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Förord 

Denna utredning är ett underlag till kommunens översiktsplanearbete och en del 

i projektet ”Trafikplanering för en fossilfri framtid i Lomma kommun” med me-

del från Energimyndigheten. Syftet med projektet är att undersöka hur den lokala 

trafikplaneringen kan bidra till att uppfylla Parisavtalet och uppnå ett fossilfritt 

resande; vilken typ av åtgärder som måste genomföras planeringsmässigt och 

beteendemässigt, och vad som är kommunens ansvar i detta. 

Uppdraget har genomförts av Karin Neergaard (projektledare), Jonna Milton och 

Mats Améen, med stöd av Christer Ljungberg och Per-Gunnar Andersson, samt-

liga Trivector Traffic. 

Lomma Kommuns kontaktperson för uppdraget har varit Matilda Gradin (fram 

till 8 maj) och därefter Åsa Cornander. Från kommunens sida har även följande 

personer deltagit: Ulrika Håkansson Ström, Karolina Jensen och Anders Nyquist. 

Lund, 2017-08-15 
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Sammanfattning 

Denna utredning är ett underlag till kommunens översiktsplanearbete och en del 

i projektet ”Trafikplanering för en fossilfri framtid i Lomma kommun” med me-

del från Energimyndigheten. Syftet med projektet är att undersöka hur den lokala 

trafikplaneringen kan bidra till att uppfylla Parisavtalet och uppnå ett fossilfritt 

resande. Utredningen behandlar kommuninvånarnas resor. Målår är 2040 då 

Lomma ska vara en fossilfri kommun. 

Inriktningen har varit att kommunens koldioxidutsläpp ska minskas med hjälp av 

överflyttning från bil till gång, cykel och kollektivtrafik så långt det går. Det gör 

det möjligt att inte bara skapa en klimatsmart kommun, men också en attraktiv 

miljö i form av mindre buller och luftföroreningar med mera.  

I nuläget utgör bilen 72 % av alla resor som görs till/från och inom Lomma kom-

mun och av alla resor som kommuninvånarna gör. Om föreslagna åtgärder ge-

nomförs bedöms andelen bilresor kunna minska till 44 %. För att nå denna pot-

ential är helheten och kombinationen av olika typer av åtgärder viktig: förbätt-

ringar i infrastruktur och utbud kombinerat med information, marknadsföring 

och ekonomiska incitament. Malmö och Lunds planering, och inte minst parke-

ringspolitik, är medräknad och har stor betydelse för åtgärdernas utfall.  

Vissa av infrastrukturåtgärderna som finns med är redan planerade eller beslu-

tade, såsom Bomhögsavfarten och halvtimmestrafik på Lommabanan. Exempel 

på andra infrastrukturåtgärder som tas upp är högklassigt busstråk längs Lomma-

bukten, utökat turutbud kvällar och helger, knutpunktsupplägg (takttrafik), sats-

ning på kombinationen cykel-kollektivtrafik med förslag om cykelservicestat-

ioner, lånecykelsystem och cykelparkeringar vid de nya stationerna samt cykel-

satsningar på framförallt viktiga huvudstråk och regionala leder för att förbättra 

framkomlighet och restider för cyklister och elcyklister. Exempel på förslag 

inom informations- och marknadsföringsinsatser är kampanj i samband med 

Lomma stations öppning och elcykelkampanjer. På planeringssidan kan särskilt 

lyftas fram vikten av att fortsätta säga nej till externhandel och stärka befintlig 

centrumhandel samt utnyttja de nya stationsnära lägena på bästa sätt. 

Kommunen föreslås även investera i laddinfrastruktur och verka för ett gastank-

ställe för att göra det möjligt för fler att välja fordon med andra drivmedel än de 

konventionella. Två scenarier redovisas för att illustrera energiåtgång och behov 

av förnybara drivmedel för persontransporter. Energibehovet för persontranspor-

terna i Lomma kommun skulle år 2040 bli 86 till 113 GWh, beroende av scenario. 

Det vill säga lägre än dagens siffra på 134 GWh, vilket är tack vare överflytt-

ningsåtgärder och energieffektivare fordon. Den elenergi som skulle behövas 

motsvarar 4 respektive 6 vindkraftverk eller 200 respektive 300 tusen kvm sol-

celler. Den biogas som skulle behövas motsvarar ungefär Lommas andel av den 

teoretiska potential som finns framräknad för Skåne. Däremot är produktionen 

av biogas i nuläget bara en tiondel av det, det vill säga långtifrån potentialen. 
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1. Inledning 

1.1 1,5-gradersmålet och begränsad klimatpåverkan 

Klimatavtalet som skrevs under i Paris i december 2015 innebär att världens län-

der ska begränsa klimatpåverkan till en maximal temperaturökning på 2 grader 

Celsius jämfört med förindustriell nivå, men även sträva efter att begränsa den 

till maximalt 1,5 grader. Såväl en begränsning till 2 grader som 1,5 graders tem-

peraturökning kräver att de globala utsläppen når noll någon gång i mitten av 

seklet. Med en rättvis bördefördelning behöver de rikare länderna nå nollnivån 

tidigare. 

