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1. Uppgifter om sökande
Sökande

Person-/organisationsnummer

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun
Adress

212000-1066

Postnummer

Hamngatan 5

234 81

Sökandens kontaktperson

Lomma

E-post

Eva Sjölin
Telefonnummer (arbete)

Postadress

eva.sjolin@lomma.se
Telefonnummer (mobil)

040-6141166

0733-411166

Län

Kommun

Skåne

Lomma

Projektbenämning

Miljöuppföljning i Lomma Hamn
Typ av organisation

✘ Kommun

Aktiebolag

Regionalt organ

Privat bostadsföretag

Allmännyttigt bostadsföretag

✘

Annat

Samverkansprojekt

2. Sekretess
Ange om ansökan innehåller information som du inte vill ska lämnas ut vid förfrågan.

Ja

✘ Nej

Bidrag söks för:
A. Investeringsprojekt

Nybyggnad

Stadsdel

Åtgärd som rör energi

Ombyggnad

Bostadsområde

Åtgärd som rör vatten

Kvarter

Åtgärd som rör avfall
Åtgärd som rör transporter
Annan åtgärd

B. Planeringsprojekt

✘ Programskrivning

✘ Sektorsövergripande planering

✘ Informationsinsats

Boverket 09.05

Förstudie

Bl 992 utg 2
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Projektbeskrivning
Lämna här en redogörelse för projektet och de åtgärder för vilka stöd söks för. Av beskrivningen ska bland annat framgå de övergripande
målen för projektet, bakomliggande resonemang och hur målen ska uppnås. Redogörelsen kan omfatta maximalt 4 000 tecken

Lomma Hamn är en ny stadsdel i centrala Lomma, nära Malmö, Lund och
Köpenhamn. Området är under utbyggnad och innehåller ca 1500 nya bostäder,
verksamheter, kultur och rekreation. Detta kommer att innebära 30 % fler
invånare i centrala Lomma, med gångavstånd till en framtida pendeltågstation,
och kommer att medföra en planläggning av spårtrafik mellan kommunens två
större tätorter. Parallellt förtätas Lomma centrum med 400 bostäder och
handel. Kring den framtida pendeltågstationen utvecklas ett resecentrum.
Stadsdelen byggs på återanvänd industrimark och deponier med byggavfall,
vilket krävt omfattande miljö-, säkerhets- och riskutredningar. Kommunens
markinnehav i området är litet varför en god dialog med de tre stora
markägarna (JM, Skanska och CA Fastigheter) har varit en förutsättning för
att skapa den blandade, hållbara stadsdel som Lomma Hamn är på väg att bli.
Planeringen har inneburit nära samarbete med stat, region, näringsliv,
universitet (LTH, LU, SLU Alnarp), Internationella miljöinstitutet (IIIEE)
och Institutet för framtidsforskning. Ett samarbete som har bidragit med ny
kompetens, regional förankring och ett kommunalekonomiskt hållbart projekt.
Som ett första kvitto på god stadsplanering fick Lomma kommun Sveriges
arkitekters planpris 2004 för planeringen av Lomma Hamn.
Miljöarbetet i Lomma hamn baseras på ett miljöprogram och en miljöpolicy, som
tagits fram i ett samarbete mellan kommunen, IIIEE och byggherrarna.
Dokumenten finns inskrivna i detaljplaner och exploateringsavtal. Avsikten är
att utforma bebyggelsen i Lomma hamn med minsta möjliga miljöbelastning.
Miljöprogrammet bygger på policyn, som anger att miljöarbetet skall fokuseras
på sex strategiska miljömål. Miljömålen är utformade så att de kan gälla
under hela utbyggnadstiden och är inte låsta vid specifika nivåer eller krav.
Miljöarbetet är en dynamisk process och bygger på en kontinuerlig dialog med
byggherrar där erfarenheter och lärande överförs från etapp till etapp med
syfte att hela tiden uppnå så hög miljöprestanda som möjligt. Systemet
tillämpas på icke kommunägd mark. Med modellens obligatoriska uppföljningsdel
(något som av KTH pekats ut som en stor brist i Hammarby Sjöstads
miljöprogram) och synliggörande av resultat skapas förutsättning för ständiga
förbättringar och kompetensutveckling genom hela projektet.
Vad Lomma kommun nu står inför är utvecklandet av en miljöuppföljning
”version 2” i samarbete med SLU Alnarp (gröna frågor och stadsrum) och
Internationella miljöinstitutet i Lund (miljöfrågor), med fokus på att
förstärka uppföljningens lärandeeffekter inom både byggprocess och
planprocess. Däri ligger att utvärdera gjorda enkäter, formulera förstärkta
mål där det behövs och förtydliga formuleringen av de ”mjuka” miljöfrågorna.
Med hänsyn till områdets läge vid Öresund och Höje ås mynning, framhålls även
vikten av klimatanpassning. Projektet kommer att anknyta till internationell
forskning med klimatperspektiv på den blå-gröna infrastrukturens roll. Den
nya förstudien, som ska resultera i ett mer utvecklat dokument för
miljöuppföljning, genomförs med referensstudier (Europeiska liknande
projekt), forskningskontakter samt uppföljande samtal om de enkäter som
genomförts med byggherrar och boende.
I vårt nätverk ingår även Helsingborg stad som planerar att tillämpa vår
modell med miljöuppföljning i sitt stora utbyggnadsprojekt H+, ett projekt
som är tio gånger större än utbyggnaden av Lomma Hamn. Ytterligare en
samarbetspartner är Sustainable Business Hub som kommer att studera
möjligheten att paketera och affärsutveckla modellen.
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Åtgärder i projektet
Om bidrag söks för investeringsprojekt ska samtliga fält under denna rubrik besvaras. Om bidrag söks för planeringsprojekt besvaras de
frågor som är tillämpliga. För att du korrekt ska kunna besvara frågorna måste du läsa anvisningarna till varje enskilt fält. Redogörelsen
under varje punkt kan omfatta maximalt 1 000 tecken.
3. Uppfyllande av hållbarhetsmål

