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Sammanfattning 
  

Hållbar utveckling– ekologisk bebyggelse är skrivet av Ellen Albinsson, som ett examensarbete på kandidatnivå 
vid institutionen för teknik, vid Växjö universitet. Arbetet har handletts av universitetsadjunkt Åke 
Tyrberg.   
De senaste decennierna har ett starkt miljötänkande uppstått i Sverige och i stora delar av världen. Det gör 
att vi människor ställer högre krav på den miljön vi vistas i, och med detta har ekobyarna gjort intåg på 
bostadsmarknaden.  

Examensarbetets syfte är att beskriver med hjälp av teori och empiri vad ekologiskt byggande, och 
ekobyar är. I empirin görs det intervjuer med två idag befintliga ekobyar, Toarps ekoby, utanför Malmö 
och Smedens ekoby i Jönköping. Teorin har inhämtats från flera sakkunniga inom området ekologiskt 
byggande, och ekobyar. För att få arbetet övergripbart har ämnet skalats ner, och endast några, punkter 
beskrivits och analyserats. Dessa är Ekologiskt byggande, i stort, Kretslopp, Byggnadsmaterial, Platsens 
förutsättningar, Gemenskap, Förnybar värme, och Mat och odling. Den information som fåtts har 
resulterat i en specifik ekoby på en förutbestämd plats. Alla beslut som har tagits i ekobyn har bakgrund i 
tidigare inlärd teori och empiri.   

Telestads ekoby är belägen i utkanten av Växjö och består av 36 bostäder fördelade på 18 parhus. I byn 
finns tillgång till privata och gemensamma odlingar, mindre djurhållning, avfallshantering och 
gemensamhetslokaler. Området drivs av förnybarvärme som är lokalt producerad. 
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Summary 
Sustainable development, ecological building is written by Ellen Albinsson, as a graduation project at bachelor 
level at the department of engineering, Linnaeus University. The work has primarily been led by lecturer 
Ake Tyrberg.  

In recent decades, an strong environmental thinking came up in Sweden and in large parts of the world. 
That allows us humans make higher demands on the environment we reside in, and because of this the 
eco village has entrance in the housing market. 

Thesis aims to describe with the help of theory and empiricism in ecological construction, the eco-villages. 
The empirical data are interviews with two currently existing eco-villages, Toarp eco- village, near Malmö, 
and Smedens eco village in Jönköping. The theory has been collected from several experts in the field of 
ecological building, and eco-villages. In order to get the work overviewable, the substance has scaled 
down, and only a few points described and analyzed. These are ecological construction, in general, 
recycling, building materials, site conditions, community, renewable heat, and farming. 

Analyze of theoretical and empirical information has resulted in a specific eco village at a predetermined 
location.  

Telestads eco village is situated on the outskirts of Växjö and consists of 36 apartments spread over 18 
semi-detached house. The village has access to private and common gardens, small livestock, waste and 
community facilities. The area is run by renewable heat which is locally produced. 
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Abstract 
Ett miljötänkande har uppkommit under de senaste decennierna, detta har gjort att byar med mål att vara 
helt ekologiska har arbetats fram, ekobyar. Efter teori- och empiristudier i ämnena ekologiskt byggande, 
och ekobyar har en specifik ekoby, föreslagits. Studierna har skett i en begränsad del av ekologiskt 
byggande, de delar som tas upp i examensarbetet Hållbar utveckling– ekologisk bebyggelse är, Kretslopp, 
Byggnadsmaterial, Platsens förutsättningar, Gemenskap, Förnybar värme respektive Mat och odling.  

 

Nyckelord: Ekologiskt byggande, Ekobyar, Hållbar utveckling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV



Förord 
Detta examensarbete, Hållbart byggande – ekologisk bebyggelse avslutar min kandidatutbildning i 
Byggnadsutformning, 180 högskolepoäng vid Växjö universitet och institutionen för teknik . Arbetet har 
skrivits under 10 veckor, våren 2010 och omfattar 15 högskolepoäng.  
 
Tidigare under utbildningen har vi fått kunskaper i miljöanpassat byggande vilket har intresserat mig. När 
frågan om examensarbete kom upp ville jag gå djupare in i ämnet och kom i kontakt med begreppet 
ekobyar och ekologiskt byggande.  
 
Jag vill tacka min handledare vid universitetet, Åke Tyrberg, universitetsadjunkt, för stöd och inspiration. 
Min kontakt på Växjö kommun, Jonas Yngström, Bygglovschef för hjälp med att hitta den passande 
tomten. Inger Lind, Karttekniker på stadsbyggnadskontoret för hjälp med kartmaterial. Marjo Lampinen 
Qvist boende i Toarps ekoby och Pia Larsson boende i Smedens ekoby för utförliga svar på 
intervjufrågor. Den sist nämnda, vill jag också tacka för den visning jag fick av hennes bostad. Sist men 
inte minst, vill jag tacka den närmsta familjen för allt stöd.  
 
 
Ellen Albinsson, Kulltorp 2010-05-17 
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1. Introduktion 

Nedan ges en bild och en förståelse för bakgrunden till examensarbetet. Här bearbetas arbetets syfte 
och mål. Slutligen nämns de avgränsningar som har gjorts i ämnet.  

 

1.1 Bakgrund 
I Sverige och i stora delar av världen har ett starkt miljötänkande uppkommit de senaste 
decennierna. Allt fler ställer krav på miljön de vistas i. En effekt av detta är ett ökat intresse för 
hållbart boende i olika former, en form är ekobyar. 
De första ekobyarna i Sverige uppfördes efter folkomröstningen om kärnkraft 1980. Det fanns då 
grupper av människor som hade intresse av att få fram en effektivare energihushållning och 
alternativa energikällor, skriver Berg et al. ”I dag finns 25 ekobyar i Sverige, i all slags bebyggelse, i 
alla stadstyper och över hela landet.” berättar Per G Berg i en artikel skriven av Eva Blomberg. 

Idag handlar mycket om passivhus i miljödebatten inom byggbranschen. I passivhus är det låg 
energiförbrukning som står i fokus. Vid projektering av ekobyar är miljötänket djupare och fler 
aspekter tas upp. Boverkets skrift Ekologiskt byggande- föreställningar och fakta beskriver det 
så här, ”ekologiskt byggande beskriver spjutspetsteknologi inom området och som ofta kräver stort 
engagemang från brukaren.”  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att förstå och förklara vad en ekoby, och ekologiskt byggande är. 
Mitt personliga syfte är att få kännedom om hur ekobyar fungerar och som framtida medarbetare i 
byggsektorn ta reda på alternativa miljövänliga lösningar på vanligt projekteringsarbete.    

Avsikten är att arbeta fram tillämpbara mål för en ekoby, på en specifik plats. Visualiseringar skall 
göras över utformningen av ekobyn. Visualiseringarna över området kommer inte att vara generella 
för framtida ekobyprojekt, men den kan vara till stor hjälp vid idéstadiet och vid framtida 
projektering.  

 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet teoretiska del kommer att fokusera på utvalda delar av ekologiskt byggande. Dessa 
har valts ut med grund i Varis Bokalders och Maria Blocks bok Byggekologi – kunskaper om ett 
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hållbart byggande. De redan tidigare nämnda delarna i ekologiskt byggande Sunda hus, 
Hushållning, Kretslopp respektive Platsen. Några delar inom dessa områden har valts att fokusera 
närmare på. Dessa är kretslopp, byggnadsmaterial, platsens förutsättningar, gemenskap, förnybar 
värme, respektive mat och odling. Jag som författare har valt att avgränsa mig till dessa delar för att 
få en spridning på arbetet. Informationen i examensarbetet blir bred men också för att jag har 
förkunskaper i vissa delar och vill lära mig mer i andra.   

Det finns ännu en avgränsning och det är den som jag tillsammans med Jonas Yngström på Växjö 
kommun har satt, nämligen den bestämda tomten. Detta har gjorts då resultatet blir mer 
överblickbart med en specifik tomt att arbeta utifrån, istället för ett generellt område . Vid 
projektering av en ekoby är platsen viktig, för många beslut som fattas. Till exempel vid val av 
placering av byggnader samt den befintliga samhällsstrukturen. Detta gör att resultatet inte kan 
användas generellt, utan bara bli en hjälp vid projektering av specifika ekobyar.  
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2. Metod 
Arbetet med examensarbetet har delats upp i två delar. Studier av skriftliga och muntliga källor och ett 
utarbetat resultat som specificerar sig på en bestämd tomt. Inom båda dessa delar har information och i 
senare fall inspiration hittats på internet och mestadels i litteratur.  

Vid utformningen av den egna ekobyn har det varit till stor hjälp att kunna använda sig av de kartor som 
Växjö kommun har upplåtit. Både flygfotografier och kartor över det specifika området. För att visualisera 
den egna ekobyn har program som AutoCad och Google Sketch up använts.  

 

2.1 Kvalitativ metod 

I examensarbete har jag använt mig av kvalitativ metod då jag har gjort muntliga intervjuer. Frågorna har 
arbetats fram så att den intervjuade personen skall kunna prata fritt inom frågans riktning utan att känna 
sig styrd, alltså öppna frågor. Undersökningar gjordes av två befintliga ekobyar, detta skedde i form av 
intervju med Marjo Lampinen Qvist boende i Toarps ekoby och en platsintervju i Smedens ekoby med 
där boende Pia Larsson, som även var med i intresseföreningen för ekobyn och arbetade fram byn. När 
den sistnämnda intervjun gjordes, skedde en observation av ekobyn utvändigt och i en av ekobyns 
bostadslägenheter invändigt.  

 

2.2 Val av skriftliga källor  

Tre huvudsakliga skriftliga källor har valts ut, dessa är boken Byggekologi – kunskaper om ett hållbart 
byggande skriven av Varis Bokalders och Maria Block. Living dreams av Per G Berg, Margaretha Cras-
Saar och Martin Saar samt Boverkets skrift Ekobyar. Dessa skriftliga källor har många stora namn inom 
ekologiskt byggande bakom sig och är därför värda att ta till beaktning i ett sådant här arbete. Det som 
skall tänkas på är utgivningsåren som är spridda under de senaste tjugo åren. Ekologi och ekobyar är ett 
relativt nytt begrepp och därför utvecklas förutsättningarna med dagens teknik och material. Det kan göra 
att skriftliga källor som är utgivna för några år sedan inte längre är aktuella i ämnet. Det måste också finnas 
i åtanke att alla nya projekt har egna specifika förutsättningar.  

Byggekologi- kunskaper om ett hållbart byggande gavs ut 2009 av AB Svensk Byggtjänst. En av 
författarna Varis Bokalders är en av Sveriges mest namnkunniga inom ekologiskt och energisnålt 
byggande och har arbetat som arkitekt i 40 år. Varis Bokalders är ett välkänt namn både nationellt och 
internationellt inom ekologiskt byggande. Han har medverkat i flera europeiska projekt som handlat om 
att utforma hållbara stadsdelar. Bokalders undervisar i arkitektur vid KTH i Stockholm i ekologiskt 
byggande och är ordförande i Sveriges Arkitekters Miljögrupp, skriver Jämtlands energikontor. Han är 
också medlem i den internationella gruppen GAIA- architects. Maria Block har under de senaste femton 
åren ägnat sin yrkeskarriär som arkitekt helt åt miljöanpassat byggande. De båda har tidigare skrivit flera 
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böcker tillsammans inom ekologiskt byggande, till exempel kan nämnas Byggekologi som skrevs i fyra 
olika delar, skriver Bokalders och Block (2009).  

Living dreams gavs ut av Per G Berg, Margaretha Cras-Saar och Martin Saar 2002. Per G Berg arbetar 
vid SLU i Uppsala som docent i landskapsplanering. Han har arbetat både praktiskt och teoretiskt med 
ekologiskt byggande och boende de senaste 16 åren. Berg leder också forskning om uthållig 
samhällsbyggnad vid SLU i Uppsala. Flera framtidsstudier, rapporter och artiklar om stadsbyggande i 
Sverige och Östersjöregionen har också publicerats med Per G Berg som författare. Medarbetarna till 
boken Margaretha Cras-Saar och Martin Saar har erfarenheter från en annan nivå, men båda har föreläst 
inom hållbara livsstilsfrågor. De har dessutom stor kunskap både praktiskt och teoretiskt i ämnet då de 
själva har renoverat egna fastigheter på ett miljöanpassat sätt, skriver Berg et al (2002).  

Den sista källa som har valts är en skrift som Boverket publicerade 1991. Det var efter ett seminarium 
med ett antal sakkunniga inom området ekobyar och ekologiskt byggande som ett förslag till precisering 
av en ekoby tillkom. De sakkunniga var arkitekter med inriktning på ekologisk bebyggelse, lärare på olika 
universitet i Sverige, medlemmar i ekobyföreningar och anställda på Boverket, alla dessa står bakom 
skriften, Ekobyar.  

 

2.3 Val av muntliga källor  

Urvalet av vilka ekobyar som skulle undersökas gjordes ur många olika synvinklar. För att dessa skulle vara 
lätta att jämföra valdes ekobyar som hade samma bostadsform; bostadsrätter. Om husen är uppbyggda 
som bostadsrätter har alla bostäder i området ett något så när liknande utseende, bostäderna består av 
samma material och samma grundtankar har använts vid utformningen av husen. Ekobyarna har också 
valts ut av geografiska själ, då det var önskvärt att minst en av de utvalda källorna kunde intervjuas på 
plats. Ekobyarna känns som de är representativa för de ekobyar som finns idag. De är nämnda i åtskilliga 
böcker tillsammans med andra ekobyar och det finns både negativ och positiv kritik om de båda. 

  

2.3.1 Toarps ekoby 

Toarps ekoby eller bostadsrättsföreningen Myrstacken som den också heter, är belägen i Malmös östra 
utkant vid samhället Oxie. Ekobyn ligger i ett kulturlandskap som är bebott sedan tidig medeltid. 
Landskapet domineras av den höga backen på vars sydsluttning ekobyn är placerad.  

Toarps ekoby kom på tapeten första gången 1989 då Kristina Westling som satt i Malmö kommuns 
ekoråd tyckte att kommunen skulle satsa på en ekoby. Detta tog HSB:s kontor i Malmö fasta på och 1992 
stod ekobyn färdig med 37 bostäder i 27 hus. Bostäderna varierar från lägenheter med två r.o.k. till 
lägenheter med fyra r.o.k. Tvåorna är på 74 kvadratmeter och fyrorna är på 120 kvadratmeter i två plan. 
Alla husen är byggda med ett högrest tak, och ger möjlighet att bli större då vinden kan inredas, och fler 
rum kan fås. Det finns tre gemensamhetshus på ekobyns mark, som innefattar samlingslokal, tvättstuga, 
bastu, gästrum m.m. Det är också i dessa lokaler ekobyn har sin egen förskola, ekodagiset Myran.  