1.2 Hur Lomma kan bidra till att uppfylla Parisavtalet  

Denna utredning är ett underlag till kommunens översiktsplanearbete och en del 

i projektet ”Trafikplanering för en fossilfri framtid i Lomma kommun” med me-

del från Energimyndigheten. Syftet med projektet är att undersöka hur den lokala 

trafikplaneringen kan bidra till att uppfylla Parisavtalet och uppnå ett fossilfritt 

resande; vilken typ av åtgärder som måste genomföras planeringsmässigt och 

beteendemässigt, och vad som är kommunens ansvar i detta.  

Inriktningen är att kommunens koldioxidutsläpp ska minskas med överflytt-

ningsåtgärder: 

 Hur behöver kollektivtrafik och cykelinfrastruktur byggas ut för ökad ka-

pacitet och för att öka resandet med dessa färdslag? 

 Vilka andra insatser krävs för att förändra färdmedelsandelarna? Till ex-

empel informations- och beteendepåverkande insatser. 

 

Den biltrafik som blir kvar efter föreslagna färdmedelsåtgärder ska kunna ske 

fossilfritt med förnybara drivmedel eller el:  

 Hur ser behovet av infrastruktur för fossilbränslefria fordon ut inom kom-

munen? Vad är kommunens roll i dessa och i omställningen till en fossilfri 

trafiksektor?  

Planeringsunderlaget ska specificera vilka ställningstaganden på trafikområdet 

översiktsplanen behöver innehålla för att uppnå en övergång till ett fossilfritt re-

sande. Planeringshorisont är till 2040.  

Avgränsning 

 Målåret för utredningen är 2040, vilket är samma som för kommande ÖP. 

 Utredningen ska behandla kommuninvånarnas resor (men i viss mån även 

alla resor), inom kommunen och resor som börjar och startar i kommunen. 

Flyg och genomfartstrafik, till exempel via E6, beaktas ej. 
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2. Nationella och regionala mål  

2.1 Fossilfri fordonsflotta 2050 

Sverige har tydliga ambitioner att vara ett av de första fossilfria länderna i värl-

den och ledande i utvecklingen av ett samhälle som uppfyller FN:s hållbarhets-

mål. Miljömålsberedningen har utifrån Parisöverenskommelsen föreslagit att 

Sverige ska vara klimatneutralt senast 2045 och även att utsläppen från inrikes 

transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Tidigare har 

utredningen för fossilfri fordonstrafik föreslagit ett mål om att utsläppen från 

vägtrafiken ska minska med 80 procent till 2030 jämfört med 2010. En tolkning 

som även Trafikverket gjort.  

Tre delar krävs: ny teknik, energieffektivisering och ett transportsnålt 

samhälle  

För att klara klimatmålet inom vägtransportsektorn nationellt och internationellt 

krävs en kraftfull teknisk utveckling. Det krävs både energieffektivisering och 

introduktion av förnybar energi. Men den knappa tiden gör att detta inte är till-

räckligt. Det krävs även en samhällsutveckling där den egna bilen spelar en 

mindre roll som transportmedel och där tillgänglighet skapas genom god kollek-

tivtrafik och goda möjligheter att gå och cykla: ett transportsnålt samhälle. Denna 

slutsats drar Trafikverket i flera olika rapporter. Kommunerna står här för stora 

utmaningar och är en mycket viktig del av lösningen. Som framgår av Figur 2-1 

står transportsnålt samhälle (blått) för ca en tredjedel av de minskningar som 

måste göras till 2050. Observera att toppen på staplarna motsvarar utvecklingen 

utan åtgärder, inräknat befolkningsökning och trafikökning. Man skulle också 

kunna uttrycka det som att gång, cykel och kollektivtrafik måste ta hand om allt 

nytt resande efter 2010. År 2040 bedöms energieffektivisering (rött) stå för en 

stor del, det vill säga bränslesnålare fordon. Det innebär att den återstående ener-

gin som måste klaras med förnybara bränslen och el 2040 (grönt och gult) är 

mindre än hälften av den energin som används för vägtransporter 2010. 
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Figur 2-1 Vägtrafikens användning av fossil energi med och utan åtgärder (TWh) enligt Trafikverkets 
klimatscenario. Toppen på staplarna motsvarar utvecklingen utan åtgärder, de gråa fälten 
återstående fossil energi efter åtgärder. Negativa värden avser export av bioenergi. Av stap-
larna kan man även se hur stor del av minskningen som åstadkoms av de olika åtgärdskate-
gorierna. 1 

 

En utveckling enligt Trafikverkets klimatscenario skulle inte bara bidra till de 

nationella klimatmålen, utan också till många andra miljö och samhällsmål – ge-

nom täta, funktionsblandade städer med bättre tillgänglighet med kollektiv-, cy-

kel- och gångtrafik samt ökad andel elektrifierade tysta och emissionsfria fordon. 