I ”Lomma-modellen” för miljöuppföljning ingår sex strategiska mål. Dessa är
"minskad klimatpåverkan", "gröna miljöer inom området", "sund boendemiljö",
"resurseffektivitet och kretsloppstänkande", "levande stadsdel" och
"lärandeprocess". Inom varje mål finns en mängd underkategorier som rör
energieffektivitet, transporter, kemikalier, återvinning, LOD mm. I hela
Lomma Hamn-projektet har stor vikt lagts vid social och ekonomisk hållbarhet,
vilket är väsentligt även i uppföljningen. Genom kontinuerlig uppföljning,
utvärdering, dialog och erfarenhetsöverföring nås över tiden en högre och
högre grad av måluppfyllelse.

4. Stadsplanering

Lomma Hamn ligger inom gång- och cykelavstånd från Lomma centrum, som
parallellt också är föremål för förtätning. En ny pågatågsstation i centrum
med framtida lätt spårtrafik (den sk Lommalänken) löper genom området.
Industrimark återanvänds och en stor miljöskuld tas om hand. Bebyggelsen är
låg, tät och urban med småstaden som förebild. Passiva, användarvänliga och
resursbesparande system prioriteras. Grönstrukturen grundas på ett kretsloppoch balanseringstänkande. Klimat, ekonomi och genomförande är i fokus. Genom
uppföljning och utvärdering, applicering på H+ samt informations- och
kunskapsspridning kan hållbarhetsaspekter på stadsplanering optimeras
ytterligare.

5. Integrerade tekniska system

Miljöprogrammet uppmuntrar till integrerade system genom att samla en rad
aspekter av hållbar stadsutveckling. Byggherrarna föreslår uppföljningsbara
mål och metoder för att nå dem. Därigenom är ”Lomma-modellen” både flexibel
för anpassning till förändrad lagstiftning och miljöteknisk utveckling. Vi
vill tillsammans med IIIEE utveckla förfinade och fördjupade
uppföljningsmetoder, som både överför goda och genererar nya tillämpningar av
samordnade miljötekniska lösningar till Lomma, m fl städer.