På marken som tillhör ekobyn är parkeringarna placerade så att gatan mellan husen blir bilfri. Alla familjer 
har tillgång till 100 kvm odlings yta på odlingslotterna men också en trädgård vid den egna bostaden. Det 
som skördas på odlingar kan bevaras i någon av ekobyns fyra jordkällare.   

Husen är ritade av arkitekt Krister Wiberg som tidigare hade ritat Skånes första ekoby Solbyn. 
Grundtankarna kring Toarps ekoby är att så mycket som möjligt ska bygga på kretsloppstankar, det syns 
tydligt när granskning av ekobyns tillvaratagande av vatten och avlopp men också hur avfallshanteringen 
görs. Det fanns också en tydlig önskan om att husen skulle få en karaktär som är lokal och husen är nu 
byggda i putsat tegel med röda takpannor i dansk-skånsk still. 

                         

 Källa: Bostadsrättsföreningen Myrstacken i Toarp    

 

 

 

 

5 

Ellen Albinsson  

 



2.3.2 Smedens ekoby  

Arbetet runt ekobyn Smeden i Jönköping tog sin början med den kända säldöden på slutet av 1980 talet. 
Centerpartiet skickade då in en motion om att en ekoby borde byggas för att satsa på miljön. Detta 
intresserade Jönköpings Kommun, vilket medförde att kommunen kontaktade de som stod i tomt och 
småhus kön, om de hade något intresse. Intresset var stort men Jönköpings Kommun tyckte att en 
intresse förening skulle startas för att arbeta fram ett förslag, utan kommunens medverkan. En ekoby 
förening startade och de intresserade delade in sig i grupper där utredningar gjordes på olika delområden 
som omfattar en ekoby. Målsättningen var att ekobyn i Jönköping skulle bli resurs- och energisnål och att 
den skulle formas efter kretsloppstankar. Efter några år hade en färdig kravspecifikation arbetats fram som 
skulle följas av den blivande totalentreprenören - Mjöbäcksentreprenad AB.  

Smedens ekoby ligger fyra kilometer sydöst från Jönköpings centrum precis vid naturreservatet 
Strömbergsskogen. På en sydsluttning ligger ekobyns tolv parhus som är ritade av Arkitektrådet AB. 
Husen stod färdiga i omgångar mellan 1994 och 1996. Lägenheternas storlek varierar mellan 81 till 137 
kvadratmeter. På tomten finns också en gemensam bystuga och odlingslotter som varje familj har tillgång 
till.  

Vid projektering av Smedens ekoby fanns fem utgångspunkter som prioriterades, naturen, hushållning, 
kretslopp, hälsa samt demokrati och självförvaltning. Inom dessa områden finns flera underrubriker som 
ekobyn formats runt.  

                                        

 

 

 

 

     

 

   

                                        
Källa: Pia Larsson  
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2.4 Kritik till vald metod  
Att välja att arbeta kring ett ämne som ekologiskt byggande och ekobyar påvisar att jag som författare 
redan har en egen uppfattning om ekobyar och ekologiskt byggande. Ämnet är något vissa människor 
brinner starkt för och när sådan information tas tillvara genom böcker och samtal är det lätt att dras med i 
deras energi.  

De båda intervjuer som gjordes var med boende vid de två ekobyarna. Då den ena intervjuade också hade 
varit med och arbetat fram sin ekoby, kan de muntliga källorna uppfattas som de har olika kunskaper 
inom ämnet. Detta kan vara ett problem när ekobyarna skall jämföras.  

Intervjuerna gjordes något tidigt i examensarbetets process, detta gör att frågorna inte blir specifika till den 
behandlade teorin. Då syfte och målet för arbetet alltid har varit detsamma skall inte detta förändra 
arbetets slutliga resultat.  

 

 

2.4.1 Utredarens erfarenheter 

Olika kurser inom kandidatprogrammet Byggnadsutformning, 180 p, vid Linnéuniversitetet har gett en 
inblick i olika ämnen inom ekologiskt byggande och en ny stadsdels uppbyggnad. Dessa förkunskaper gör 
att det kan finnas egna erfarenheter som inte tas upp i arbetet då de känns självklara för mig som 
författare.  

Att skriva arbeten av detta slag är något jag som författare inte har rutin av från tidigare. Detta gjorde att 
metoden arbetades om flera gånger under arbetets gång. Intervjuerna gjordes därför i ett tidigare skedde 
än de skulle ha gjorts om examensarbetet gjorts om idag.  
De båda visualiseringsprogrammen som använts har jag som författare erfarenhet av från tidigare kurser i 
utbildningen.   

 
 

 

 

 

 

 

 
 



3. Teori 
I detta kapitel behandlas den teori som används i examensarbetet. Här framställs teori om ekologiskt 
byggande som sedan övergår i mer detaljerad teori om olika delar inom ekologiskt byggande och ekobyar. 
De delar som har valts ut är delar inom ekologiskt byggande som har en stor spridning. Delarna anses 
viktiga inom ämnet, enligt mig som författare.   

 

3.1 Ekologiskt byggande  

I skriften Ekologiskt byggande – föreställningar och fakta skriver Boverket (1998) att skillnad skall 
dras mellan yttre - och inre miljö, vid arbetar med ekologiskt byggande. Den yttre miljön handlar om hur 
byggnaden och dess verksamhet påverkar naturen. Den inre miljön handlar om hur hälsoriktig byggnaden 
är för de boende. De menar att en byggnad alltid är en belastning för den yttre miljön både genom energi- 
och vattenanvändning men också genom materialuttag och avfall. När byggnader byggs skall begränsning 
ske till ekologiskt byggande som är en bärkraftig nivå inom ämnet . Om det inte finns möjlighet till detta, 
skall ett miljöanpassat byggande eftersträvas som är en bit i rätt riktning, och ligger över idag ställda 
normkrav.  

 

 

 

 

 

 

                                                            Källa: Ekologiskt byggande  

Det skall finnas en helhetssyn och krav på att byggnaden i alla dess ”levnadsskeden” skall använda så lite 
resurser som möjligt, som påverkar den yttre miljön. Inomhusmiljön skall vara hälsosam och kännas 
behaglig för de boende. Detta ställer stora krav på inomhusluften, luft- och yttemperaturer, ljud- och ljus 
förhållanden och diverse andra aspekter som till exempel de estetiska värdena skall räknas in här. Det är 
viktigt att den yttre och det inre miljöbehovet arbetas samman, så det fungerar ihop.  

De många aktörer som finns i byggbranschen har olika tankar om vad ekologiskt byggande är. 
Byggbiologen tycker att det betyder att bygga sunda hus med naturliga material medans Energispararen 
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tycker att hjälp skall tas av högteknologiska metoder för att minska människans negativa inverkan på 
miljön och med detta sänka energiförbrukningen i alla bostäder så mycket som möjligt. Byggekologer 
däremot vill att byggnader skall följas upp under hela byggnadens livslängd, det är inte bara viktigt att 
inrikta sig på sunda material eller energiförbrukningen. Stadsekologerna tycker att, bygga villor på landet i 
ekologisk tappning inte räcker, då det gör att jordens markförbrukning blir allt för stor. De vill ha en 
marksparande och bostadstät bebyggelse. Solkraftinriktade arkitekter tycker att de har hittat den perfekta 
lösningen. De vill vända byggnaderna mot solen som är den enda ständigt verkande energikällan enligt 
dem. Alla dessa aktörer har olika utgångspunkt i ekologin, det enda som alla tycker är viktigt, är att 
ekologiskt byggande skall vara något för alla, inte bara för de välbärgade. Det svåra med ekologiskt 
byggande är enligt Schmitz- Günter (1998) att välja en av dessa aktörers åsikt och ännu svårare att göra så 
att flera aspekter kan samverka.  

Enligt Bokalders och Block (2009) handlar ekologiskt byggande eller byggekologi om flera olika delar. Alla 
beslut som fattas under en byggnads livstid handlar om byggekologi. Detta illustrerar författarna med 
bilden nedan. Allt som nämns i illustrationen tas upp i författarnas bok, Byggekologi – kunskaper för 
ett hållbart byggande. 
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 3.2 Kretslopp  

Boverket (1991) säger att en viktig del inom ekologiskt byggande är att man om möjligt skall arbeta för 
slutna kretslopp. Allt som förs till byn som material, mat och produkter skall till så stor del som möjligt 
tillhöra ett kretslopp, helst skall kretsloppet vara lokalt inom ekobyn. Finns det tillgång till grundvatten 
inom byns område skall dricksvatten tas därifrån. Avlopp skall om möjligt omhändertas lokalt och 
näringsämnena som uppstår skall tillföras odlingarnas kretslopp. Avfall skall källsorteras lokalt och allt 
komposterbart avfall från hushåll och trädgård skall komposteras, även detta lokalt.  

Resurserna som används vid ekologiskt byggande skall cirkulera i ett kretslopp. Den energi som måste 
användas skall komma från förnybara energikällor. Hus kan projekteras så att de blir kretsloppshus. I ett 
kretsloppshus är det viktigt att tänka på vad saker kommer ifrån och se vart de tar vägen. Det man kan se 
är att de flesta saker kan tas från den egna byn och också efter användning användas i den egna byn. Det 
finns flera tydliga exempel på detta som skall eftersträvas att användas vid byggandet av en ekoby. Vi har 
förnybar värme som tas upp mer senare, förnybar el, avlopp samt grönska och odling som också nämns 
längre fram i arbetet. Idag finns ingen möjlighet att använda sig av lokalt producerad förnybar el inom den 
egna byn, men förnybar el kan anskaffas från flera energiproducenter. Till exempel får vi svenskar idag 
ungefär hälften av vår köpta el från vattenkraft som är en förnybar energi källa. Det finns också 
biogas/bränsleeldad kraftvärme, vind och vågkraft som är bra energikällor att använda sig av. Tyvärr har 
det inte ännu blivit lönsamt att använda solceller på tak och fasader för att täcka elbehovet. 
Avloppssystemet kan också skötas i ett kretsloppssystem. Då återvinner man de näringsämnen som finns i 
avloppsmassorna. Med mekanisk och kemisk rening tillsammans med naturliga reningsmetoder kan man 
få en produkt som är lätt att återföra till jorden, detta på ett hygieniskt sätt. Detta står det mer om i 
Bokalders och Blocks bok Byggekologi – kunskaper för ett hållbart byggande. (2009) 

Vid ekologiskt byggande är det viktigt att man har kontroll på vad som tas in i byn och vad som lämnar 
den i form av synliga eller osynliga sopor. Det finns val i det mesta man väljer när man projekterar ett hus 
och dessa val skall alltid vara sådana att det är till miljöns fördel. Detta är inte alltid lätt att se vilket val 
som är rätt, kretsloppet kan vara till hjälp. Kan den produkt som tas in i kretsloppet bli kvar i kretsloppet? 
Dessa produkter är avlopp, energi, dagvatten, avfall, byggmaterial, mat och andra föremål menar Berg et al 
(2002) 

 

3.3 Byggnadsmaterial  

Enligt Boverkets skrift, Ekobyar (1991) skall alla byggnadsmaterial som används vid byggnation och 
renovering vara sådana att de inte är allergiframkallande eller på något att sätt ohälsosamma. 
Byggmaterialen skall också vara beprövade eller varudeklarerade.  Det är även viktigt att tänka på att man 
skall förhindra fuktproblem i byggnaderna.  

Varis Bokalders och Maria Block har en mer ingående förklaring i sin bok, Byggekologi – kunskaper för 
ett hållbart samhälle. (2009). De skriver att materialen skall vara återanvändbara, resurssnåla, energisnåla 
och lokalt producerade så transportbehovet minskar. Ett ekologiskt byggmaterial är ett material som ger så 
liten belastning som möjligt på miljön och på de boendes hälsa under både tillverkning, byggnation, drift 



och avveckling. För att ta reda på detta görs miljöprofiler. Detta sker när traditionella hus byggs men 
också i ekoby projekt. I miljöprofilen beskrivs byggnadens eller i detta fall hela byns resursförbrukning och 
miljöbelastning. Det finns olika metoder när en miljöprofil arbetas fram. En vanlig metod är 
Livscykelanalyser (LCA).  Detta är inget enkelt arbete och kräver därför mycket tid, det finns vissa 
hjälpmedel som till exempel byggvarudeklarationer som görs av Byggsektorns Kretsloppsråd (BYKR). I 
deklarationerna följer man de olika byggmaterialen från ”vagga till grav”. Det finns också miljömärkningar 
på materialen så som Svanen märkning och EU-blomman, dessa kan vara en hjälp på väg.  

 

 

 

Det man skall tänka på är att materialen skall samverka med andra material och kan då få andra 
egenskaper. I boken Byggekologi – kunskaper om ett hållbart byggande (2009) finns ingående fakta 
om de olika byggmaterialens egenskaper. Det har gjorts listor på vilka material som rekommenderas, 
accepteras och undviks vid ekologiskt byggande.    

Enligt Berg et al (2002) är målet att använda material som under en lång tid anses vara bra ur miljö- och 
hälsosynpunkt. När det gäller de boendes hälsa är det viktigt, men lika viktigt är det att tänka på 
byggnadsarbetarnas hälsa och även de som tillverkar de olika materialen. När friska hus skall byggas måste 
energihushållning, tillverkningssätt och material övervägas mot flera olika miljö- och hälsoaspekter. Detta 
är aktuellt både under byggnationen och när de boende har flyttat in. Material skall väljas så att människor 
slipper andas in emissioner som avsöndras från olika plastmaterial, fuktiga mögelskikt och från radon från 
marken eller från blåbetong. Därför skall material som främjar detta inte användas. Det finns byggföretag 
och bostadsföretag som har arbetat fram materiallistor och rekommendationer för att det skall vara 
enklare att se om konstruktionen är bra ur miljösynpunkt. Finns det intresse för att gå in djupare på detta 
har HSB och Villaägarföreningen tillsammans publicerat en skrift (2002) där man har listat sunda 
byggnadsmaterial och konstruktionsmetoder för småhus och flerfamiljshus.  