Till 2040 skulle Sverige inte bara göra sig av med vägtrafikens beroende av fos-

sila bränslen, utan också kunna bli en nettoexportör av biodrivmedel, vilket gäller 

både energi och kunnande.  

Transportsnålt samhälle i Lomma 

Om Lomma ska bidra till klimatmålet krävs att kommunen arbetar för att nå de 

mål som Trafikverket har satt upp inom transportsnålt samhälle. För ”storstads-

region tätort”, som är den grupp Lomma tillhör, har Trafikverket i sitt klimatsce-

nario (samma källa som tidigare) angett att följande förändringar i persontrans-

portarbete (personkm) krävs till år 2030 jämfört med år 2010. Minst motsvarande 

minskningar respektive ökningar bör då nås till 2040: 

 -30 % bil (personkm) jämfört med 2010  

 +127 % regional och lokal kollektivtrafik (personkm) jämfört med 2010 

 +300 % gång och cykel (personkm) jämfört med 2010 

 

 
1 Källa: Trafikverket (2016) Styrmedel och åtgärder för at minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser-
med fokus på transportinfrastrukturen, 2016:043 
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Drivmedel 

Enligt Trafikverkets klimatscenario skulle det till år 2040 vara möjligt med en 

helt fossilfri personbilsflotta, förutsatt att energieffektivisering och transportsnålt 

samhälle har minskat det totala behovet av energi. Det är dock en stor omställ-

ning som kräver omfattande styrmedel, alla som krävs är ännu inte på plats. Ett 

fordon används i snitt 17 år i Sverige, vilket innebär att från och med 2023 kan 

inga konventionella bilar säljas till Lommabor om flottan bland kommuninvå-

narna ska vara fossilfri. I scenariot, se Figur 2-2, står el/vätgas då för 40 % av 

transportarbetet och biodrivmedel för 60 % år 2040. Det motsvarar 23 TWh bio-

drivmedel och 8 TWh el och vätgas, totalt 31 TWh. Det kan jämföras med 2010 

års användning av fossil energi för vägtrafiken: knappt 80 TWh. Den statliga 

utredningen Fossilfrihet på väg (FFF) bedömde att den svenska produktionen av 

biodrivmedel som mest skulle kunna uppgå till 25-30 TWh 2030, varav 20 TWh 

skulle vara tillgängligt för vägtrafik. IVL bedömer att det till 2030 kommer fin-

nas 13-30 TWh biodrivmedel att tillgå (varav 13-26 TWh är inhemska biodriv-

medel)2. 

 

 

Figur 2-2 Personbilarnas, stadsbussarnas och distributionslastbilarnas trafikarbete fördelat på olika 
framdrift enligt Trafikverkets klimatscenario3. Observera att den totala mängden energi för 
transporter är betydligt lägre 2020-2050 än 2010. Det räcker alltså inte med enbart teknik för 
att nå klimatmålen. 

 

Enligt FFF-utredningen från 2013, uppskattades potentialen för eldrift till 9-20 

% av transportarbetet för personbilar och lätta lastbilar till år 2030 och till 35-

60% år 2050. För nya fordon antogs elektrifierat transportarbete kunna uppgå till 

20-40 % år 2030 respektive 40-70% 2050.4 Volkswagen och Mercedes säger att 

de ska producera elbilar som går längre än 40 mil på en laddning till samma pris 

 
2 Hansson, Scenarier för förnybara drivmedel 2016, baserat på dagens situation, bygger på rapporten från 
2013: Grahn och Hansson, Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige. 
3 Källa: Trafikverket (2016) Styrmedel och åtgärder för at minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser-
med fokus på transportinfrastrukturen, 2016:043 
4 SOU 2013:84   
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som dagens dieselbilar redan 2020. Med starka styrmedel från statligt håll är det 

därmed inte omöjligt att andelen laddfordon kan bli högre än FFF:s prognos.  

Staten stödjer introduktionen av elfordon på flera sätt. Fram till 2017 får tjänste-

bilar med gas-, hybrid- eller elektrisk drift 16 000 kr i rabatt på förmånsvärdet. 

Därefter sänks rabatten till 10 000 kr, rabatten kommer att kvarstå fram till 20195. 

Dessutom kom nyligen (23 mars 2017) nytt förslag till Bonus-Malus-beskattning 

av nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar. Det innebär att elbilarna får 

45 000 kronor i premie från och med 1 juli 2018 (jämfört med 40 000 i supermil-

jöbilspremie idag). I kombination med utvecklingen på fordonsmarknaden och 

fortsatta investeringar i laddinfrastruktur runt om i landet (bland annat med hjälp 

av Naturvårdsverkets satsning ”Klimatklivet”), kan andelen laddningsbara for-

don i Sverige alltså förväntas fortsätta öka i snabb takt. Även andelen gasbilar 

kan tänkas öka något då Bonus-Malus även innehåller en liten gasbilspremie om 

7 500 kr som i kombination med skatt på diesel bilar kan ge en liten effekt. Eta-

nolen blir också billigare, vilket kan gynna etanolbilarna. En stor del av arbetet 

för minskat fossilberoende i vägtrafiken bedöms dock gå mot snåla bensin- och 

dieselmotorer med hög inblandning av biodiesel som RME och HVO respektive 

etanol för bensin6.  