6. Anpassning till kommande klimatförändring

Anpassning till kommande klimatförändring kommer att specialstuderas i
miljöuppföljningen tillsammans med SLU och kontakter med internationell
forskning inom klimatanpassning för urban planering. Anpassningsåtgärder
inför stigande havsnivå, ökad nederbörd och högre sommartemperaturer
fordrar en dynamisk planering av blå-grön infrastruktur som bl a skall bidra
till en hållbar dagvattenhantering, reducering av värmeöar, minskad
energiförbrukning genom kompletterande placering av byggnader mm.
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Åtgärder i projektet forts.
7. Klimateffekter

Riktvärdet var 80 kWh/kvm för värmeanvändning i det inledande
miljöprogrammet. Vi vill enhetligt och systematiskt följa upp de mål
(nyckeltal och parametrar) som anges för el, värme, vatten etc., men också
studera hur långt byggherrarna kan förbättra dessa värden med konventionella
byggmetoder samt hur man korrekt kontrollerar och analyserar
energieffektiviteten. Metoder kan dessutom utvecklas för utbildning och
informationsspridning.

Ange i tillämpliga delar generella nyckeltal för åtgärder som rör energi, vatten, avfall eller transporter

Minskad energianvändning
Typ av energibärare

-

-

Andel förnybar energi per använd energienhet
Total minskning av koldioxidekvivalenter

-

-

Beskriv vilka definitioner som har använts i beräkningarna

-

8. Förutsättningar för miljöteknikexport och kunskapsspridning

I miljöarbetet finns en inbyggd dialog mellan byggherrar, kommun och boende.
Erfarenhetsöverföring sker inför varje byggetapp och tas också till vara
inför kommande detaljplanearbeten i Lomma Hamn-projektet. Via
samarbetsprojektet kommer erfarenheter kunna användas vid utbyggnaden av H+ i
Helsingborg. Erfarenheterna kommer också kunna studeras och spridas i ett
akademiskt sammanhang av SLU och IIIEE, samt kommer kunna affärsutvecklas av
Sustainable Business Hub.
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Åtgärder i projektet forts.
9. Organisation för informationsspridning

Metoder för informationspridning är en del av samarbetet med Sustainable
Business Hub. Redan idag tas nationella och internationella studiebesök emot,
men affärsutveckling och paketering av processen kan bli ett resultat av
samarbetet. Nätverkets andra aktörer som Helsingborgs stad (H+), SLU, IIIEE
och byggherrarna breddar fältet för informationsspridning. Utbyte sker även
med Länsstyrelsen i Skåne och deltagarna i länsstyrelsens projekt "Nätverk
för hållbara städer i Skåne".

Processer i genomförandet av projektet
Om bidrag söks för investeringsprojekt ska samtliga fält under denna rubrik besvaras. Om bidrag söks för planeringsprojekt besvaras de frågor
som är tillämpliga. För att du korrekt ska kunna besvara frågorna måste du läsa anvisningarna till varje enskilt fält. Redogörelsen under varje
punkt kan omfatta maximalt 1 000 tecken.
10. Deltagande och inflytande

Planeringen i Lomma Hamn har präglats av en omfattande demokratisk process
vilken bidrog till planpriset 2004. Miljöarbetet bygger på en kontinuerlig
dialog med byggherrarna där byggherrarnas egen teknik- och kunskapsutveckling
tas till vara. Miljöuppföljningen består av en byggherreenkät och en enkät
till de boende. Metoden med återkoppling och offentliggörande inför varje
etapp ger inflytande åt kommun, byggherrar, allmänhet och boende. Samarbete
med SLU, IIIEE, Helsingborg stad (H+) och Sustainable Business Hub innebär
att fler aktörer bjuds in att delta i processen.

11. Integrerad sektorsövergripande planering

Projektet har föregripits av en bred sektorsövergripande planering och
förankrats via ortsanalys, Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan,
Naturmiljöprogram, Kulturmiljöprogram m.m. Arbetet har även inkluderat
naturresursbalansering, profilprogram, centrumutveckling,
konsekvensbeskrivning och kommunalekonomisk kalkyl. Samarbete med regionen,
Länsstyrelsen i Skåne och deras nätverk, Höje å vattenråd m fl medför att
projektet även knyts till ett regionalt perspektiv.
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Processer i genomförandet av projektet forts.
12. Samverkan mellan näringsliv och kommun

Miljöarbetet i Lomma Hamn är ett samverkansprojekt mellan Lomma kommun och
byggherrarna. Dessa ansvarar själva för att applicera teknik och kunnande i
syfte att nå så bra resultat som möjligt. En fördjupning av miljöarbetet
tillsammans med SLU, IIIEE, Helsingborg stad (H+) och Sustainable Business
Hub kommer att innebära ytterligare samverkan med näringslivet. I samband med
att miljöuppföljningen vidareutvecklas kommer investeringsprojekt kunna tas
fram av byggherrarna inför nästa ansökningstillfälle.

