auringon paahteelta suojautuminen näkyvät Luukku-talon arkkitehtuurissa:
kattomuoto on optimoitu aurinkosähkön
tuottamiseen Madridissa ja päätyjen puusäleiköt estävät matalalta paistavaa kesäistä iltaaurinkoa korventamasta sisätiloja.
Energiatekniikan lisäksi rakennuksessa
on kiinnitetty huomiota muihinkin kestävän
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Lars-Erik Mattila (2014) delar in material i tre kategorier.
Den första kategorin är förnybara material vilka är naturliga och säkra om dem hamnar i naturen. Den andra
kategorin är ej förnybara material som är naturliga och
inte skadliga för naturen. Den tredje kategorin är ej
förnybara material som är giftiga och skadliga. Mattila
säger att vi endast borde använda naturliga material för
att kunna bygga hållbara och hälsosamma byggnader.
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energiamuotoja hyödyntävään rakentamiseen
uudelleen. Rannanpeltotalo on VTT:n tutkija
Pekka Leppäsen itselleen 1997 Suomusjärvelle suunnittelema ja toteuttama puurakenteinen matalaenergiatalo. Rakennuspuut kaadettiin ja sahattiin tontilla. Seinissä on 300 mm
ja katossa 450 mm selluvillaeriste ilman muovista höyrynsulkua. Luonnonmukaisuus oli
talon tavoitteita. Talo lepää kevyillä leca-harkkopilareilla, jolla pyrittiin tietoisesti alhaiseen
rakennusvaiheen energiankulutukseen ja hiilijalanjälkeen. (67)
Solakka rakennus sijaitsee etelään viettä-
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Byggnadens placering kan antingen ge bättre och fler hållbara
lösningar eller göra det omöjligt att
implementera dem på plats.

Våra byggnader blir mer och mer tekniskt komplicerade.
Funktionaliteten av dagens strukturer med många våningar är svår att bedöma för användning på lång sikt.
Strukturerna är omöjliga att reparera eller byta ut utan att
konstruera om hela strukturen. Lågteknologiska lösningar
såsom naturlig ventilation och enklare strukturer garanterar funktionalitet i alla förhållanden, även vid strömbrist.

‘‘

Om materialen vi använder inte är
hälsosamma för naturen, hur skulle
de då kunna vara hälsosamma för
människor?

Wind powerWind power

11,5

Bergvärme
ellerpower
markvärme är effektiva
Nuclear power
Nuclear
62,2
Solarbilliga
powerSolar
power
0,08
och
sätt
för att producera värme
Other thermal
Other
energy
thermal energy
13,3
på landsbygden. Styrkan är att systemen
CHP, industry
CHP, industry
5,9
fungerar
både
dag och natt, hela året
CHP, districtCHP,
heating
district heating
6,9
runt.Conventional
Conventional
power
power
0,5
Gas turbinesGas
etc.turbines etc.

0,01

AttTotal
elda trä
Totaleller pellets är väldigt popu151,2
usage
Electricity
withinusage
the country
within the country
135,60
lärtElectricity
på landsbygdsområden
såsom Orust.
Network
losses
Network
losses
10,20
Det
anses
vara renare
än att bränna fossila
Import
Import
16,90
bränslen
men
samtidigt skapar det många
Export
Export
-32,50
små
och även koldioxidutNet partikelutsläpp
exchange
Netimport-export
exchange import-export
-15,60
släpp.

11,58 %
8 % metan.
mängder
62,2
41 %
41
%
till utsläpp.
0,08
0,06 %
0,06 %

Jordbruksmark är vanligtvis själv källor

13,39 %
För

%
att9 kunna
sänka våra nuvarande utsläpp signifikant
5,94 %
4
%
behöver vi skifta från att vara koldioxidkällor till koldiox6,95 %
5%
idsänkor.
0,5 ..
.. Enligt Tuomas Mattila (2017) kan detta göras
0,01 ..
genom ..att helt enkelt minska tiden jordbruksmarken är
151,2
100 %
%
utan 100
vegetation.
Växter som används under lågsäsong135,60
en behöver både kunna ta upp koldioxid ur luften samt
10,20
16,90 lagra det i marken under längre tidsperioder. Råg är ett
-32,50 exempel på en sådan här lagrings växt. Förutom att ad-15,60 dera fördelar för miljön ökar detta även produktiviteten
på fältet.