Idag är andelen laddbara fordon mindre än 1 % av personbilsflottan i Sverige 

(2016), men de ökar snabbt. Med samma tillväxt som nu skulle antalet laddfor-

don till 2040 kunna vara 1,3 miljoner. Idag är personbilsflottan knappt 4,6 mil-

joner bilar. Det innebär att med samma totalantal som idag skulle andelen ladd-

bara bilar vara 27 % 2030, med nuvarande ökningstakt om 1,2 % per år, skulle 

andelen bli 20 %. Åtgärderna i transportsnålt samhälle förutsätter dock att det 

totala bilinnehavet inte ökar. Om personbilstransportarbetet ska minska krävs ett 

minskat bilinnehav per capita, eftersom bilinnehav och användning av bil hänger 

samman.  

 
5 Svenska Dagbladet, 2015-09-08, Regeringen miljonsatsar på elbilar och elbussar, http://www.svd.se/rege-
ringen-miljonsatsar-pa-elbilar-och-elbussar 
6 Under mars kom nytt förslag till reduktionsplikt av koldioxid i diesel och bensin, upp till 40 % till 2030 är försla-
get. 
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Figur 2-3 Laddbara personbilar första kvartalet varje år 2012 till 2016 (SC). Prognos till 2040 baserat 
på senaste årens ökningstakt (Trivector). 

 

Fler åtgärder än redan beslutade krävs 

Energimyndighetens långsiktiga scenarier visar att det krävs fler åtgärder än de 

som redan är beslutade för att nå de minskningar i energianvändning som Tra-

fikverket redovisar i sitt klimatscenario (se Figur 2-1). I Energimyndighetens 

långsiktiga scenarier från hösten 2016 ligger energianvändningen 2040 på mellan 

70-90 TWh, jämfört med ca 90 TWh 2010, se Figur 2-47. Lägsta energianvänd-

ningen innebär scenariot ”Fler elfordon” som innebär att konventionella bensin-

bilar fasas ut till 2040 och ersätts av elhybrider och konventionella dieselbilar 

ersätts av laddhybrider 2050. Scenariot ”Ökat trafikarbete” motsvarar Trafikver-

kets prognoser. De olika scenarierna innebär att andelen förnybar energi i väg-

sektorn 2040 skulle ligga mellan 30-35 %, se Figur 2-5. 

Viktigt att notera är att detta är Energimyndighetens scenarier baserat på beslu-

tade styrmedel (rapport februari 2017). Flera styrmedel diskuteras för att öka tak-

ten för att nå målet om fossiloberoende. Bland annat kom nyligen förslag om 

Bonus-malus-beskattning och reduktionsplikt samt beslut om sänkning av eta-

nolpriset. 

 
7 Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2016, 2017: 6.  
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Figur 2-4 Energianvändning inrikes transporter 1990-2014, samt scenarier (TWh). Källa: Energimyn-
digheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2016, 2017: 6.  

 

 

Figur 2-5 Andel förnybar energi i vägsektorn med Energimyndighetens scenarier och Referens EU. 
Källa: Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2016, 2017: 6.  

 



8 

 Trivector Traffic 

 

2.2 Lokala mål 

Skåne 

I ”Strategi för ett hållbart transportsystem för Skåne 2050”8 presenteras mål för 

färdmedelsfördelningen i Skåne år 2030 och år 2050. Till 2050 ska andelen bil-

resor i hela Skåne sjunka från 58 % (2013) till 31 %.  

 

Figur 2-6 Målsättning för färdmedelsfördelningen i Skåne 2030 respektive 2050. 

Målen för Skåne har sedan brutits ned i hur färdmedelsfördelningen ska se ut i 

olika typer av områden, där Lomma, Bjärred och Flädie ingår i kategorin ”Tätort 

utan stadsbuss” och övriga delar av kommunen räknas som ”Landsbygd”. För 

den grupp som större delen av kommunen tillhör (tätorter utan stadsbuss) är må-

let att andelen bil ska sjunka från 70 % till 44 % till 2050. Andelen bilresor i 

denna grupp stämmer väl med andelen bilresor inom, till/från Lomma kommun, 

som är 71% (se vidare kapitel 3).  

 

 

 
8 http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/strategi_hallbart_transportsystem_is-
kane2050_remissversion.pdf  

http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/strategi_hallbart_transportsystem_iskane2050_remissversion.pdf
http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/strategi_hallbart_transportsystem_iskane2050_remissversion.pdf
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2050 

 

2030 

 

2013 

 

Figur 2-7 Färdmedelsmålen för Skåne fördelat på ortsstorlek. 
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Malmö och Lund 

En stor del av Lommas kommuninvånare pendlar till Malmö och Lund. Mål och 

åtgärder i dessa kommuner kommer därmed påverka Lommas kommuninvånare 

i hög grad.  