    

3.4 Platsens förutsättningar  

Husen skall placeras så att tomtens befintliga natur och kultur tas tillvara. Detta skall ske på ett sådant sätt 
att området blir en helhet men med en tydlig disposition av marken, menar Boverket (1991).  

När en ekoby skall byggas bör husen anpassas till den befintliga platsen och då bör noggranna studier av 
platsens förutsättningar göras . Det som skall studeras är hur husen kan anpassas till platsens natur och 
klimat, till den befintliga bebyggelsen som finns på platsen, den nuvarande samhällsstrukturen och hur 
husen kan anpassas till de människorna som skall bo där. Dessa studier kan göras med olika hjälpmedel till 
exempel kartor och det datorbaserade informationssystemet, GIS. När kartmaterial finns kan analyser 
göras med avseende på till exempel landskapsutformning och hur infrastrukturen ser ut i närområdet. När 
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en ekoby byggs är det viktigt att den grundläggande uppbyggnaden med bostäder, parkeringar, vägar och 
förråd anpassas till den befintliga naturen och inte tvärtom. En ny bebyggelse måste också placeras så att 
samhällsstrukturen fortsätter att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart, menar Bokalders och 
Block (2009). 

Människan måste också få plats i den nya bebyggelsen. Människorna som skall bo i bostäderna måste 
känna sig trygga, trivas och det måste finns någon slags skönhet runt omkring dem, som de känner sig 
delaktiga i. Detta är Bokalders och Blocks syn (2009) på placering av nya ekologiska boenden.   

Platsen ger förutsättningarna för hur ekobyn skall utformas, detta menar Berg et al (2002). De nya 
bostäderna skall passa in i den befintliga staden. Stigar och vägar som förbinder den befintliga staden med 
den nya tomten blir viktiga. När ett nytt bostadsområde skall organiseras bör man se vilka tekniska detaljer 
såsom vägar och vattenledningar samt serviceställen (förskolor, lokaler och affärer) som redan finns. Det 
är också viktigt att husen får sådana utseende så att de passar in på platsen. Nedan finns ett bra exempel 
på detta från ekobyn Understenshöjden i Stockholm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Källa: Living dreams 

Det finns också en mer ingående del av klimatanpassningen, detta har Boverket (1991) skrivit om i sin 
skrift Ekobyar. Det står att husen skall vara placerade så att ett bra mikroklimat bildas. Byggnader och 
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andra ytor som används aktivt vid ekobyn skall vara vindskyddade, ha god solinstrålning och inte vara 
placerade så att det kan uppkomma problem med fukt. Inte mer än 25 % av den passiva solinstrålningen 
bör avskärmas. Detta krav skall uppfyllas för alla de bostäder som tillhör ekobyn.  

Enligt Berg et al (2002) skall en ekoby planeras så att det inte anläggs för många parkeringsplatser, ett 
exempel är ekobyn Understenshöjden i Stockholm som har 28 parkeringsplatser på sina 44 lägenheter. De 
boende skall ha nära till kollektivtrafik och dessutom är det bra om en bilpool anordnas En bilpool är när 
ett större antal boende delar på en och samma bil och betalar i förhållande till användningen. Det skall 
också vara enkelt att ta cykeln till närliggande bostadsområden och serviceinrättningar. När en ekoby 
projekteras skall det finns utrymme att förvara alla områdets cyklar och för att få området ännu mer 
cykelvänligt kan en arbetsgrupp som har hand om cykelreparationer tillsättas. Det kan också vara bra med 
en plats i området där cykeldäcken kan pumpas.  

Cykeln som är ett av det mest energieffektiva fordon som finns, skall uppmuntras att användas. Det kan 
göras genom vackert placerade och säkra cykelvägar till och från bostadsområdet. Idag sker tyvärr alltför 
lite resor med kollektivtrafik och för att få användningen att bli större måste det finnas tillgång till billig 
och lättåtkomlig kollektivtrafik på kort avstånd från bostäderna. Ekobyn skall också placeras så att det inte 
blir för långt till samhällenas olika sektioner såsom service, fritid och kultur. Användningen av bilen ska 
minskas genom att bilfria områden anordnas, bilpooler, och genom hårda parkeringsbestämmelser. Det är 
inte bara vid transport av människor som ett miljötänk måste finnas. En viktig del i ekologiskt boende är 
att det som tas in i byn, till exempel mat, inte bör ha transporterats för långt, skriver Bokalders och Block 
(2009). 

Boverket (1991) skriver att ekobyns skall vara så placerad att det finnas tillgång till infrastruktur i närheten 
av bostäderna. Infrastrukturen skall bestå av kollektivtrafik i så stor grad som möjligt. 

 

3.5 Gemenskap  

Boverket (1991) säger att det första som skall tänkas på när en ekoby planeras är att en boendeform som 
håller de boende samman väljs ut, detta för att de boende i ekobyn skall få ett socialt liv. Detta är viktigt 
då de har ett gemensamt ansvarstagande för boendet och byns andra anläggningar. De boende skall ha ett 
inflyttande över sin boendesituation i byn både vid projektering och vid förvaltning 

Det är inte bara ekologi och ekonomi som prioriteras när en ekoby arbetas fram, det är också det sociala 
som är viktigt, skriver Bokalders och Block (2009). I ett bra ekologiskt boende skall människorna ha 
tillgång till privatliv, gemenskap, medbestämmande, deltagande, trivsel och skönhet.  För att de framtida 
brukarna skall kunna vara med i planeringsprocessen av husen måste byggherren som bygger bostäderna 
redan i det här skedet veta vilka det är som skall bo i bostäderna, det kan vara ett problem i vissa fall. Ett 
annat problem kan vara att processen, från idé till färdig bostad tar lång tid. För att få ett aktivt deltagande 
i planeringsprocessen är ett bra alternativ att dela upp brukarna i arbetsgrupper som får olika uppgifter. 
När brukarna är med och planerar sina bostäder och sitt bostadsområde från början blir ofta slutresultatet 
bättre än vad det annars hade blivit. Det är också viktigt att en gemenskap finns när de boende flyttat in i 
ekobyn. Detta kan ske på flera sätt men det bästa är att både ha en privat och gemensam sfär. De boende 
bör få ett ansvar genom att lösa gemensamma behov som till exempel kan vara kooperativ barn- eller 
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äldreomsorg med mera. En annan möjlighet är att ge de boende gemensamma verksamheter eller lokaler 
att ta hand om, detta kan vara en bakstuga, jordkällare eller bastu. 

Ekobyn skall enligt Boverket (1991) maximalt rymma 50 hushåll. Om ekobyn planeras för fler bostäder än 
så skall de delas in i tydliga mindre enheter. Bostäderna skall också vara olika utformade så att de rymmer 
olika boendeformer och åldrar.  

En människas livssituation förändras flera gånger under livet och självklart skall våra bostäder kunna 
användas under alla dessa faser. Detta kan göras genom att planera bostäderna så att rumsindelningen kan 
förändras, lägenhetsstorlekarna kan förändras genom att öppna upp två lägenheter till en eller bilda två 
lägenheter av en större. Det kan också vara bra att husen projekteras så att vissa delar av huset helt kan 
byta funktion. Bokalders och Block (2009) skriver vidare att bostadsområden som har en ekologisk 
inriktning byggs oftast om fem till sextio hushåll. Detta för att en möjlighet att lära känna sina grannar och 
samverka med dem finns. Ett exempel nämns med ett bostadsområde som har planerats till 25- 30 
familjer. 75 till 90 personer skall nämligen vara en optimal grupp av individer. I en sådan grupp finns det 
människor som tänker som en själv. Det skall även finnas plats att vara för sig själv. Det finns också andra 
som Systembiologen Folke Günter som menar att bosättningen kan vara ännu större, nämner ett antal 
mellan 100 och 200 individer. De har båda två gemensamt, att blir bosättningens storlek för stor ökar 
anonymiteten och är bosättningens storlek för liten ökar motsättningarna, skriver Bokalders och Block 
(2009).  

Bokalders och Block (2009) menar att det aktivt skall förhindras att det bildas segregation i 
bostadsområdet mellan olika folk- eller sociala grupper. Bostäderna planeras oftast för familjer som består 
av två vuxna och två barn. I början på 2000- talet var det bara 20 % av Sveriges befolkning som lever så. 
Istället är det i 45 % av bostäderna där det bara bor en person, i 30 % av bostäderna bor det två vuxna 
och i 5 % bor det ensamstående med barn. Detta bör ligga i åtanke när ett nytt bostadsområde planeras.  

Boverket (1991) tar också upp att det bör finnas en gemenskapslokal som alla har tillgång till. Här skall det 
finnas möjlighet till olika organiserade aktiviteter så som, förskola, fastighetsskötsel, fritidsverksamhet och 
umgänge med mera.     

 

3.6 Förnybar värme  

Utformningen av bostäderna skall vara sådant att energibehovet blir lågt. Värmeenergibehovet får till 
exempel inte överstiga 50 kWh/kvm och år i bostadsutrymmena. Uppvärmningen skall så mycket som 
möjligt ske med förnyelsebara energikällor. Varje hus skall ha en murstock som skall kunna eldas i vid 
inflyttning eller vid senare installation av eldstad, detta skriver Boverket (1991). 

Våra bostäder måste värmas eller kylas för att boendemiljön skall bli behaglig, menar Bokalders och Block 
(2009). Detta skall göras så långt det är möjligt med förnybar värme. Det finns idag många möjligheter till 
detta som eldning av biobränsle, solvärme, värmepumpar eller spillvärme. Det vanligaste sättet idag är att 
använda sig av en mix av olika förnybara energikällor nämligen att använda sig av att elda med biobränsle, 
använda solpaneler och lagra värmen i en ackumulatortank. I Sverige fungerar det inte att förlita sig helt på 



att solvärmen klarar av hela uppvärmningsbehovet under hela året. Under vinterhalvåret klarar inte 
solpanelerna att både värma tappvattnet och sköta uppvärmningen av bostaden. Det är då eldningen av 
biobränsle tar vid. Systemet kan användas i tre olika storleksgrader. Det kan användas till det enskilda 
huset, ett större system som har hand om flera bostäder till exempel ekobyar, det kallas närvärme. Det 
finns också fjärrvärmesystem som kan sköta uppvärmningen till hela samhällen.  

 

3.7 Mat och odling  

Varje bostad i ekobyn skall ha tillgång till ett trädgårdsland där det skall finnas möjlighet att odla, så att det 
egna hushållet är så gott som självförsörjande. All mark som inte är planerad på området skall också kunna 
användas till odling. Det som har odlats och annan mat skall kunna förvaras i ett svalt utrymme inom 
tomten. Det svala utrymmet skall vara oberoende av köpt energi, menar Boverket (1991). 

Ekobyn skall placeras så att det i närområdet finns tillgång till odlingar, betesmarker och trädgårdar. Det är 
viktigt att vi lär oss om det kulturlandskap som bebyggelsen placeras i och tar tillvara på den flora och 
fauna som finns där. Det finns fem odlingsnivåer i en ekoby. Den första är den egna trägården eller täppan 
utanför huset. Här kan odlas blommor, kryddor och sallad men om markförhållandena är bra kan också 
mer krävande odlingar ske. Den andra odlingsnivån är odlingslotterna som skall finnas inom området. 
Dessa skall vara mellan 50- 100 kvm. Här kan det odlas grönsaker, rotfrukter med mera. Den tredje nivån 
är en gemensam odling av bärbuskar, rotfrukter och grönsaker som behöver större plats. Den fjärde 
odlingsnivån är de gemensamma inköp som görs av de boende i ekobyn av lokalt och ekologiskt 
producerade råvaror. Den sista och femte nivån är de grönsaker, frukter och spannmål som köps i vanliga 
mataffären, de är ofta producerade och transporterade långt ifrån, ibland från stora delar av världen, 
skriver Berg et al(2002).   
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4. Empiri 

Som mätinstrument valdes intervju i egenskap av de kvalitativa svar som kan fås. Vid en enkät 
undersökning fås svar från ett stort antal människor och svaren blir till tal och siffror. Det var inte detta 
jag som författare ville få fram av min empiriska undersökning utan önskade hellre ett mer djupgående 
svar som fås av intervjuer.  

4.1 Intervjuer 

Byggmaterial  

Har det gjorts någon miljöprofil där man ser hela byggnadens/byns resursförbrukning och 
miljöbelastning?  

Toarps ekoby: Det vet jag inte, men ett liknande dokument har funnits med krav där det har stått om 
husens placering, att byggmaterial skall vara hälsosamma, att husen skall vara lättstädade för att minska 
allergirisken och att man ska tänka på att spara energi. 

Smedens ekoby: Ja, i alla fall något liknande. De sex arbetsgruppernas förslag sammanställdes och en 
tydlig kravspecifikation gjordes och gavs till totalentreprenören, Mjöbäcksentreprenad AB.  

 

Vad består husen av för konstruktionsmaterial?  

Toarps ekoby: Jag är inte säker, men troligt är att det är trä- eller stålreglar eller båda. Grunden består i 
alla fall av en platta på mark.  

Smedens ekoby: Väggarna består av träfackverk, vi har ingen diffusionsspärr i plast utan istället finns det 
en ångspärr i papp. Täthetsprov har gjorts och de håller hög klass så det är inget hus som andas. För att få 
en så tungstomme som möjligt satte man dubbelgips. Först tänkte man att man skulle ha lättbetong men 
det blev för dyrt och då blev det dubbelgips.  

 

Arkitektur 

Finns det något medvetet val inom arkitekturen för att få husen mer miljöanpassade?  

Toarps ekoby: Det första jag tänker på är placeringen. Till exempel är vissa hus placerade så de ligger i 
suterräng vid en kulle, detta gör att husen skyddas från vinden. Framsidan av husen är placerade i vinkel 
för att ta tillvara på solljuset så mycket som möjligt. Det är också på framsidan solpanelerna sitter. Man 
har valt treglas fönster med lågemissionsskikt för att ta tillvara på värmen som kommer från solen. De är 
inte helt klara utan lite mörka, de släpper in maximalt med ljus.  

Smedens ekoby: På husets södra sida finns ett rum mestadels i glas som är ouppvärmt. Det blir till ett 
växthus hos några och andra använder det som en del av bostaden på sommaren. I norr finns ett skafferi 
som inte behöver ström då det fungerar som kyl både sommar och vinter beroende på sin placering i norr.  
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Har huset en speciell utformning för att de skall miljöanpassas? 

Toarps ekoby: Husen har en värmeabsorberande tung stomme och högvärdig värmeisolering i golv, tak 
och väggar. Keramiska golv på undervåningen gör så att det blir lättstädat. På övervåningen och linoleum 
matta på toaletten.  