Solvärme och solenergi är rena vid användningen men kräver platser utan skugga. Solpaneler (elektrisk produktion) kräver
pi och andra material så när det kommer
till resursanvändning är det inte lika rent
som solvärme som använder enklare teknologier. Det behöver kombineras med
andra värmesystem.
Vindkraft är ett rent sätt att producera
energi på men kräver stora investeringar
samt bra placering för att vara produktiva.
Elen produceras endast när det är blåsigt.
Elektrisk uppvärmning med vattencirkulation eller elektriska radiatorer är effektiva
metoder. I Sverige, där den genomsnittliga
elektriciteten har ett litet koldioxidavtryck
är elektrisk uppvärmning relativt rent. Det
hade kunnat minska utsläppen markant i
områden där mycket trä bränns.

Teknologi och byggnadsteknik

Höga
koldioxidutsläpp

För att hålla jorden levande i framtiden behöver vi radikalt tänka om
hur vi bygger, lever och använder
våra begränsade resurser.
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Med en passande orientering för byggnaden och fönstrens placering
(solar house) kunde Lylykangas (2014) beräkna en markant skillnad i energibesparing jämfört med ett vanligt hus.

Högst effektivitet uppnås när beslut rörande miljön tas på alla nivåer i planering och projektering. De gemensamma målen är obligatoriska att föra vidare i varje steg i processen för att nå maximal nytta.
Källa: Lylykangas, Lahti, Vainio, 2013
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lämmityskauden ulkopuolella. Rakennuksessa
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tiota vuodessa. Energiankulutusta on mitattu
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puurungon ravistumisesta ja ilman- ja lämmönpitävyyden heikkenemisestä ei ole – seinissä vilistävistä hiiristä huolimatta (71).
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För att överleva klimatförändringar och överkonsumtion
behöver vi bli mer effektiva med vår energianvändning.
Men för att göra en betydande förändring måste energieffektiviteten ha ett mål. Vi måste sluta se värden för energieffektivitet och u-värden som en indikator på hållbar
utveckling och börja undersöka passiva metoder för att
spara energi. Istället för att endast koncentrera oss på att
försöka göra saker mer effektivt borde vi söka efter metoder för att använda mindre.
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Syd orienterat solhus

Regional projektering i urbana miljöer och på landsbygden skiljer sig rejält, därför krävs olika fokuspunkter samt
metoder. Alla olika nivåer i projekteringen behöver korrelera
för att hållbara resultat ska uppnås. Därmed är det mycket
viktigt att noggrant definiera mål och reflektera och
utvärdera dessa under processens gång. Ingen enkel
lösning i sig själv kan göra en påverkande skillnad.
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Byggnadens orientering påverkar dess energianvändningen märkbart. Detta kräver noggrann planering
genom hela projektet. Ett sätt att aktivt inkludera passiv
solenergi är att kontrollera byggnadens orientering samt
fönstrens placering.

Matproduktion och lokalt
jordbruk

Energi

Material, utsläpp och koldioxidlagring

Byggnadens orientering

Miljömässiga mål

Utsläpp beaktas på alla nivåer
under projekteringen

Material, teknologi och
byggtekniker

‘‘

Det är naivt att tro att vi kan lösa
våra problem med utsläpp genom
att göra saker mer effektiva. Hur
många bilfabriker planerar sina
monteringar för att bli mer effektiva
för att kunna sälja färre bilar?

På Kilpeläs ekologiska jordbruk i södra Finland har fälten vegetation även
under lågsäsongen. Genom att behålla vegetation på fälten bidrar de
till koldioxidlagring istället för att vara koldioxidkällor. Bild: Pressfoto, tidningen Maaseudun tulevaisuus.