I Malmös trafik- och mobilitetsplan9 som antogs i Mars 2016 presenteras en mål-

bild för inpendlingsresor till Malmö för 2030. Andelen bilresor ska minska från 

62% år 2013 till 50% år 2030. Samtidigt ska andelen kollektiva resor öka från 

33% till 45%. För att nå målet 2030 beskrivs åtgärder som att nybyggnation ska 

ske i anslutning till starka kollektivtrafikstråk och cykelstråk, vilket kräver sam-

verkan mellan grannkommuner, länsstyrelsen, trafikverket och Region Skåne. 

Malmö kommer också att använda parkeringspolitik för att minska bilanvänd-

ningen.  

 

 

Figur 2-8  Malmös nuläge och målsättning för inpendlingsresor 2030. Källa: Trafik- och mobilitetsplan 
för Malmö. 

 

I Lund finns en målsättning att av alla resor till och från Lunds kommun, ska 

50% ske med kollektivtrafik och gång- och cykel år 203010. De lägger särskilt 

fokus på de större pendlingsflödena, regional arbetspendling och hela-resan per-

spektivet. En strategi för att uppnå målet är att genomföra systematiskt samarbete 

tillsammans med fler aktörer i regionen för att öka pendlingen med kollektivtra-

fik och cykel.  

 
9 http://malmo.se/down-

load/18.16ac037b154961d0287b3d8/1463565875560/MALM_TROMP_210x297mm_SE.pdf  

10 LundaMaTs II, 20XX Lunds kommun (https://lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/lundamats/lunda-

mats-iii.pdf)  

http://malmo.se/download/18.16ac037b154961d0287b3d8/1463565875560/MALM_TROMP_210x297mm_SE.pdf
http://malmo.se/download/18.16ac037b154961d0287b3d8/1463565875560/MALM_TROMP_210x297mm_SE.pdf
https://lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/lundamats/lundamats-iii.pdf
https://lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/lundamats/lundamats-iii.pdf
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2.3 Vad Skånes mål och klimatscenariot innebär för Lomma 

Färdmedelsandelar 

Om Lomma ska följa Region Skånes mål skulle det innebära att andelen bilresor 

skulle behöva minska från 72 % till 49 % till 2040 (snitt för 2030 och 2050 i 

figur)11. Det innebär en minskning av bilresorna med 32 %, medan kollektivtrafik 

skulle behöva öka med ca 134 % och gång- och cykelresor med 33 %.   Region 

Skånes mål bygger på Trafikverkets klimatscenario och stämmer därför även väl 

med det gällande minskningen av personbilstrafiken12.  Hur stor potentialen för 

gång, cykel respektive kollektivtrafik är bedöms för Lomma i åtgärdskapitlet, se 

kapitel 4. Utgångspunkten är dock att gång, cykel och kollektivtrafik tillsammans 

bör öka till minst andelen 50% av antalet resor till 2040 och att resorna med bil 

måste minska per capita. 

 

Figur 2-9 Andel resor per färdmedel idag för Lomma kommun, Region Skånes färdmedelsmål samt 
”Mål 2040” som avser snittet för Skåne mål 2030 och 2050. Region Skånes mål bygger på 
mål om fördubblad kollektivtrafik och att Skåne ska bidra till 2-gradersmålet i enlighet med 
Trafikverkets klimatscenario. 

 

 
11 Observera att i denna figur ingår ej gruppen ”annat”, utan bara resor med gång, cykel, bil och kollektivtrafik. I 
figurerna i avsnitt 3 som redovisar nuläget mer ingående ingår däremot även gruppen ”annat”, vilket gör att 
procentsiffran för andelen bilresor kan skilja sig åt något. 
12 Enligt Trafikverkets klimatscenario bör personbilstransportarbetet i storstadsregioner (som Lomma tillhör)  
minska med 30 % jämfört med 2010 (generellt mellan 10 och 20 %). 
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3. Resande och trafiksystem i Lomma kommun 

I detta avsnitt beskrivs hur resandet inom, till och från kommunen ser ut idag 

samt vilka förutsättningar som finns att använda olika färdmedel.   

3.1 Befolkning 

Lomma kommun har 23 900 invånare (2016/2017). Drygt 90 % av kommunens 

invånare bor i de två jämnstora tätorterna Lomma (12 600 invånare) och Bjärred 

(9 900 invånare). Övriga bor i Flädie, Borgeby, Fjelie, Önnerup, Lilla Lomma, 

Alnarp eller ute på den rena landsbygden.  Den genomsnittliga hushållsstorleken 

är ca 2,5 personer. Av kommunens bostäder är cirka 68 % småhus. 

Enligt befolkningsprognosen 2015-202113 bedöms antalet invånare i Lomma öka 

med 1 848 personer och i Bjärred med 280 personer. Om man räknar med samma 

procentuella befolkningsökning till 2040 skulle det innebära en befolkningsök-

ning med totalt cirka 8 500 personer i dessa orter. Det innebär att Lomma kom-

mun år 2040 skulle ha drygt 31 000 invånare. I kommunens gällande översikts-

plan anges kommunens ställningstaganden om att planeringen ska inriktas mot 

en befolkningsstorlek på 26 000 invånare år 2030. 