13. Uppföljning av projektet

Arbetet med miljöuppföljningen kommer att följas upp genom sin tillämpning.
Planeringsprojektet är i sig ett uppföljningsprojekt och kommer att kunna
användas vid den pågående utbyggnaden av Lomma Hamn. Miljömodellens
återkopplingsfunktion garanterar en ständig utvärdering även av
uppföljningsinstrumentet.

14. Tidplan
Åtgärden/åtgärderna påbörjas (år, månad, dag)

2010-01-01

Åtgärden/åtgärderna färdigställs (år, månad, dag)

2014-12-31
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15. Kostnadssammanställning

Bidrag lämnas med högst 30 procent av den stödberättigade kostnaden

A. Investeringsprojekt
Ange

Beräknade kostnader

Investeringskostnad

-

Kostnader för uppfyllande av tillämpliga bestämmelser och byggregler



-

Annat offentligt finansieringsstöd till samma åtgärd



-

Summa stödberättigade kostnader

-

Sökt bidrag (högst 30 % av summa stödberättigade kostnader)

-

B. Planeringsprojekt
Ange

Beräknade kostnader

Den faktiska kostnaden för förstudier, programskrivning,
sektorsövergripande planering och informationsinsatser

7,0 miljoner
Summa stödberättigade kostnader

7,0 miljoner

Sökt bidrag (högst 30 % av summa stödberättigade kostnader)

2,1 miljoner

Förbindelse och underskrift
Jag/vi försäkrar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor, är sanna.
Ansökan skrivs under av en behörig företrädare för sökanden.
Felaktiga uppgifter kan innebära att du får betala tillbaka bidraget.