Smedens ekoby: Husen har byggts med dubbelgips för att stommen skall bli något sånär tung. Husen har 
också byggts så att husen är parhus och då får lägenheterna en gemensam vägg så man slipper alltså en 
yttervägg vilket gör mycket i energisynpunkt.  

 

För och nackdelar med husets placering i vädersträcken som boende i ekobyn?  

Toarps ekoby: Det är varmt i kök och matplats på sommaren detta är både en fördel och en nackdel man 
kan som sagt odla i burspråket men det kan också bli lite för varmt så man måste ha markiser eller 
gardiner för fönstren.  

Smedens ekoby: Det kan bli värmt på sommaren i det ouppvärmda uterummet då måste man använda 
sig av markiser eller gardiner. Det är också bra då man kan använda det till växthus på vår och sommar. 
Skafferiet är verkligen en tillgång, det är bra med mycket förråd som det finns i norr både på under och 
övervåningen.  

 

Förnybar värme 

Vad använder ni er av för uppvärmning?  

Toarps ekoby: En gammal vedspis som är cirka 70x80 cm, vedspisen är kopplad till en 500 liters 
vattentank som värmer upp husets radiatorer men också tappvattnet. Solpaneler finns på taket fyllda med 
raps- eller majsolja. Solpanelerna räcker under perioden april till september så då behöver man inte elda. 
Annars måste man elda 2 till 3 timmar om dagen detta kan med fördel göras samtidigt som man lagar mat. 
Det finns även en elpatron som ska användas så lite som möjligt. 

Smedens ekoby: De använder sig av en elpatron med ackumulatortank. Alla husen har också solpaneler. 
Runt 10 av de 24 bostäder som finns i byn valde att sätta in vattenmantlade kalkelugnar. Det finns också 
sådana som har satt in vanliga kaminer nu senare. 

 

Är uppvärmningssystemet ekonomiskt hållbart?  

Toarps ekoby: Ja eldar man med ved blir det mycket lönsamt. 

Smedens ekoby: Så där, när el priset är högt har man en rätt hög kostnad, att elda hjälper en del. 

 

För och nackdelar med uppvärmningssystemet som boende?  

Toarps ekoby: En nackdel för vissa är att det är jobbigt att elda. Det är lite att sköta kan vara svårt till 
exempel om man är ensamstående eller jobbar skift. Det kan också lukta en del gråmulna dagar då inte 
röken orkar jobba sig igenom molnen. Ibland måste man vara rökpoliser åt varandra. Vi har gått kurser 



18 

Ellen Albinsson  

 

om hus man ska elda rätt och eldar man rätt luktar det inte och röken blir ”finare.” De stora fördelarna är 
att det är ekonomiskt och såklart bra för miljön.  

Smedens ekoby: Det enda är att elpriset kan bli väl högt ibland annars ser jag inte mycket nackdelar det 
mesta sköter sig av sig själv.  

 

Mat och odling 

Har ni några möjligheter till självförsörjning?  

Toarps ekoby: Vi har odlingslotter fast de är inte så stora, cirka 100 kvm. Men man kan låna av andra 
som inte använder sin odlingslott. Vi har också äppelträd på odlingslotterna och i trädgården vid husen. 

Smedens ekoby: Ja, alla lägenheter har en odlingslott på 200 kvm. Idag är det tyvärr bara sex till sju 
stycken som odlar. Detta beror på att råddjuren från naturreservatet kommer och hälsar på och äter upp 
det mesta. 

 

I vilka delar kan man vara självförsörjande?  

Toarps ekoby: Några är mer eller mindre självförsörjande på grönsaker men de flesta gör det på en 
hobbynivå. Så med frukt och grönt kan man vara självförsörjande om man vill. Vi har fyra jordkällare på 
området där egenodlad frukt och grönsaker kan förvaras, man kan även förvara köpt mat där. 

Smedens ekoby: Man kan vara självförsörjande på frukt och grönsaker, men få är det.   

 

Finns det någon möjlighet till att ha djur?  

Toarps ekoby: Ja det finns det. Det har funnits två hönsgårdar men idag finns det bara en. Tyvärr har vi 
stora problem med räv och mink. Det fanns också några som hade ankor för att de skulle äta sniglar vid 
odlingarna men tyvärr var de inte långlivade.  

Smedens ekoby: Ja det står i detaljplaneringen att djur är tillåtna. Idag finns här höns, bin och 
sällskapsdjur. Bin är också bra för fruktträden.  

 

Hur är det att bo i en ekoby?  

Vilka är det största fördelarna med att bo i en ekoby i stort?  

Toarps ekoby: Man är inte anonym utan det blir ett socialt boende. Det finns barn i alla åldrar det är helt 
enkelt en Bullerbykänsla. Sen är det självklart miljö tänket.  

Smedens ekoby: Det viktigaste är nog sammanhållningen särskilt mellan barnfamiljerna. Det är också en 
bra miljö för barn att växa upp på. Man delar sina värderingar med grannarna.  
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Vilka är de största fördelarna med att bo i er ekoby?  

Toarps ekoby: Det egna kretsloppssystemet inom avloppsreningen. Vi har ett eget reningssystem som 
går till en damm, vattnet i dammen används till bevattning på odlingslotterna. Sen har vi 
värmekompostering som blir till mull- jord som ger bra jordmån i rabatterna. Sopsorteringen till exempel, 
det kommer en container hit några gånger om året där man kan slänga saker, men oftast blir det att vi 
byter grejer i stället och bara det som absolut ingen vill ha, slängs. Vi har också loppisar och 
klädbytardagar. Allt återanvänds, allt går i något slags kretslopp.  

Smedens ekoby: En undersökning har gjorts på detta och de flesta tycker att det bästa är 
sammanhållningen, att området är bilfritt för barnen. Tyvärr kom saker som att boendet är ekologiskt och 
resurssnålt längre ner på listan.  

Det finns ett schema mellan barnföräldrar om vem som skall följa skolbarnen till skolan. En sak som jag 
tycker är viktig är, att här tycker ingen man är konstig för att man vill odla.  

 

Vilken sorts människor är det som bor i er ekoby?  

Toarps ekoby: De första som flyttade in var gröna vågen föregångare och HSB blev väldigt stolta men 
sedan blev inte ekobyn riktigt som man trott så kostnaderna på husen sjönk och allt mer ”vanligt” folk 
flyttade hit. Så alla har inte riktigt miljötänket tyvärr, det märks vid de bymöten som hålls. Men majoriteten 
har ett miljötänk. Det är barnfamiljer till 80 % som bor här.  

Smedens ekoby: Väldigt blandat men då hyran är relativt hög är det mest akademiker. Lägenheterna har 
varierande storlek, 2 till 6 r.o.k. detta gör att det finns människor med olika åldrar boende i byn, detta är 
viktigt.  

Finns det fortsatt intresse för att vidareutveckla ekobyn. Om ja vilka är framtidsplanerna? 

Toarps ekoby: Det finns det, vid by möten tas det oftast upp nya saker som man kan arbeta vidare på. 
Innan var det vindkraft så att vi kunde bli helt självförsörjande på el. Men det funkade inte efter att man 
hade räknat på det så skulle det bara bli den gemensamma bygården som skulle bli självförsörjande. Så 
ingen satsning gjordes. Då spisarna måste bytas ut ungefär efter 25 år pratas det om att i stället för att sätta 
in nya sätta in ett nytt hållbart system där man slipper vedhanteringen. Det har varit uppe att välja 
vattenmantlad pellets kamin som man kan laga mat på.     

Smedens ekoby: Ja det finns de som vill få in en utvecklingsgrupp bland bostadsrättsföreningens 
arbetsgrupper. Det de pratas mest om nu är att få husen utköpta så det blir privatägda istället för 
bostadsrätter. Detta kommer göra att hyran blir lite billigare. Man kommer ändå behöva en 
samhällsförening till den gemensamma bystugan och odlingslotterna m.m. Men än är inget beslut tagits.  
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4.2 Kommentarer till intervjuer 

Intervjuerna gjordes innan teorin var fastställd, detta gör att frågorna från intervjun inte har samma 
rubriker som frågorna i teoristycket. När huvudområdena i teori stycket var bestämt valdes de frågor med 
mest relevans ut. Den fullständiga intervjumallen finns sist i arbetet som bilaga 1,fullständigt svar på 
intervjuerna från Toarps ekoby, bilaga 2 och fullständigt svar från Smedens ekoby, som bilaga 3. De svar 
som uppkom vid intervjutillfället har skrivits ner direkt under intervjun, men också direkt efteråt från 
minnet. Detta för att få ett så utförligt och riktigt svar som är möjligt. Det som måste tas i beaktning är att 
intervjun på detta sätt inte blir helt ordagrann utan bara med samma innebörd.  
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5. Analys  

Nedan analyseras de olika områdena som har tagits upp i teori och empiri. Först analyseras de olika 
källorna i teorin mot varandra. Sedan analyseras de båda ekobyarnas empiri mot varandra. Slutligen 
analyseras teorin mot empirin.  

 

5.1 Teori vs. Teori  

5.1.1 Ekologiskt byggande 

De tre källorna som nämns i delen om ekologiskt byggande har alla olika benämningar på vad ekologiskt 
byggande är. Boverket menar att ekologiskt byggande både handlar om den yttre och inre miljön. Att 
ekologiskt byggande handlar om det här håller också Bokalders och Block med om när de nämner sina 
olika delar inom byggekologi. Schmitz – Günter nämner olika aktörers tankar på ekologiskt byggande, 
dessa aktörer är inriktade inom olika delar och inte förrän dessa tankar slås ihop nås så långt som 
Bokalders och Block respektive Boverket har gjort i sina skrifter. Boverket skriver att vid 
ekobybyggnationer skall det arbetas mot ekologiskt byggande, detta skall göras genom att bygga 
miljöanpassat, som är en bit på väg.  

 

5.1.2 Kretslopp 

Att kretsloppstankarna vid ekologiskt byggande är viktiga är alla källor överens om. Både Boverket samt 
Bokalders och Block tar också upp att det är bra om kretsloppet sker inom byn. Alla nämner olika 
områden i ekologiskt byggande som kan bevaras i kretslopp. Berg et al respektive Bokalders och Block 
skriver båda att alla resurser som används vid ekologiskt byggande skall kunna cirkulera i kretslopp medan 
Boverket menar att det räcker att det görs, om möjlighet finns. 

 

5.1.3 Byggnadsmaterial  

Boverket skriver att byggnadsmaterial som skall användas vid ekologiskt byggande inte får vara 
allergiframkallande eller på något sätt ohälsosamma. Det håller de två andra källorna med om. Men de vill 
gå längre och skriver att det handlar om materialens hela livstid. Alla tre källorna nämner att 
byggmaterialet skall vara undersökta och godkända av någon inom branschen. De tre har nämnt olika 
företag och organisationer som gör detta. Det är bara Bokalders och Block som tar upp att dessa 
deklarationer gäller enskilda material och materialen kan få andra egenskaper i kombination med andra 
material. Boverket tar till sist upp att fuktproblem skall förhindras, det har ingen av de två andra källorna 
nämnt. 
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5.1.4 Platsens förutsättningar  

När plats skall bestämmas till en ekoby finns det mycket att tänka på enligt de olika källorna. En sak som 
alla källorna nämner är att det är viktigt att ta vara på den befintliga miljö som finns på den tänkta platsen. 
Bokalders och Block respektive Berg et al går ännu längre och säger att det är viktigt att anpassa 
bostäderna till den befintliga samhällsstrukturen och den befintliga bebyggelsen.  

Alla källor skriver att stor vikt skall läggas vid att kollektivtrafik finns nära bebyggelseplatsen. Boverket 
nämner däremot inget om att användningen av bilar skall minska, vilket de andra källorna gör. Berg et al 
respektive Bokalders och Block går så långt att de vill att cykeln skall få ett stort utrymme vid planeringen 
av ekobyn.  

Källorna skriver att det är viktigt att husen får ett sådant utseende så de passar in på platsen. Berg et al 
påpekar detta tydligt i sin bok. Medans Bokalders och Block går in på det mer ytligt och skriver att 
bostäderna skall anpassas till människan så att de får en plats att trivas i och att de kan känna sig delaktig i 
områdets skönhet. Boverket respektive Bokalders och Block nämner också hur viktigt det är att välja plats 
efter klimatet som råder på den tänkta platsen. 

5.1.5 Gemenskap 

En viktig punkt i ekobyn är gemenskapen som bildas, det nämner både Bokalders och Block respektive 
Boverket. De menar att en bra gemenskap bildas om man gör de boende delaktiga både i planerings- och 
förvaltningsskedet. I förvaltningsskedet är det bra att ge de boende ett gemensamt ansvar, de är de båda 
källorna överens om. Boverket nämner även en annan möjlighet som kan få de boende att känna mer 
gemenskap till sina grannar, det är den boendeform som väljs. Detta skriver inte Bokalders och Block 
något om. En annan sak som Boverket skriver och Bokalders och Block inte nämner, är att en 
gemenskapslokal skall finnas tillgänglig i byn.  

Bokalders och Block respektive Boverket skriver att en ekoby skall innehålla bostäder för olika 
boendeformer och åldrar. Bokalders och Block tycker att boendet skall kunna förändras över tiden, 
boendet skall kunna följa kraven som finns i livets olika skeden. Det som skall uppmärksammas är enligt 
Bokalders och Block, att skall en blandad bebyggelse åstadkommas, bör bostäderna inte med självklarhet 
byggas för traditionella barnfamiljer.  

De två källorna har olika siffror runt hur stor eller liten en ekoby får vara. Boverket nämner bara ett max 
antal medan Bokalders och Block nämner både ett minsta och ett största antal . Siffrorna som nämns 
ligger inte långt ifrån varandra. Bokalders och Block nämner sextio hushåll och enligt Boverket är den 
optimala byn maximalt femtio hushåll.  

5.1 6 Förnybar värme  

De båda källorna är överens om att ett lågt energibehov skall prioriteras vid förverkligandet av en ekoby. 
Den energi som används vid uppvärmningen skall komma från förnyelsebara energikällor. Boverket 
skriver till exempel att en murstock skall finnas så att eldning skall vara möjlig. Bokalders och Block går 
längre och skriver om flera olika förnyelsebara värmesystem.  
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5.1.7 Mat och odling  

Berg et al och Boverket skriver båda att de boende skall ha tillgång till ett trädgårdsland inom närområdet. 
Berg et al skriver också att det skall finnas tillgång till betesmarker för djur. I de trädgårdsland och odlingar 
som finns vid ekobyn skall det finnas möjlighet till självförsörjning av grönsaker och frukt. All mark som 
inte används i ekobyn skall vara möjlig att odla upp, menar Boverket. Berg et al nämner inget om detta 
utan skriver hur marken skall utformas, för att de boende skall kunna utnyttja den så bra som möjligt till 
odling, både privat och gemensamt.  