3.2 Pendling och målpunkter 

Det är många som pendlar ut från kommunen. Cirka 8 200 kommuninvånare har 

sin arbetsplats i andra kommuner, främst i Malmö (43%) och Lund (31%), där-

efter Helsingborg, Burlöv, Kävlinge. Cirka 3 200 personer är inpendlare. Kom-

munen präglas av många fåmansföretag. Största arbetsgivare är kommunen, SLU 

i Alnarp, KåKå och Nolato Medevo. 

Lomma hamn, stränderna i Lomma, Habo Ljung och Bjärreds kallbadhus, samt 

Pilängsbadet i Lomma är exempel på målpunkter som lockar personer utifrån 

kommunen.  

3.3 Färdmedelsfördelning 

Av alla resor inom eller till och från Lomma kommun sker 71% med bil14. 

Samma färdmedelsandelar gäller om man väljer ut enbart kommuninvånarnas 

resor. Inom Lomma kommun och inom tätorterna Bjärred och Lomma är andelen 

bilresor lägre. Motsvarande andel bilresor för Skåne är 58%.  

 
13 Befolkningsprognos för Lomma kommun 2016-2021 med utblick mot år 2030 
14 72 % om kategorin ”annat” inte räknas med. 
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Figur 3-1  Andel resor per färdmedel, alla resor, inte bara kommuninvånarnas. Dock ser kommuninvå-
narnas färdmedelsfördelning likadan ut som ”allas”. Källa: Bearbetning av RVU Skåne 2013.   

 

För resor som sker mellan Lomma kommun och Malmö tätort står bilen för 69% 

av alla resor, se Figur 3-2. Både Malmö och Lund har mål om att minska inpend-

lingsresorna med bil; max 50 % av inpendlingsresorna till Malmö och Lund ska 

ske med bil till 2030 (se även avsnitt 2.2).  

 

Figur 3-2  Andel resor med olika färdmedel i relationerna Lomma kommun-Lunds tätort och Lomma 
kommun-Malmö tätort. Källa: Bearbetning av RVU Skåne 2013. 
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Som framgår av diagram nedan står bilresor upp till 5 km för 24 % av resorna 

och resor upp till 15 km för 67 % av resorna (täcker till exempel in Bjärred-Lund, 

Lomma-Lund, Lomma-Malmö). Det innebär att det finns en stor överföringspot-

ential till regional kollektivtrafik och cykel. 

 

Figur 3-3  Alla resor till/från och inom Lomma med bil fördelade på reslängd, avser andel av resor re-
spektive andel av persontransportarbete (personkm). Källa: Bearbetning av RVU Skåne 
2013. 

3.4 Förutsättningar i Lomma 

Förutsättningar att gå och cykla 

Det lokala cykelvägnätet inom Lomma och Bjärreds tätort är relativt samman-

hängande och väl utbyggt. I de äldre delarna av tätorterna saknas cykelvägar15. 

Men det finns en förbättringspotential: framkomlighet och trafiksäkerhet i vissa 

särskilt utvalda stråk kan förbättras för att öka cykeltrafiken, inte minst gäller det 

i samband öppnandet av Lomma station och senare Flädie och Alnarp station. De 

senare öppnar troligtvis tidigast år 2025, eftersom investeringarna inte finns med 

i nuvarande plan  

Det regionala cykelvägnätet i kommunen är också väl utbyggt, med acceptabla 

pendlingstider till Malmö och Lund och mellan Lomma, Bjärred och Alnarp, se 

tabell nedan. Alla stora pendlingsrelationer ligger inom 45 min pendlingstid, som 

är en generell gräns för när det känns acceptabelt att pendla. Av färdmedelsför-

delningen ser man också att cykeln är relativt konkurrenskraftig med kollektiv-

trafiken mellan Lomma-Malmö. För att cykeln ska kunna ta färdmedelsandelar 

från bilen måste dess restidsmässiga konkurrenskraft gentemot bil förstärkas. 

Ökad framkomlighet för cykel är en viktig delåtgärd.  

 
15 Cykelplan för Lomma kommun, 2016 
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Tabell 3-1 Cykelavstånd och tidsåtgång för olika sträckor. Tiden är beräknad med hänsyn till sträck-
ans framkomlighetsnivå, vilket innebär att tidsåtgången inte alltid är proportionelig mot av-
ståndet. Källa: Cykelplan för Lomma kommun 2016. 