2009-05-28
Ort och datum

Lars Arheden, ordförande i MBN
Sökandens underskrift

Namnförtydligande
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Anvisningar för att fylla i blanketten "Ansökan om statligt stöd till
investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling"
Fyll gärna i blanketten elektroniskt eftersom du då kan ta del av anvisningar och beräkningstabeller.
Skriv därefter ut blanketten, underteckna den och skicka med post till Delegationen för Hållbara
städer, Miljövårdsberedningen, 103 33 Stockholm. Kopia av ansökan ska även skickas till Boverket,
Box 534, 371 23 Karlskrona.
Nedanstående anvisningar refererar till numrering på ansökningsblanketten.
1. Ange fullständigt org-/personnummer (12 siffror) ÅÅÅÅMMDD-XXXX.
2. Sekretess
I princip har alla rätt att få del av de handlingar som finns hos en myndighet. En del allmänna
handlingar är hemliga. I vilken utsträckning en allmän handling är hemlig anges i sekretesslagen.
Finns det ingen tillämplig bestämmelse i sekretesslagen som gör att myndigheten kan
hemligstämpla ansökan om bidrag, måste myndigheten på begäran lämna ut handlingarna.
3. Uppfyllande av hållbarhetsmål
Beskriv hur åtgärderna uppfyller för projektet relevanta miljökvalitetsmål samt sociala och
ekonomiska mål. Ange om möjligt nyckeltal.
4. Stadsplanering
Beskriv för projektet relevanta aspekter. Beskrivningen kan t ex avse:
- Övergripande hållbarhetsidé
- Hållbar tillgänglighet till nationellt, storregionalt och lokalt strategiska funktioner, särskilt med
gång och cykel samt kollektiva färdmedel
- Kvaliteter som uppnås vad avser stadsbyggnad, gestaltning, miljö, social och kulturell funktion
samt delaktighet
- Förutsättningar för hållbar godstransportförsörjning
- Utvecklingsbarhet
- Genomförbarhet och ekonomiska förutsättningar
5. Integrerade tekniska system
Beskriv hur synergier tas tillvara genom integrering av t ex:
- Vattentillförsel och avloppsrening
- Landskapsplanering
- Avfallshantering
- Arkitektur och byggnader
- Urbana funktioner
- Energi
- Trafik och transporter inkl godstransporter
6. Anpassning till kommande klimatförändring
Beskriv hur hänsyn tas till effekter av klimatförändringen. Exempel på aspekter att beskriva är:
- Byggnaders och anläggningars placering
- Mikroklimat
- Blågrön infrastruktur, d v s integrering av dagvattensystem och vegetationsytor
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7. Klimateffekter
Beskriv de åtgärder som var för sig eller sammantaget främjar hållbar stadsutveckling i syfte att
väsentligen minska utsläppen av växthusgaser och som företrädelsevis rör energi, vatten, avfall
eller transporter. Beräkna minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser till
följd av åtgärderna samt ange andelen förnybara energikällor.
Beskriv även åtgärder som avser att underlätta hållbara beteenden i olika avseenden. Om möjligt,
kvantifiera även dessa åtgärder i minskad energianvändning, minskade utsläpp av växthusgaser
eller ökad andel förnybar energi.
Ange generella nyckeltal för åtgärder som rör energi, vatten, avfall eller transporter, exempelvis:
- Minskad energianvändning. Ange även typ av energibärare.
- Andel förnybar energi per använd energienhet
- Total minskning av koldioxidekvivalenter
Beskriv vilka definitioner som har använts i beräkningarna.
8. Förutsättningar för miljöteknikexport och kunskapsspridning
Beskriv de åtgärder som främjar miljöteknikexport och kunskapsspridning, t ex hur:
- Projektet exponerar valda systemlösningar inklusive dess miljö- och hälsoeffekter
- Projektet är tillgängligt för svenska och internationella besökare
- Projektet visar upp de aktörer (leverantörer m fl) som medverkat i projektet
- Projektet förevisar ekonomiska kalkyler ur ett livscykelperspektiv där investeringskostnad ställs
mot kostnad för drift, underhåll och förvaltning
- Valda lösningar i projektet kan överföras och tillämpas av andra aktörer
- Projektet bidrar till att förkorta och effektivisera affärsprocesser när det gäller beställning
(inklusive export) av miljöteknik och kunnande som tillämpas i projektet.
9. Organisation för informationsspridning
Beskriv vilken organisation och andra förutsättningar som finns för att sprida information och
erfarenheter om åtgärderna och projektet. Av beskrivningen ska särskilt framgå vilka metoder som
kommer att användas.
10. Deltagande och inflytande
Beskriv processer för dialog, deltagande och inflytande i planering, genomförande, uppföljning
och utvärdering för att involvera allmänhet och boende.
11. Integrerad sektorsövergripande planering
Beskriv de processer och modeller för samverkan som är tänkta att tillämpas och om sektorsöverskridande samverkan sker mellan de aktörer som behövs. Beskriv hur organisationen för
sektorssamverkan i projektet ser ut.
Beskriv även hur och varför verktyg/metoder kommer att användas i projektet vad gäller analys,
planering och dialog. Ange även vilka mervärden dessa verktyg/metoder kommer att ge projektet
och organisationen.
12. Samverkan mellan näringsliv och kommun
Beskriv de processer och modeller för samverkan som är tänkta att tillämpas.
Avser projektet att utveckla nya samverkansformer mellan näringsliv och kommun och vara
gränsöverskridande? Sker samverkan mellan flera aktörer och kring fler aspekter på långsiktig
hållbarhet än vad som vanligen görs?
13. Uppföljning av projektet
Beskriv hur projektet ska följas upp. Beskrivningen ska inkludera en plan och uppföljningsmodell
för kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
14. Tidplan
Ange preliminära datum då åtgärderna beräknas påbörjas respektive vara slutförda.
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15. Den stödberättigade kostnaden
Fyll i den stödberättigade kostnaden. Den stödberättigade kostnaden är
a) investeringskostnaden minskad med
- den kostnad som krävs för att åtgärden ska uppfylla tillämpliga bestämmelser och byggregler, och
- annat offentligt finansieringsstöd till samma åtgärd
b) Den faktiska kostnaden för förstudier, programskrivning och sektorsövergripande planering
för hållbar utveckling
Stödet kan lämnas med högst 30 procent av den stödberättigade kostnaden.
16 Undertecknande av ansökan
Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för sökanden.
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