Berg et al nämner också tillvaratagandet av den flora och fauna som finns på platsen där odlingsytor och 
trädgårdar planeras, detta står det inget om i Boverkets skrift. Däremot nämner Boverket att det inom 
ekobyns område skall det finnas tillgång till sval förvaring av det som odlats. Förvaringen skall inte kräva 
köpt energi.  

 

5.2 Empiri vs. Empiri 

5.2.1 Byggnadsmaterial 

Under avsnittet byggmaterial finns en fråga, om någon miljöprofil har gjorts på hur byggmaterialen som 
har använts har belastats miljön. Frågan uppfattas inte korrekt då andra saker än byggmaterial också tas 
upp. Det som kan poängteras är att de två ekobyarna svarar på ett likartat sätt, nämligen att en 
kravspecifikation har gjorts innan byggskedet. Alltså var det några punkter som de olika byggherrarna 
prioriterade. De två ekobyarna hade olika sorters byggherrar, intresseföreningen på Smedens ekoby och i 
Toarps fall HSB. Dessa två byggherrar kan ha olika värderingar om vad som är viktigt. För HSB kan det 
vara viktigare att någon vill bo i lägenheterna än att de boende skall trivas på långsikt som antagligen 
intresseföreningen i Smedens ekoby tycker. Det kan också finnas olika tankar om hur det ekologiska 
tänkandet skall prioriteras.  

Den andra frågan under byggmaterial är vad de båda byarnas hus består av för konstruktionsmaterial. Här 
finns en tydlig skillnad. I Toarps ekoby har inte de boende varit med och beslutat om hur och med vilka 
material husen skulle byggas med, det märks när den intervjuade inte vet vad det är för material. Efter 
granskningar av ritningar från byn visar det sig att konstruktionen består av lättklinker block. I Smedens 
ekobys fall har representanten en tydlig bild av hur väggarna är uppbyggda och vet alla fördelar 
miljömässigt sätt. Detta beror på att de boende själva har valt materialen och då blir medvetna och 
intresserade av husens uppbyggnad, om de inte själva har varit med har säkert någon av grannarna 
informationen.  

5.2.2 Arkitektur 

Nästa område är arkitektur och en fråga som ställdes var om de boende ser att arkitekten har gjort något 
medvetet val för att få husen miljöanpassade. Här finns ett tydligt tecken på att arkitekterna tänkte på ett 
speciellt sätt när husen ritades. Det båda ekobyarna nämner nämligen husets placering i förhållande till 
vädersträcken. Solens vara eller inte vara är oerhört viktigt för husens och tomtens utformning. Det enda 
de två ekobyarna ser som ett problem med husens placering, är att de kan bli värmt på södersidan men 
detta är också en fördel då platsen fungerar som växthus under dessa perioder. Smedens ekoby ser det 
som mycket positivt med användningen av norrsidan till olika slags förråd. Användning av norrsidan är 
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inget som har tänkts på vid projekteringen av Toarps ekoby. Om husen har någon speciell utformning i 
miljösynpunkt är nästa fråga. De båda ekobyarna har tänkt på att stommen skall vara tung men valet av 
material är olika. Vid projektering av Toarps ekoby har det funnits tankar om att det skall vara lättstädat 
för att minska allergibesvär med mera, detta nämns inte hos Smedens ekoby. Detta var heller ingen känsla 
som jag som författare fick vid platsbesöket i byn. Smedens ekoby nämner valet av parhus medans husen i 
Toarps ekoby är enfamiljs bostäder, detta gör att byggnaden får fler ytterväggar som kan släppa ut värme.  

5.2.3 Förnybar värme 

Förnybar värme används av de båda ekobyarna fast på olika sätt. Båda ekobyarna använder sig av 
solpaneler som de är nöjda med. Då det inte räcker med solpaneler har de båda ekobyarna valt olika 
tilläggssystem. Toarps ekoby använder sig av en vedspis som finns i köket som används till uppvärmning 
och att laga mat på. Vedspisen är kopplad till en vattentank som sedan värmer upp husens radiatorer. 
Smedens ekoby har i stället en elpatron med en ackumulatortank. Detta är de båda husens huvudsakliga 
värmekällor. Men de båda ekobyarna har alternativa energikällor. Husen i Toarps ekoby har en elpatron 
som används när inte de andra alternativen räcker till. Hon nämner också att det finns boende som bara 
använder elpatronen då det tycker att det är för mycket jobb med att elda. I Smedens ekoby är alternativet 
att elda, några av lägenheterna har möjlighet att elda, med förinstallerade kakelugnar eller med kaminer 
som installerats senare. Alltså har de två byarna samma möjligheter men de prioriterar olika. Vilka är då 
för- och nackdelarna med de olika uppvärmningssystemen? I Toarps ekoby finns det vissa problem med 
eldningen, det kräver mycket tid och kunskap. I Smedens ekoby tycker man att uppvärmningssystemet 
inte har några synliga nackdelar utan att det sköter sig själv. Vid frågan om uppvärmningssystemet är 
ekonomiskt lönsamt fås olika svar. Toarps ekoby svarar, att används vedspis som de flesta gör är det 
mycket lönsamt att använda detta system. Den som intervjuades i Smedens ekoby kunde använda sig av 
en kakelugn, men tycker ända att det var dyrt att använda sitt uppvärmningssystem.  

5.2.4 Mat och odling  

När frågor om mat och odling och självförsörjning kom upp erhölls liknande svar av de båda ekobyarna. 
De har stor potential att vara självförsörjande på grönsaker och frukt men hos få av de boende finns det 
intresset. I Toarps ekoby nämns att några har ett större intresse och kan vara näst intill självförsörjande. 
De båda ekobyarna har tillåtelse att ha djur och skulle alltså därför också kunna vara självförsörjande på 
produkter från dessa, men här verkar intresset vara ännu mindre.  

5.2.5 Hur är det att bo i en ekoby? 

Det sista området jag har ställt frågor på är hur det är att bo i en ekoby. Trots att de båda intervjuades 
olika familjeförhållanden tycktes det viktigast för dem båda vara, gemenskapen som finns i en ekoby 
jämfört med ett vanligt boende. De nämner båda att det är väldigt bra sammanhållning, framför allt i 
barnfamiljer. Att de boende har samma värderingar om miljön tas också upp. Sen frågas vilka fördelar det 
är att bo i sin ekoby. Här går svaren däremot ifrån varandra lite. I Toarps ekoby nämns många fördelar ur 
miljösynpunkt till exempel deras kretsloppssystem av reningsvattnet, kompostering, soppsortering och 
bytesdagar. I Smedens ekoby nämns närheten till staden, fast de ändå bor på landet och närheten till 
naturen. Det ekologiska och resurssnåla tänkandet nämns senare. Som den intervjuade i Toarps ekoby 
berättade kan detta bero på de eldsjälar som lever i de respektive byarna. Hon nämnde att en av deras 
eldsjälar hade flyttat från ekobyn och många av de saker han drivit hade tyvärr försvunnit. Detta kan ha en 
betydande roll om en ekoby skall gå framåt eller stanna upp. I Smedens ekoby är den intervjuade en som 
varit med när ekobyn arbetades fram, hon tyckte nu att det var andras tur att ta över.  
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I Toarps ekoby är det 80 % barnfamiljer, men i Smedens ekoby är mycket mer blandade åldrar. Detta 
beror på att lägenheterna i Toarps ekoby är större och det oftast blir så att familjerna flyttar ut när barnen 
inte bor kvar. Detta gör att nya inspirerade familjer flyttar in och det finns nya eldsjälar. I Smedens ekoby 
bor familjerna kvar en längre tid, kanske hela sitt liv. Detta gör att intresset falnar och de orkar inte vara en 
eldsjäl och driva på ett fortsatt miljöarbete under hela deras tid i byn. Detta blir tydligt när sista frågan 
ställs. Finns det något fortsatt intresse att vidare utveckla byn, vilka är då framtidsplanerna? I Toarps 
ekoby är det fokus på förändringar inom ekologiområdet. Lusten till fortsatt ekologiarbete i Smedens 
ekoby verkar ha börjat sina, då deras största fråga nu är, att bostadshusen skall köpas ut .  

 

5.3 Teori vs. Empiri 

5.3.1 Kretslopp 

Toarps ekoby har ett uttalat kretslopps tänkande. Kretsloppet står i fokus i både stort och smått, så som 
avloppsrening, klädbytardagar och loppisar. De flesta kretslopp sker inom byn, utan den del som handlar 
om förnybar el, där köps el som är med i kretslopp men inte inom den egna byn. Detta nämner flera av 
källorna som viktigt i teorin. I Smedens ekoby tas inte kretsloppstänkande upp så stort men det nämns i 
flera delar av intervjun. Det kan kännas som kretsloppstänkandet var stort vid projektering av byn, men 
sedan har sjunkit i status mer och mer.  

5.3.2 Byggnadsmaterial 

De byggnadsmaterial de två ekobyarna har valt är enligt dem själva valda med en tydlig utgångspunkt i en 
kravspecifikation som funnits innan byggprojektering. Detta gör att materialen som har använts troligtvis 
har genomgått den undersökning och fått de godkännande som källorna i teorin tar fram. Toarps ekoby 
tar också upp att vissa materialval som har gjorts på grund av att de inte ska vara allergiframkallande eller 
ohälsosamma, detta nämns också i teorin.  

5.3.3 Platsens förutsättningar  

De två ekobyarna som studerats har placerats på mark som inte behövts förändras nämnvärt för att husen 
skulle kunna byggas som de är belägna idag. Smedens ekoby har en direkt närhet till Jönköping, detta gör 
att det blir cykelavstånd till serviceinriktningar. Toarps ekoby har inom gångavstånd tillgång till både buss 
och tåg som leder till angränsande städer och orter. Allt detta nämns av de olika källorna i teorin. Smedens 
ekoby har med sina röda hus ett typiskt småländskt uttryck som gör att de passar in i omgivningarna, de 
befinner sig i. Toarps ekoby har ett danskt skånskt utryck för att göra sig bra på den platsen de är 
placerade. Detta är något som Berg et al tar upp i teorin.  

5.3.4 Gemenskap  

I avsnittet gemenskap i teorin nämner de båda källorna att det är bra för de boende att vara med i 
planeringsskedet, så har inte skett hos ekobyn i Toarp. Där har bostäderna sålts när de stått färdiga. I 
Smedens ekoby har arbetsgrupper med intresserade boende arbetat länge med utformningen av byn. 
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I båda ekobyarna finns ett delat ansvar för olika saker. Till exempel finns det i Smedens ekoby olika 
jourgrupper som arbetar med olika arbetsuppgifter. De båda källorna i teorin skriver att det skall finnas 
boende för olika boendeformer och åldrar. Så var tanken när Toarps ekoby projekterades, bostäderna 
skulle omfatta två rum och kök till fyra rum och kök. Senare har dessa byggts om så att de har blivit 
betydligt fler rum, vilket gör att det mestadels är barnfamiljer som bor i husen.  I Smedens ekoby fanns 
ingen tillgång till ombyggnad och åldrarna är mycket mer spridda runt om i byn. Storleken på byn tas upp 
av Smedens ekoby som tycker att en lagom stor by är viktigt för att det skall bildas en bra gemenskap. 
Detta menar också de två källorna i teorin.  

5.3.5 Förnybar värme 

Ekobyarna har ett något så när liknande uppvärmningssystem, som enligt Bokalders och Block är ett av de 
bästa uppvärmningssystemen som finns, för användning av förnyelsebar värme. Det som skiljer de båda 
byarna åt är, prioriteringen i detta mixsystem. Det har tagits upp i teorin att Boverket tycker att en 
murstock skall finnas i varje bostad. Detta har inte Smedens ekoby tagit till vara på, utan när en eldstad 
skall sättas in får en ny murstock göras.  

5.3.6 Mat och odling  

Vid de båda ekobyarna finns det tillgång till en trädgård utanför huset och en odlingslott inom området. 
Detta nämns i teorin att det skall finnas. De båda byarna har också som Berg et al skriver tillgång till 
betesmark vid den egna odlingslotten, detta används inte nämnvärt av någon av ekobyarna. De båda 
ekobyarna nämner att de skulle kunna bli nästintill självförsörjande på frukt och grönt om intresse fanns. 
Detta är en av punkterna Boverket tar upp. De båda ekobyarna har också tillgång till svalförvaring utan 
köpt energi som Boverket kallar det, Smedens ekoby genom skafferi i norr och Toarps ekoby genom sina 
fyra jordkällare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Resultat 

I detta kapitel kommer de mål som har arbetats fram med hjälp av teorin och empirin beskrivas. Målen 
kommer vara ett förslag till en ekoby på en specifik plats. Först kommer en presentation av platsen göras. 
Sedan kommer mål att presenteras och till slut visas olika visualiserings förslag med tillhörande 
kommentarer.  

6.1 Tomt 
Tomten där förslaget på ekobyn skall placeras ligger öster om Teleborgsvägen och söder om Teleborgs 
vattentorn, i utkanten av Växjö centrum, där landskapet idag övergår från stad till landsbygd. Platsen är 
belägen cirka 1 kilometer från Linnéuniversitetet. Marken består av ett öppet odlingslandskap och en 
småskalig kulturmiljö. Tomten gränsar i norr mot Teleborgs naturreservat.  Var i Växjö tomten är belägen 
kan ses i bilaga 4. 
 
Marken där ekobyn är tänkt att placeras omfattar cirka sex hektar och ägs idag av Växjö kommun. 
Området är ett av kommunens utbyggnadsområde i gällande översiktsplan. Det bör tas stor hänsyn till 
fornlämningar som kan finnas på platsen och också den bevarade kulturmiljön. Därför har Växjö 
kommun satt exploateringstalet lägre än på andra utbyggnadsområden runt om i Växjö, och en rimlig 
täthetsgrad ligger på åtta bostäder per hektar.  
 

 
                                               Källa: Växjö Kommun 
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6.2 Mål Telestads ekoby  
 

6.2.1 Kretslopp 

 
• Kretslopp skall vara en central del i planeringen av ekobyn, men också i den framtida 

förvaltningen.  
 