Tätort/småort Cykelavstånd (km) Cykeltid (min) 

Lomma-Malmö 10,3 32 

Lomma-Lund 10,1 35 

Lomma-Bjärred 6,7 23 

Lomma-Habo Ljung 2,8 10 

Lomma-Flädie 7,2 25 

Lomma-Fjelie 9,2 30 

Lomma-Arlöv 5,2 17 

Lomma Åkarp 4,3 13 

Förutsättningar att åka kollektivt 

Idag trafikeras Lomma kommun av sex regionbusslinjer: 133 och 132 mellan 

Lomma och Malmö, 139 mellan Lomma och Lund, 132 och 134 mellan Bjärred 

och Malmö och 137 mellan Bjärred och Lund, se tabell nedan. En bedömning 

har gjorts av kollektivtrafikens restidsmässiga konkurrenskraft relativt bilens. I 

den tas hänsyn till en fiktiv total restid som förutom åktid/körtid innehåller gång-

tid till hållplats, väntetid vid hållplats respektive parkeringstid.  

Tabell 3-2 Kollektivtrafiken i Lomma kommun består idag enbart av regional busstrafik. Grön färg visar 
bra standard. 

Linje Relation Åktid 
buss 

Turtäthet  
maxtimme 
(ena rikt-
ningen) 

Åktid bil* Bussens restid 
relativt  bilens, 
snitt och inter-
vall** 

133 Lomma busstn – Malmö C 25 min 6 avgångar 16-30 min 1,4 (1,1-1,9) 

132 Lomma busstn – Malmö Värnhem 20 min 1 avgång 14-26 min 2,3 (1,8-2,9) 

139 Lomma busstn – Lund C 21 min 6 avgångar 14-22 min 1,6 (1,3-1,9) 

134 Bjärred centrum – Malmö Värnhem 23 min 3 avgångar 

 

18-30 min 1,7 (1,2-1,9) 

132 Bjärred centrum – Malmö Värnhem 33 min 1 avgång 

 

18-30 min 2,4 (2-3) 

137 Bjärred centrum – Lund C 19 min  5 avgångar 14-22 min  1,6 (1,3-1,9) 

*Åktiden med bil varierar beroende av rusningstrafik eller inte. Tider hämtade från Google Maps.                                                                            

**Bussens restid består av åktid, 4 min gångtid plus väntetid. Bilens restid består av åktid plus 4 min 

parkeringstid. Väntetiden är viktad, det vill säga hänsyn har tagits till att många upplever väntetiden 

som dryg. Bästa kvoten avser i rusningstrafik.  

Buss 134 Bjärred-Malmö, 132 Lomma-Malmö samt 137 Bjärred- Lund är de lin-

jer där kollektivtrafiken mätt i enbart åktid har bäst konkurrenskraft relativt bi-

lens åktid. Att 132 från Bjärred till Malmö har dålig åktid beror på att den går via 

Lomma. För linjen 139 Lomma Lund kan potentialen för uppsnabbningsåtgärder 

vara intressant att studera vidare.  
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Som framgår av tabellen är det dock linje 133 Lomma-Malmö som sammantaget 

med hänsyn till både åktid och turtäthet med mera har bäst konkurrenskraft 

gentemot bilen.  

År 2021 får Lomma tätort en station och i ett senare skede planeras även station 

i Flädie och Alnarp i kommunen. Tågen är tänkta att trafikera sträckan Åstorp-

Svalöv-Kävlinge-Lomma-Malmö C och inledningsvis kommer banan trafikeras 

av ett tåg i timmen, i varje riktning. 

Tabell 3-3 Planerad kollektivtrafik och förändringar av kollektivtrafiken i Lomma kommun. 

Relation När Trafikslag Turtäthet i  

maxtimme 

Restid/förändring 

Lomma C – Malmö C 2021 Tåg 1 avgång (2 av-
gångar senare) 

7 min (ökar något mer efter öpp-
ningen av Alnarp stn) 

Flädie – Malmö C Efter 2024 Tåg 2 avgångar Ca 10 min 

Alnarpn  - Malmö C Efter 2024 Tåg 2 avgångar Ca. 6 min 

Bjärred  – Malmö Värnhem Dec 2017 Buss, linje 132 4 avgångar Ny påfart till E6:an förkortar res-
tiden avsevärt 

Lomma busstn – Malmö C 2020 Buss, linje 133 6 avgångar Turtätheten kommer reduceras 

 

Förutsättningar att resa med bil  

E6 löper från norr till söder genom Lomma kommun vilket gör att tillgänglig-

heten med bil är god till och från hela kommunen. Det är idag gratis att parkera 

på alla kommunägda parkeringar, tidsreglering tillämpas på vissa. Det finns av-

gift på en parkering och det är C4:s parkering vid badstranden.  

3.5 Personbilsparken och tankställen/laddplatser 

Bilinnehav 

I slutet av 2016 fanns det 11 900 personbilar i Lomma kommun (inräknat bilar 

ägda av juridisk person)16. Det innebär 0,50 bilar per invånare, eller 1,3 bilar per 

hushåll. Det är ett högt bilinnehav jämfört med Skånesnittet (0,48 bilar per invå-

nare). 

Drivmedel 

I slutet av 2016 var 6 % av bilarna fossiloberoende enligt Miljöfordons Syds 

definition, det vill säga el-, laddhybrid-, gas- eller etanolbil, se Figur 3-4. Det 

fanns 56 laddbilar (el- och laddhybrider) slutet 2016. Antalet laddbilar har för-

dubblats sedan 2015/2016.  