‘‘

Hur skulle vår inhemska
matproduktion se ut om vi
förändrade jordbruket från
koldioxidkälla till koldioxidsänka?
*Alla källor kan hittas i rapporten på sidorna 28-29
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Plan för Nya Dalby
Materialanvändning
Nya Dalby använder förnybara eller naturliga och giftfria material. Väggarna består av limfritt massivträ och är isolerade
med fiberull av cellulosa. Grunderna är gjorda av pelare tillverkade lättbetongblock. Lättbetong och solpaneler på taken är det enda som innehåller skadliga, onaturliga material
men mängden av dem är väldigt små.

Dalby
Henån

Orust

Förnybar

83%

2045 ton

Naturlig icke
förnybara

16%

Sammanfattning

384 ton

Nya Dalby är en ambitiös plan för en ny ekoby. Planen kombinerar teknologi och planeringsmetoder från både framtid
och dåtid för att minska påverkan på naturen. Nya Dalby har
ett märkbart minskat koldioxidfotavtryck och användande av
skadliga material jämfört med genomsnittliga bostadsområden idag. Det skapar möjligheter för en verkligt hållbar livsstil.

Skadliga icke
förnybara

1%

15 ton

Grundfakta
•
•
•
•
•
•

Nya Dalby mark 27 hektar
Byns mark 3 hektar
Odlingsbar mark 11 hektar + trädgårdar i byn
Nya byggnader i byn 27
Lägenheter 60
Nya invånare 126

Energilösningar
Alla hus i Nya Dalby använder bergvärme kombinerat med
egna solpaneler. Den elektricitet som köps in är förnybar. Användningen av bergvärme minskar utsläppen och bidrar till
bättre funktionalitet i alla väderförhållanden än sol- och vindkraft.
Inköpt
elektricitet

Egen energiproduktion

268 MWh

290 MWh

49,6%

50,4%
26,5 %
Bergvärme

Total energianvändning
för bostäderna i byn

577 MWh

14,6 %
Solvärme
9,3 %
Solenergi

Koldioxidutsläpp

Byggnader och placeringar
Enligt analyser är det bäst att placera bostadsområdet på
den norra sluttningen av tomten. För att bevara så mycket
odlingsbar mark som möjligt samt för att stärka de sociala
kontakterna är bostadsområdet byggt på ett relativt litet område. Byggnaderna är uppförda i fyra grupper som bildar små
nav. Mellan dessa nav finns träd och platser för trädgårdsskötsel samt småskalig matproduktion.

Norr

Plan för Nya Dalby 1:2000

Nya Dalby har extremt lågt koldioxidavtryck till följd av de
ekologiska materialen och energilösningarna. På grund av
användningen av stora massivträelement är strukturernas koldioxidlagring signifikant. Nya Dalbys närhet till Henån möjliggör en livsstil med väldigt låga koldioxidutsläpp eftersom det
är möjligt att bo i byn och ta sig till centralorten för vidare
transport, utan bil.
Utsläpp orsakade av bostäder

Standardhus

Material + byggande + energianvändning + rivning

Utformningen av byn

Nya Dalby:

Byn består av enfamiljshus, parhus och små
lägenhetshus som på ett modernt sätt efterliknar de befintliga byggnadstypologierna
på Orust.

Hustyp
Enfamiljshus
Enfamiljshus

Parhus

Parhus

Små lägenhetshus

Små lägenhetshus

Totalt

Antal hus

241

Lägenheter
per hustyp

6

6

18

15

30

60

6

24

48

27

60
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Enfamiljshus

Parhus

Små lägenhetshus

Våningar: 2

Våningar: 1

Våningar: 2

Bostadsyta: 110 m²

Bostadsyta: 54 m²/ lägenhet

Bostadsyta: 54 m² / lägenhet

1 lägenhet / hus

2 lägenhet / hus

4 lägenhet / hus

4,6

3,9
0,4
1,3

Utsläpp från materialanvändning jämfört med
koldioxidlagring
Koldioxidlagring:

254

kg CO2e /
invånare per år

kg CO2 /
invånare per år

Genomsnitt i
Finland:

Utsläpp från
material:

2730

kg CO2e /
invånare per år

36

kg CO2e /
invånare per år
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