• I alla nedanstående delar skall kretsloppstänkandet vara självklart vid val av metod.  
 

• I projekteringsskedet skall det göras tydliga utredningar om avloppshantering, förnybar värme, 
förnybar el, respektive mat och odlings möjligheter.  

 
• Utgångspunkten skall vara att kretsloppen i ovanstående delar skall ske på ekobyns tomt eller i 

närheten av denna. 
 

• Ekobyn skall utformas så att de boende skall kunna arbeta effektivt med möjligheten till kretslopp 
även i framtiden.  

6.2.2 Byggnadsmaterial 

• Vid uppbyggnaden av ekobyn skall miljövänliga material användas både med hänsyn till miljö och 
hälsa.  

 
• Materialen skall vara varudeklarerade eller godkända av auktoriserad organisation eller förening.  

 
• Hänsyn skall tas till att de olika materialen har en inverkan på varandra och valet bör först tas 

efter att detta har tagits i beaktning.  
 

• Behövs ett material med relativt stor miljöpåverkan, skall det göras lätt för materialet att bytas ut i 
framtiden.  
 

6.2.3 Platsens förutsättningar  

 
• Tomten ligger endast några meter ifrån busshållplats som har täta förbindelser med Växjö 

centrum och närliggande stadsdelar, detta skall tas i beaktning.  
 

• Skola, förskola, sporthall, apotek och mataffär kan nås från ekobyn till fots på mindre än tio 
minuter, detta skall tas i beaktning.   

 
• Bostäderna skall placeras så att den specifika tomten inte behöver förändras nämnvärt.  
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• Bostädernas placering skall vara sådan att den aktiva solinstrålningen tas till vara.  

 

• Bostädernas utformning skall passa in på den angivna tomten.  
 

6.2.4 Gemenskap  

 
• Ekobyn skall planeras så att de boende får gemensamma byggnader och odlingar att ta ansvar 

över.  
 

• De boende skall lätt kunna ta kontakt med varandra, detta skall ske med hjälp av naturliga 
mötesplatser på den tänkta tomten.  

 
• För att skapa en stark delaktighet skall det förslag som gjorts, vidareutvecklas tillsammans med de 

framtida boende.    
 

6.2.5 Förnybar värme 

  
• Ekobyn skall använda sig av en uppvärmningskombination av förnybar värme, som består av 

solpaneler och eldning av biobränsle.  
 

• Ekobyn skall kopplas till Växjös centrala fjärrvärmenät. Fjärrvärmen kommer från det närliggande 
Sandviksverket. Där sker eldningen av klimatneutralt biobränsle och rökgasrening tar bort stoft, 
försurande ämnen och tungmetaller.   

 
• Vid bostäderna kommer det finnas solpaneler som tar tillvara på solvärmen. 

 

• Solpanelerna skall ha den kapaciteten att de klarar värmebehovet på årets varma månader. Därför 
kommer fjärrvärmen bara utnyttjas resterande delar av året. 
 

• För att bevara varmvattnet som bildas kommer bostäderna ha en ackumulator tank inkopplad.  
 

6.2.6 Mat och odling 

 
• Möjligheten till självförsörjning skall vara stor inom frukt, grönsaker, rotfrukter, bär och 

djurprodukter.  
 



6.3 Visualisering  

6.3.1 Situationsplan över Telestads ekoby          

                                                                                                                                          
                                                                                                                          

                                                                                                                                                 Norr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telestads ekoby består av 18 parhus innehållande 36 bostäder. Med ett snitt på 2,5 personer per bostad 
blir det 90 boende i området. Tomten är närmare sex hektar stor och med cirka sex bostäder per något 
under Växjö kommuns rekommendationer för täthet. Större översiktsplan finns sist i arbetet som bilaga 5. 
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Vy från sydöst 

 
De hus som ligger i områdets närhet är mestadels traditionella hus med traditionell tappning, då detta skall 
tas tillvara, har takmaterialet valts till tegelpannor och till fasadmaterialet är en lockpanel målad i faluröd 
färg med vita husknutar, utvald. Detta gäller alla byggnader som finns på tomten. På bostädernas tak finns 
solpanelerna som ger varmvatten till uppvärmning och tappvatten. Fler vyer över bostäderna bifogas sist i 
arbetet. Se bilaga 6. 
 
 
 
                                                                                                                                                            

             Norr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Källa: Växjö kommun  
 
Bostäderna placeras runt en idag befintlig kulle och får då sydöst till sydväst läge med vissa bostäder 
placerade direkt i söder. Alla områdets delar har placerats ut så att marken skall förstöras så lite som 
möjligt. Till exempel finns det idag tre tydliga delar ute vid tomten, ses på bild ovan. Området har delats 
upp så att bostäderna har placerats på en av åkrarna medans odlingar, betesmark och gemensamhetshusen 
har placerats på åkern norr ut. Bilvägen får en naturlig placering mellan åkrarna så att de idag befintliga 
stenmurarna skall kunna bevaras.  
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När man kommer in i Telestads ekoby kan detta göras på antingen en gång och cykelvägen eller längs 
bilvägen som korsar området. Ekobyns två parkeringar är belägna i västra respektive östra delen av tomten 
och sammanlänkas av den så kallade byvägen. Inom Telestads ekoby är det låg bilfart som gäller då barn 
skall kunna röra sig fritt i området. Mellan de båda parkeringarna finns en plats där man kan parkera 
kortare stunder för avlastning.  

Som cyklist eller gångtrafikant är bland det första man ser när man når området en bollplan, som finns för 
att främja gemenskapen. När man kommer in bland bostäderna finns en gemensam fruktträdgård för de 
boende i byn. Här finns också en jordkällare belägen. I mitten av de 36 bostäderna hittas en mötesplats 
runt ett träd. Den är placerad här för att gynna det oplanerade samtalet. Söder om byvägen är områdets 
två avfallsstationer placerade.  

Norr om byvägen hittar vi de boendes gemensamma hus. Här finns samlingslokaler, storkök och 
övernattningsmöjligheter för boendes gäster. Huset ligger vid en kvartersgård där människor träffas vid 
sina olika göromål. Runt kvartersgården finner man en byggnad som rymmer, grovtvättstuga och bastu. 
Det är också här områdets cykelförråd är placerat, mindre förråd för cyklar finns också vid bostäderna.  
Bakom dessa två hus är de boendes odlingslotter placerade. De boende har tillgång till en odlingslott runt 
100 kvm och hushåll beroende på vilket intresse som finns. Öster om kvartersgården ligger det 
gemensamma hönshuset, med plats för mer än 100 höns enligt Kravmärkningen. Det finns också i detta 
hus utrymme för att ha större djur så som får, getter och grisar. Bakom hönshuset finns det en betesmark 
som räcker till hönsgård och betesmark till andra djur. Bredvid den ligger de gemensamma odlingarna, där 
det med fördel planteras rotfrukter, grönsaker och bärbuskar, som är mer utrymmeskrävande än vad 
odlingslotten tillåter.  

 

6.3.2 Bostäderna i Teleborgs ekoby  

Bostäderna utformas antingen med inredd vind eller inte. Planlösningen nedan visar en bostad med 3 rum 
och kök utan inredd vind. Husets entré har placerats åt norr och består av ett vindfång som fångar upp 
vinden innan den når bostaden. Vindfånget, skafferiet och förråden är ouppvärmda vilket gör att dessa 
rum blir en extra isolering in mot bostaden. Förråden har utrymme för cyklar och trädgårdsredskap med 
mera. Alla planlösningar finns sist i arbetet. 

När man kommer in i bostaden möts man av en öppen planlösning som gör att värmen inne i bostaden 
cirkulerar i det öppna utrymmet, vilket är bra i miljösynpunkt. I närhet till bostadens kök är skafferiet 
beläget. Skafferiet kräver ingen köpt energi för att kylvaror skall kunna förvaras här stora delar av året. 
Kökets frysar är också placerade här för att de skall använda så lite energi som möjligt.  

 Samvarodelen är placerad i söder för att få in ljus i dessa delar. Åt söder är också bostadens växthus 
beläget. Växthuset tar till vara på den passiva solvärme och vidareför den till bostaden. Självklart är 
växthuset en stor hjälp till den tänkta självförsörjningen av grönsaker och frukt. Se bilaga 7. 



 

 

3 rum och kök 

 

Undervåning inredd vind 
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Planlösningen ovan är en lägenhet med inredd vind. Istället för två sovrum på bostadens botten plan har 
ett av sovrummen fått ge plats åt en trappa upp till övervåningen. Annars är planlösningen densamma som 
ovanstående. Se bilaga 8. 

 

 

 

 

 

Övervåning inredd vind 

Den inredda vinden kan ha olika planlösningar utifrån vilka behov man har. Planlösningen ovan består av 
två sovrum och en toalett. Då det ena sovrummet ligger beläget mot den lägenhetsskiljande väggen finns 
inga möjligheter till fönster här. Fönster har därför placerats mot den öppna delen av bostaden. De 
bostäder som har inredd vind har öppnats upp så värmen kan cirkulera mellan under- och övervåningen. 
Se bilaga 9. 

 

 

 

 

34 

Ellen Albinsson  

 



35 

Ellen Albinsson  

 

7. Diskussion  

Resultatet av arbetet blir en bred och aningen spretig. Vid en verklig projektering hade det behövts ett 
stort utbyte under arbetet med de framtida boende. Vissa delar kunde arbetas mer djupgående med 
medans andra delar kunde ta mindre plats, än den nu har fått. Det är viktigt att det finns ett intresse bland 
de boende att använda och vidareutveckla de olika delarna som en ekoby består av. Examensarbetet hade 
kunnat arbetas mer på detta sett, om intervjuer med de boende vid ekobyarna hade gjorts ännu mer 
generella, och fortsatt arbete hade berört delar som poängterades i intervjun.   

De ekobyar som intervjuades är ekobyar uppbyggda under samma tidsperiod. Hade de representerade 
ekobyarna istället varit från olika tidsperioder hade antagligen annan information fåtts, då utvecklingen går 
framåt inom både byggmaterial och metoder, för ekologiskt boende. En annan möjlighet hade varit att 
använda sig av fler intervjuer och på det sättet fått mer material att använda sig av. 

En svårighet som uppkommit i arbetet är att inga skriftliga källor har hittats som har skrivit negativt mot 
de källor som använts. Det har därför varit svårt för mig som författare, att vara opartisk vid val av metod 
eller produkt, när bara ett val har getts.  

Ekologiskt byggande och ekobyar är viktigt att ha kunskaper om i dagens byggbransch. Det är här 
spjutspets kompetensen finns för miljövänligt byggande. Därför borde denna kompetens tas tillvara bättre 
än den görs idag. Enligt mig är byggbranschen för inriktad på viss teknik medans annan teknik inte får den 
vidareutveckling den behöver.   
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BILAGA 1 (antal sidor 7) 

 

Frågeformulär 

- En ekobys uppbyggnad 

Ekobyns namn: _____________________________________________________________ 

Kontaktperson/telenr:________________________________________________________ 

Datum:_____________________________________________________________________  

Ekobyn stod färdig: __________________________________________________________ 

Initiativtagare: ______________________________________________________________ 

Arkitekt:____________________________________________________________________ 

Byggherre:__________________________________________________________________  

Entreprenör: ________________________________________________________________ 

 

Varför blev det en ekoby?  

Vilken uppgift har du i ekobyn?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del 1: Byggnadsmaterial  

 

Fråga 1. Har det gjorts någon miljöprofil där man ser hela byggnaden/byns resursförbrukning 
och miljöbelastning? 
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JA                    NEJ 

 

Fråga 1a. Om ja, skulle jag få ta del av den?  

JA                    NEJ 

 

Fråga 1b. Om ja, har det funnits någon uppföljning av miljöprofilen?   

 

Fråga 2. Vad har ni använt er av för markbeläggning?  

 

Fråga 2a. För och nackdelar med detta, som boende i ekobyn?  

 

Fråga 3. Vad består husen av för konstruktionsmaterial? 

 

Fråga 3a. För och nackdelar med detta som boende i ekobyn?  

 

Fråga 4. Vad består väggarna av för isoleringsmaterial? 

 

Fråga 4a. För och nackdelar med detta som boende i ekobyn?  

 

Fråga 5. Vilket är fasadmaterialet? 

 

Fråga 5a. För och nackdelar med detta som boende i byn?  

 

Fråga 6. Vad har husen för taktäckning?  



3 

 

 

Fråga 6a. För och nackdelar med detta som boende i byn?  

 

Har du något du skulle vilja tillägga i denna del:  
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Del 2. Arkitektur 

 

Fråga 1. Finns det något medvetet val inom arkitekturen för att få husen mer 
miljöanpassade?  

 

Fråga 1a. Har planlösningen utformats på något speciellt för att miljöanpassas?  

 

Fråga 1b. Har huset en speciell utformning för att de skall miljöanpassas? 

 

Fråga 1c. Har husen placerats på något speciellt sett på tomten för att ta tillvara på 
vädersträcken?  

 

Fråga 2. För och nackdelar med lägenheternas planlösning som boende i ekobyn?  

 

Fråga 3. För och nackdelar med husets utformning som boende i ekobyn?  

 

Fråga 4. För och nackdelar med husets placering i vädersträcken som boende i ekobyn?  

 

Vill du göra något tillägg i denna del:  
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Del 3: Förnybar värme 

 

Fråga 1. Vad använder ni er av för uppvärmning?  

 

Fråga 1b. Finns det några alternativa uppvärmningskällor, vilka?  

 

Fråga 2. Har det fungerat som planerat?  

 

Fråga 3. Hur värms husen upp med golvvärme, radiatorer eller något annat alternativ?  

 

Fråga 4. Är uppvärmningssystemet ekonomiskt hållbart?  

 

Fråga 5. För och nackdelar med detta som boende?  

 

Finns det något tillägg du skulle vilja göra? 
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Del 4: Mat och odling 

 

Fråga 1. Har ni några möjligheter till självförsörjning?  

 

Fråga 2. I vilka delar kan ni vara självförsörjande?  

 

Fråga 3. Skulle detta kunna vidareutvecklas?  

 

Fråga 4. Finns det någon möjlighet till att ha djur?  

 

Fråga 4a. Finns det intresse bland de boende att kunna ha fler sorters djur?  

 

Fråga 5. Hur viktigt är det med självförsörjning för de boende?  

 

Vill du göra något tillägg i delen om mat och odling?  
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Del 5. Hur är det att bo i en ekoby? 

 

Fråga 1. Vilka är det största fördelarna med att bo i en ekoby i stort?  

 

Fråga 2. Vilka nackdelar finns med att bo i en ekoby?  

 

Fråga 3. Vilka är det största fördelarna med att bo i er ekoby?  

 

Fråga 4. Vad känner tecknar er ekoby?  

 

Fråga 5. Vilken sorts människor är det som bor i er ekoby?  

 

Fråga 6. Finns det fortsatt intresse att vidareutveckla ekoby?  

 

Fråga 6a. Om ja, vilka är framtidsplanerna?  

 

Fråga 7. Vad saknar du i er ekoby? 

 

Fråga 8. Om du skulle fått uppgiften att bygga en ekoby idag, vad skulle du gjort 
annorlunda?  

 

Vill du göra några tillägg i denna del:  
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Bilaga 2 (antal sidor 9) 

 

Frågeformulär 

- En ekobys uppbyggnad 

Ekobyns namn: Toarps ekoby (Bostadsrättsföreningen Myrstacken)  

Kontaktperson/telenr: Marjo Lampinen Qvist  

Datum: 2010-04-09 

Ekobyn stod färdig: 1992  

Initiativtagare: Kristina Westling Malmökommuns ekoråd  

Arkitekt: Krister Wiberg 

Byggherre: HSB, Malmö 

Entreprenör: Totalentreprenad, PEAB 

Varför blev det en ekoby?  

Miljötänk i början i slutet på 1980- talet. Kristina Westling från Malmökommuns ekoråd kom med ett 
förslag att man skulle bygga Skånes andra ekoby. Förslaget blev Solbyn i  Toarp. Arbetades sedan fram till 
Toarps ekoby. 

Vilken uppgift har du i ekobyn?  

Marjo är boende och har hand om guidningar i byn. Alla har olika uppgifter till exempel kan man ha hand 
om att ta vattenprover eller ta hand om utlåningen av den gemensamma bystugan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Del 1: Byggnadsmaterial  

Fråga 1. Har det gjorts någon miljöprofil där man ser hela byggnaden/byns resursförbrukning 
och miljöbelastning? 

 VET EJ, men något liknande ett dokument har funnits med krav där det har stått om husens placering, 
att byggmaterialen skall vara hälsosamma, att husen skall vara lättstädade för att minska allergirisken och 
att man ska tänka på att spara på energin. 

 

Fråga 1a. Om ja, skulle jag få ta del av den?  
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JA                    NEJ 

 

Fråga 1b. Om ja, har det funnits någon uppföljning av miljöprofilen?   

 

Fråga 2. Vad har ni använt er av för markbeläggning?  

Vid ingångarna till husen ligger cementplattor, på alla gångar, byvägarna och parkeringsplatserna är 
grusbelagda. Resterande markområden består av gräs.  

 

Fråga 2a. För och nackdelar med detta, som boende i ekobyn?  

Gör att man känner att det finns ett miljötänk i byn. Det kan bli väldigt dammigt på somrarna och var 5 
till 7 år behöver man lägga på mer grus.   

  

Fråga 3. Vad består husen av för konstruktionsmaterial? 

Inte säker men troligt är att det är trä- eller stålreglar eller båda. Grunden består i alla fall av en platta på 
mark.   

 

Fråga 3a. För och nackdelar med detta som boende i ekobyn?  

 

Fråga 4. Vad består väggarna av för isoleringsmaterial? 

På vinden finns det pappersfiber (rivna tidningspapper) Annars består väggarna av en luftspalt och sen har 
inte huset något tätskikt vilket gör att huset andas. Det har inte mig veterligen varit någon som har hat 
problem med fukt.  
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Fråga 4a. För och nackdelar med detta som boende i ekobyn?  

Det har inte blivit några mögel eller fuktproblem i husen. 

 

Fråga 5. Vilket är fasadmaterialet? 

Tegelstenar som är putsade så man ser teglet. På de hus som består av 2 och 3 r.o.k. har träpanel på 
gavlarna. De förråd som finns i byn är i träpanel.  

 

Fråga 5a. För och nackdelar med detta som boende i ekobyn?  

Det behövs en del underhåll men underhållsplaner finns. Man har tillexempel behövt byta ut träpanelen 
som finns på gavlarna då den är hårt utsatt för vind. Trä runt fönster har också behövts bytas eller målas 
om. Putsfasaderna skall snart tvättas på grund av algblommning. Detta skall göras med en miljötvätt.  

 

Fråga 6. Vad har husen för taktäckning?  

Taktegel  

 

Fråga 6a. För och nackdelar med detta som boende?  

Det  är olika åsikter om hur ofta ett tegeltak måste göras rent. En del tycker att det måste tvättas men 
andar tycker det är fint och att det ser naturligt ut.  

 

Har du något du skulle vilja tillägga i denna del:  
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Del 2. Arkitektur 

 

Fråga 1. Finns det något medvetet val inom arkitekturen för att få husen mer miljöanpassade?  

Det första jag tänker på är placeringen. Till exempel är vissa hus i suterräng vi en kulle, detta gör att husen 
skyddas från vinden. Framsidan av husen är placerade i vinkel för att ta till vara på solljuset så mycket som 
möjligt. Det är också här våra solpaneler sitter. Man har valt treglas fönster med lågemissionsskikt för att 
ta tillvara på värmen som kommer från solen. De är inte helt klara utan lite mörka men släpper in 
maximalt med ljus. 

 

Fråga 1a. Har planlösningen utformats på något speciellt för att miljöanpassas?  

Vi har burspråk ut mot bygatan för att få in solljus. Matplats och kök placerade ut mot gården. Privata 
delar mot norr. På grund av finanskris vid byggnationen fick entreprenören kalla fötter och drog in på 
vissa saker. Det blev till exempel inget uterum/växthus på husens södra sida. Plattan är gjord och används 
nu som uteplats vissa har glasat in den.   

 

Fråga 1b. Har huset en speciell utformning för att de skall miljöanpassas? 

Husen har en värmeabsorberande tung stomme och högvärdig värmeisolering i golv, tak och väggar. 
Keramiska golv på undervåningen gör så att det blir lättstädat. På övervåningen och linoleum matta på 
toaletten.  

 

Fråga 1c. Har husen placerats på något speciellt sett på tomten för att ta tillvara på 
vädersträcken?  

Kök och matplats har placerats mot söder för att få in så mycket solljus som möjligt. Privata delar så som 
sovrum och toalett har placerats i norr. Man har använt sig av naturen för att få ett vindskydd.  

 

Fråga 2. För och nackdelar med lägenheternas planlösning som boende i ekobyn?  

Vid kök och matplats får man in mycket solljus så man kan odla i burspråket på vår sommar för det blir 
värmt. Då husen är placerade så att kök och matplats är riktade mot byvägen gör det att man ser vilka som 
kommer och går.  

 

Fråga 3. För och nackdelar med husets utformning som boende i ekobyn?  
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Fråga 4. För och nackdelar med husets placering i vädersträcken som boende i ekobyn?  

Det är varmt i kök och matplats på sommaren detta är både en fördel och en nackdel man kan som sagt 
odla i burspråket men det kan också bli lite för varmt så man måste ha markiser eller gardiner för fönstren.  

 

Vill du göra något tillägg i denna del:  

Invändigt är det mesta HSBs vanliga standard återigen pågrund av att det var finanskris i 
bostadsbranschen när ekobyn byggdes. Men man satsade i alla fall på energisnåla köksmaskiner och 
centraldamsugare. 
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Del 3: Förnybar värme 

 

Fråga 1. Vad använder ni er av för uppvärmning?  

En gammeldags vedspis som är ca 70x80 cm, vedspisen är kopplad till en 500 liters vattentank som 
värmer upp husets radiatorer men också tappvattnet. Solpaneler finns på taket fyllda med raps- eller 
majsolja. Solpanelerna räcker under perioden april till september så då behöver man inte elda. Annars 
måste man elda 2 till 3 timmar om dagen detta kan med fördel göras samtidigt som man lagar mat. 

 

Fråga 1b. Finns det några alternativa uppvärmningskällor, vilka?  

Det finns en elpatron som ska användas så lite som möjligt. I en lägenhet som är 120 kvm går det åt med 
bara elpatron 20 000 kW/h och med elpatron och vedeldning räcker det med 9000 kW/h. 

 

Fråga 2. Har det fungerat som planerat?  

Det var antagligen meningen att man skulle använda elpatronerna mer för vedförråden som finns är 
alldeles för underdimensionerade. Vissa har behövt bygga ut vedförrådet andra får lägga sin ved på 
parkeringsplatsen eller odlingslotten. Vissa tycker också att det är för jobbigt att elda och alla använder 
inte vedspisen.  

 

Fråga 3. Hur värms husen upp med golvvärme, radiatorer eller något annat alternativ?  

Radiatorer används både på över- och undervåningen.  

 

 Fråga 4. Är uppvärmningssystemet ekonomiskt hållbart?  

Ja eldar man med ved blir det mycket lönsamt. 

 

Fråga 5. För och nackdelar med detta som boende?  

En nackdel för vissa är att det är jobbigt att elda. Det är lite att sköta kan vara svårt till exempel om man är 
ensamstående eller jobbar skift. Det kan också lukta en del gråmulna dagar då inte röken orkar jobba sig 
igenom molnen. Ibland måste man vara rökpoliser åt varandra. Vi har gått kurser om hus man ska elda 
rätt och eldar man rätt luktar det inte och röken blir ”finnare.” De stora fördelarna är att det är 
ekonomiskt och såklart bra för miljön.  

 

Finns det något tillägg du skulle vilja göra? 
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Del 4: Mat och odling 

 

Fråga 1. Har ni några möjligheter till självförsörjning?  

Vi har odlingslotter fast de är inte så stora. Men man kan låna av andra som inte använder sin odlingslott. 
Vi har också äppelträd på vid odlingslotterna och i trädgården vid husen. 

 

Fråga 2. I vilka delar kan ni vara självförsörjande?  

Några är mer eller mindre självförsörjande på grönsaker men de flesta gör de på en hobbynivå. Så vid 
frukt och grönt kan man vara självförsörjande om man vill.  

 

Fråga 3. Skulle detta kunna vidareutvecklas?  

Om man vill odla mer kan man låna av sådana som odlar mindre. Så det är väl mest intresse som styr. 

 

Fråga 4. Finns det någon möjlighet till att ha djur?  

Ja det finns det. Det har funnits två hönsgårdar men idag finns det bara en. Tyvärr har vi stora problem 
med räv och mink. Det fanns också några som hade ankor för att det skulle äta sniglar vid odlingarna men 
tyvärr var det inte långlivade.  

 

Fråga 4a. Finns det intresse bland de boende att kunna ha fler sorters djur?  

Ja det tror jag, men man skall hinna med också. 

 

Fråga 5. Hur viktigt är det med självförsörjning för de boende?  

Väldigt olika från familj till familj. 

 

Vill du göra något tillägg i delen om mat och odling?  
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Del 5. Hur är det att bo i en ekoby 

 

Fråga 1. Vilka är det största fördelarna med att bo i en ekoby i stort?  

Man är inte anonym utan det blir ett socialt boende. Det finns barn i alla åldrar det är helt enkelt en 
Bullerbyn känsla. Sen är det självklart miljötänket.  

 

Fråga 2. Vilka nackdelar finns med att bo i en ekoby?  

Jag ser inga direkta nackdelar. 

 

Fråga 3. Vilka är det största fördelarna med att bo i er ekoby?  

Det finns en bra kommunikation med tåg och buss på gångavstånd. Det egna kretsloppssystemet inom 
avloppsreningen. Vi har ett eget reningssystem som går till en damm, vattnet i dammen används till 
bevattning på odlingslotterna. Sen har vi värmkompostering som blir till mull- jord som ger bra jordmån i 
rabatterna. Soppsorteringen till exempel kommer det en container hit några gånger om året där man kan 
slänga saker men oftast blir det att vi byter grejer i stället och bara det absolut ingen vill ha slängs. Vi har 
också loppisar och klädbytardagar. Allt återanvänds, allt gr i något slags kretslopp.  

 

Fråga 4. Vad känner tecknar er ekoby?  

Det måste väl vara kretsloppstänket. Allt kan användas igen eller till något annat.  

 

Fråga 5. Vilken sorts människor är det som bor i er ekoby?  

De första som flyttade in var gröna vågen föregångare och HSB blev väldigt stolta men sedan blev inte 
ekobyn riktigt som man trott så kostnaderna på husen sjönk och allt mer ”vanligt” folk flyttade hit. Så alla 
har inte riktigt miljötänket tyvärr, det märks vid bymötena. Men majoriteten har ett miljötänk. Det är 
barnfamiljer till 80% som bor här.  

 

Fråga 6. Finns det fortsatt intresse att vidareutveckla ekoby?  

Det finns det, vid bymötena tar det oftast upp nya saker som man kan arbeta vidare på. 

 

Fråga 6a. Om ja, vilka är framtidsplanerna?  

Innan var det vindkraft så att vi kunde bli helt självförsörjande på el. Men det funkade inte efter att man 
hade räknat på det så skulle det bara bli den gemensamma bygården som skulle bli självförsörjande. Så 
ingen satsning gjordes. Då spisarna måste bytas ut ungefär efter 25 år pratas det om att i stället för att sätta 
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in nya sätta in ett nytt hållbart system där man slipper vedhanteringen. Det har varit uppe att välja 
vattenmantlar med pelletskamin som man kan laga mat på.     

 

Fråga 7. Vad saknar du i er ekoby? 

Den sociala biten kunde varit ännu bättre. När vi flyttade hit fanns det soppkök då cirka 15 familjer 
samlades en gång i veckan och åt mat tillsammans. Man fick laga soppa till de andra var 15 vecka. Men 
framför allt behövs det fler eldsjälar som orkar hålla igång, de vi har haft har flyttat. Innan fanns det också 
en ekotidning om vad som hände i byn och köp och sälj m.m. Men på sommarhalvåret är den sociala 
biten bra.  

  

Fråga 8. Om du skulle fått uppgiften att bygga en ekoby idag, vad skulle du gjort annorlunda?  

Det har jag inte kunskap i men det jag skulle vilka göra nu är att man kan ha en dag på hösten man kan 
byta sånt man har odlat med varandra.  

 

Vill du göra några tillägg i denna del:  

Vi har gemensamhetsdagar några gånger om året då vi fixar rabatterna och utför reparationer. Då brukar 
vi också ha en loppis och så äter vi tillsammans. Trevligt! De finns de som har miljöbilar, det är bra. Andra 
har det inte, en parkeringsplats tillhör lägenheten men har man två bilar får man betala för den andra 
parkeringen, lite straff ska de ha ☺.  
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Bilaga 3 (antal sidor 9) 

 

Frågeformulär 

- En ekobys uppbyggnad 

Ekobyns namn: Smedens ekoby 

Kontaktperson/telenr: Pia Larsson  

Datum: 2010-04-16 

Ekobyn stod färdig: 1994-1196  

Initiativtagare: Centerpartiet  

Arkitekt: Arkitektrådet AB (Jan Moeschlin) 

Byggherre: Smedens ekoby förening  

Entreprenör: Totalentreprenad, Mjöbäcksentreprenad AB (billigt på grund av lågkonjunkturen) 

 

Varför blev det en ekoby?  

Efter att miljöfrågan kom på tal genom säldöden. Centerpartiet gav då in en motion till 
Jönköpingskommun 1988. Jönköpingskommun frågade om det finns något intresse från dem som stod på 
tomt och småhus kön. Det visade sig att 82 hushåll var intresserade. Nu hoppade Jönköpingskommun av 
och 32 familjer av de 82 som var intresserade startade en ekobyförening med arbetsgrupper som skulle 
arbeta vidare med olika delar av förslaget. Målsättningen var att det skulle vara resurssnålt, energisnålt och 
att det skulle utformas med kretsloppstankar. Sex olika arbetsgrupper bidades för att arbeta fram ett 
förslag till Smedens ekoby. 

 

Vilken uppgift har du i ekobyn?  

Pia var med i en av arbetsgrupperna när byn bildades och har varit ordförande för bostadsrättsföreningen 
och medlem i styrelsen under många år. Nu har hon hand om guidningar och intervjuer.  
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Del 1: Byggnadsmaterial  

 

Fråga 1. Har det gjorts någon miljöprofil där man ser hela byggnaden/byns resursförbrukning 
och miljöbelastning? 

 Ja, i alla fall något liknande. De sex gruppernas förslag sammanställdes och en tydlig kravspecifikation 
gavs till totalentreprenören, Mjöbäcksentreprenad AB.  

 

Fråga 2. Vad har ni använt er av för markbeläggning?  

De har grusgångar överallt till och med på infartsvägen till byn.  

 

Fråga 2a. För och nackdelar med detta, som boende i ekobyn?  

Man behöver fylla på grus några gånger om året. Vissa boende vill ha asfalt i alla fall på infartsvägen då 
den lätt blir hållig men den tillhör kommunen så den får en dålig skötsel enligt vissa.   

 

 Fråga 3. Vad består husen av för konstruktionsmaterial? 

Väggarna består av träfackverk ingen diffusionsspärr i plast utan istället ångspärr i papp. Täthetsprov har 
gjorts och de håller hög klass så det är inget hus som andas. För att få en någon så när tung stomme har 
man använt sig av dubbelgips. Då det blev väldigt dyrt med lättbetong som var tänkt från början.    

 

Fråga 3a. För och nackdelar med detta som boende i ekobyn?  

Ingen nackdel som de boende har sett. 

 

Fråga 4. Vad består väggarna av för isoleringsmaterial? 

Väggarna består av ekofiber. Det är 24 cm i väggarna och 55 cm på taket. Att det skulle vara ekofiber var 
ett krav arbetsgrupperna hade arbetat fram så detta har inte totalentreprenören bestämt. 

 

 

Fråga 4a. För och nackdelar med detta som boende i ekobyn?  

Än så länge bara fördelar då det är ett mycket bra material ur miljösynpunkt. Kontroller har gjorts och 
inget tyder på att ekofibern har sjunkit ihop och försämrats. 
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Fråga 5. Vilket är fasadmaterialet? 

Husen har träpanel som fasad material, detta gäller också förråd och garage. Först pratade man om putsad 
lättbetong. Då lättbetongen blev för dyrt och inte funkade ihop med ekofiber som det var bestämt att man 
skulle ha blev det inte heller puts utan träpanel.  

 

Fråga 5a. För och nackdelar med detta som boende i ekobyn?  

Den rödmålade träpanelen ger ett småländskt intryck och  fasaden behöver inte så stort underhåll.  

 

Fråga 6. Vad har husen för taktäckning?  

Då ekobyföreningen inte hade något krav på detta bestämde totalentreprenören att man skulle använda sig 
av röda betongpannor. 

 

Fråga 6a. För och nackdelar med detta som boende?  

Entreprenören tycker det var ett billigt alternativ. Takpannorna börjar bli rejält smutsiga men inget 
underhåll har krävts än.  

 

Har du något du skulle vilja tillägga i denna del:  

Marken runt husen hade behövts planeras bättre. Entreprenören hade inte tillräckligt med kunskap och 
borde ha tagit in en landskapsarkitekt. Vi ville att marken skulle kunna klara av att ta till vara på vattnet 
själv utan dränering som åkern gjort innan ekobyn byggdes. Detta fungerar inte och nu finns funderingar 
på att dränera området.  

Väggarna invändigt är målade med bivaxlasyr som kan vara mycket svårt att göra själv.  
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Del 2. Arkitektur 

 

Fråga 1. Finns det något medvetet val inom arkitekturen för att få husen mer miljöanpassade?  

Husen är placerade med framsidan mot söder och baksidan mot norr. Kök och vardagsrum som är 
placerade i söder får in mycket solljus. Förråd som inte är uppvärmt är placerat i norr för att ta till vara på 
kylan. 

 

Fråga 1a. Har planlösningen utformats på något speciellt för att miljöanpassas?  

Planlösningen har gjorts öppen för att luften och med det värmen i huset skall kunna cirkulera mellan 
olika delar av bostaden. Det är fyra meter högt i tak i vissa delar så att uppe och nere sitter ihop. På husets 
södra sida finns ett rum som inte är uppvärmt som blir som ett växthus hos några  och andra använder det 
som en del av bostaden på sommaren. I norr finns ett skafferi som inte behöver ström då det fungerar 
som kyl både sommar och vinter beroende på sin placering. 

  

Fråga 1b. Har huset en speciell utformning för att de skall miljöanpassas? 

Husen har byggts med dubbelgips för att stommen skall bli något sånär tung. Husen har också byggts så 
att husen är parhus och då får lägenheterna en gemensam vägg så man slipper alltså en yttervägg vilket gör 
mycket i energisynpunkt.  

 

Fråga 1c. Har husen placerats på något speciellt sett på tomten för att ta tillvara på 
vädersträcken?  

Ja alla husen är vända mot söder för att få den passiva solinstrålningen men man har som sagt också 
använt sig av vädersträcket norr för att ta till vara på den sidan där inte solen kommer åt.  

 

Fråga 2. För och nackdelar med lägenheternas planlösning som boende i ekobyn?  

Mycket bra planlösning, känns modern då den är så öppen. Den känns också väldigt väl arbetad av 
arkitekten. En offentlig och en privat del finns. En stor fördel är också uterummet i söder.  

 

Fråga 3. För och nackdelar med husets utformning som boende i ekobyn?  

Inget man tänker något speciellt på. 

 

 

 



5 

 

Fråga 4. För och nackdelar med husets placering i vädersträcken som boende i ekobyn?  

Det kan bli värmt på sommaren i det ouppvärmda uterummet då måste man använda sig av markiser eller 
gardiner. Det är också bra då man kan använda det till växthus på vår och sommar. Skafferiet är verkligen 
en tillgång, det är bra med mycket förråd som det finns i norr både på under och övervåningen.  

 

Vill du göra något tillägg i denna del:  

I början vågade man inte plantera träd på husens södersida då man inte ville skymma den passiva 
solinstrålningen och solpanelerna på taket. Detta märkte man snart att det inte var något problem utan det 
kan istället vara skönt med lite skugga på sommaren då det inte blir så varmt inne. Solpanelerna skadas 
inte av detta på vintern har trädet inga löv som skyler och på sommaren står solen högre än träden.  

. 
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Del 3: Förnybar värme 

 

Fråga 1. Vad använder ni er av för uppvärmning?  

Vi använder sig av en elpatron med ackumulatortank. Alla husen har också solpaneler.  

  

Fråga 1b. Finns det några alternativa uppvärmningskällor, vilka?  

Runt 10 av de 24 bostäder som finns i byn valde att sätta in vattenmantlade kalkelugnar. Det finns också 
sådana som har satt in vanliga kaminer nu senare.  

 

Fråga 2. Har det fungerat som planerat?  

Det har varit en del problem med solpanelerna det har varit fel på kopplingarna så dessa har man varit 
tvungna att dreva om. Det funkade heller inte med den befintliga oljan i systemet så det har man fått byta 
flertalet gånger och nu använder man sig av en blandning av vatten och glykol. Vatten och glykol 
blandningen måste fyllas på ibland då det avdunstar. 

 

Fråga 3. Hur värms husen upp med golvvärme, radiatorer eller något annat alternativ?  

Det är golvvärme i hela husen både på över- och undervåningen. Det har fungerat mycket bra och har 
räckt som värmekälla. Tyvärr var det fel ventiler på dessa och de har bytts ut. 

 

Fråga 4. Är uppvärmningssystemet ekonomiskt hållbart?  

Så där, när elpriset är högt har man en rätt hög kostnad, att elda hjälper en del. 

 

Fråga 5. För och nackdelar med detta som boende?  

Det enda är att elpriset kan bli väl högt ibland annars ser jag inte mycket nackdelar det mesta sköter sig av 
sig själv.  

 

Finns det något tillägg du skulle vilja göra? 

Jönköpingskommun har börjat göra bioel i sin fjärrvärme anläggning, denna el är bra för miljön! Vi har 
också andelar i vindkraften på Visingsö. Detta ger en lite tilldelning men det var synd att det inte satsades 
mer för det har varit mycket lönsamt.  
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Del 4: Mat och odling 

 

Fråga 1. Har ni några möjligheter till självförsörjning?  

Ja, alla lägenheter har en odlingslott på 200 kvm. Idag är det tyvärr bara sex till sju stycken som odlar. 
Detta beror på att råddjuren från naturreservatet kommer och hälsar på och äter upp det mesta.  

 

 Fråga 2. I vilka delar kan ni vara självförsörjande?  

Man kan vara självförsörjande på frukt och grönsaker men få är det.  

 

Fråga 3. Skulle detta kunna vidareutvecklas?  

Ja om någon hade haft intresset. 

 

Fråga 4. Finns det någon möjlighet till att ha djur?  

Ja det står i detaljplaneringen att djur är tillåtna. Idag finns här höns, bin och sällskapsdjur. Bin är också 
bra för fruktträden.  

 

Fråga 4a. Finns det intresse bland de boende att kunna ha fler sorters djur?  

Inte mycket just nu men det har funnits tankar på grisar och får.  

 

Fråga 5. Hur viktigt är det med självförsörjning för de boende?  

Den är inte så viktig idag. Kanske för någon enstaka.  

 

Vill du göra något tillägg i delen om mat och odling?  
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Del 5. Hur är det att bo i en ekoby 

 

Fråga 1. Vilka är det största fördelarna med att bo i en ekoby i stort?  

Det viktigaste är nog sammanhållningen särskilt mellan barnfamiljerna. Det är också en bra miljö för barn 
att växa upp på. Man delar sina värderingar med grannarna.  

 

Fråga 2. Vilka nackdelar finns med att bo i en ekoby?  

Det finns tydliga nackdelar i om ekoyn blir för stor eller för liten då fallerar det med den tänkta 
sammanhållningen. Har ekobyn för många bostäder kan man inte hålla kontakten med alla och det är lätt 
att någon glöms bort. Är det för få har de boende koll på allt man gör.  

 

Fråga 3. Vilka är det största fördelarna med att bo i er ekoby?  

En undersökning har gjorts på detta och de flesta tycker att det bästa är sammanhållningen, att området är 
bilfritt för barnen närheten till skogen och natur reservatet, man bor på landet men ändå väldigt nära 
staden och bostäderna har en planlösning. Tyvärr kom saker som att boendet är ekologiskt och resurssnålt 
längre ner på listan.  

Det finns ett schema mellan barnföräldrar om vem som skall följa skolbarnen till skolan. En sak som Pia 
tycker är viktig är att här tycker ingen man är konstig för att man vill odla med mera.  

 

Fråga 4. Vad känner tecknar er ekoby?  

 

Fråga 5. Vilken sorts människor är det som bor i er ekoby?  

Väldigt blandat men då hyran är relativt hög är det mest akademiker. Lägenheterna har varierande storlek, 
2 till 6 r.o.k. detta gör att det finns människor med olika åldrar boende i byn, detta är viktigt.  

 

Fråga 6. Finns det fortsatt intresse att vidareutveckla ekoby?  

Ja det finns de som vill få in en utvecklingsgrupp bland bostadsrättsföreningens arbetsgrupper. 
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Fråga 6a. Om ja, vilka är framtidsplanerna?  

Det de pratas mest om nu är att få husen ut köpta så det blir privatägda istället för bostadsrätter. Detta 
kommer göra att hyran blir lite billigare. Man kommer ändå behöva en samhällsförening till den 
gemensamma bystugan och odlingslotterna m.m. Men än är inget beslut tagit.  

 

Fråga 7. Om du skulle fått uppgiften att bygga en ekoby idag, vad skulle du gjort annorlunda?  

VA- systemet har vi haft problem med och för ett år sedan var vi tvungna att koppla in oss på 
kommunens avlopps system. Hade detta bara gjorts rätt från början hade det fungerat bra. En annan sak 
är att man kunde ha tänkt ännu mer på att spara energi vid byggnationen till exempel genom en 
energikappa.  

 

Vill du göra några tillägg i denna del:   

Arbetsgrupper – Bystugan; barnkalas, vinprovning, möten, knytkalas efter arbetsdagar m.m.  

   -  Teknisk grupp 

   - Utemiljö; det finns en äng som slås med lie, slåttergille 

Jourgrupper – Sex grupper med fyra familjer i varje; sanda, skotta m.m.  

Dammen behövs ju inte längre då man är inkopplad på kommunens VA- ledning men den skall sparas 
och man skall göra en grillplats där.  

När man kopplade på sig på kommunens VA-ledning gjordes en utredning och det blev inte så mycket 
mer miljöpåfrestande då kommunen gör biogas av resterna.  

 

 



Bilaga 4 (antal sidor 1) 
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Vy från sydväst 

 

 

 

 

 

 

 
Vy från väst  



 
Vy från nordväst   
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