 
16 Trafikanalys, Fordon i län och kommuner, slutet år 2016. 
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Figur 3-4 Personbilsparkens fördelning på drivmedel slutet år 2016. Källa: Trafikanalys, Fordon i län 
och kommuner, slutet år 2016. 

 

Energi- och CO2-nyckeltal för Lommainvånarnas bilar 2016 blir med denna för-

delning: 

 169 g CO2/km  

 0,71 kWh/km 

  

 

Figur 3-5 Elbilar i Lomma idag enligt ELIS-statistik, www.powercircle.se. Röd betyder mer än 30 ladda-
bara bilar, gul betyder 10-30 laddbara bilar, grön 5-10, lila 2-5. 

 

Laddstationer och tankställen 

Det finns idag fyra laddstationer i kommunen, en i Borgeby och tre i Lomma. I 

Lomma finns en snabbladdningsstation på Circle K och en laddstation på McDo-

nalds intill och en ny laddstation vid Hamntorget utanför biblioteket. Dessutom 

kommer en ny snabbladdningsstation vid Varvstorget snart vara klar.  

Det finns inget tankställe för gas. E85, som består av 85% etanol och 15% bensin 

på sommaren och 75% etanol och 25% bensin på vintern, kan tankas. 

http://www.powercircle.se/
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Figur 3-6 Laddstationer i Lomma kommun. Tre stycken färdiga och en under uppbyggnad i Lomma t.v. 
och en i Borgeby t.h. Källa underlagskarta: OpenStreetMap 

 

Nya bilars koldioxidutsläpp  

Genomsnittligt koldioxidutsläpp för nyregistrerade personbilar i Lomma kom-

mun är högre än i Sverige som helhet (Lomma hamnar på plats 232 med 138 

g/km, Sverigesnitt är 132 g /km). En förklaring kan vara att andelen bränsleslu-

kande bilar är hög i Lomma: 1,5 %. Det kan jämföras med Lund 0,2 % och Sve-

rige 0,5%. Andelen bränslesnåla bilar (under 120 g/km) var 21 % i Lomma 2014 

(Sverige 38%)17. En annan förklaring kan vara att tankställen för gas saknas och 

att det bara funnits två laddstationer i kommunen fram till 2016. 

Utsläppen från personbilsparken har minskat för varje år i Sverige. De senaste 

två åren har dock minskningen varit lägre än tidigare, vilket beror på ökad andel 

fyrhjulsdrivna bilar i nybilsförsäljningen.18 

Förnybara drivmedel 

Till år 2040 innebär Trafikverkets klimatscenario att el/vätgas står för 40 % av 

transportarbetet och biodrivmedel för 60 %. I scenariot för Lomma antas mot-

svarande andelar. För att nå så långt krävs kraftfulla statliga styrmedel, fler än de 

som är beslutade idag. Kommunen kan bidra genom att underlätta utbyggnad av 

infrastruktur och arbeta med informationspåverkande insatser vid val av bil.  

 
17 Bilindex, bilaga 
18 Trafikverket, 2015, Index över 2014 års nya bilars klimatpåverkan i riket, länen och kommunerna inkl. nyregi-
strerade kommunägda fordon och dess klimatpåverka 



19 

 Trivector Traffic 

 

3.6 Framtidsspaning 

Den fysiska samhällsplaneringen liksom hur Lommaborna reser kommer att på-

verkas av olika större trender i samhället. Beskrivningen är bred och informat-

ionen är hämtad från Boverkets arbete med en samhällsplaneringsinriktad vision 

för Sverige år 2025.19 

Urbaniseringen kommer att fortsätta 

Både i Sverige och i resten av världen pågår just nu en urbanisering, där männi-

skor flyttar från landsbygden och in till stadsområdena. Denna trend har påverkat 

Lomma kommun under många år och inflyttningen till Lomma bedöms vara fort-

satt stor, se avsnitt 3.1. Det innebär högre tryck på kommunen vad gäller resande, 

infrastruktur och bostäder och ställer ökade krav på en attraktiv livsmiljö i tätor-

terna.  

Klimatförändringarna kräver en omställning 

Som beskrivits i inledningskapitlet kräver klimatförändringarna tuffare styrme-

del och åtgärder. Både utsläppsminskningsåtgärder och anpassningsåtgärder 

kommer behövas. Båda typerna av åtgärder är ytterst relevanta för Lomma som 

är en växande kommun i utsatt läge nära havet.  Tuffare styrmedel förväntas driva 

på användningen av bioenergi, ny teknik och förändrade beteenden. Tätorterna 

måste planeras för att underlätta andra val än bil.  

Ny teknik förändrar världen 

Att människor i allt högre utsträckning är uppkopplade skapar nya möjligheter 

och tekniken påverkar ständigt utvecklingen. Förhoppningar om teknik ska lösa 

stora samhällsproblem som till exempel ökande koldioxidutsläpp är vanligt.  

Självkörande bilar tas ofta upp som ett exempel. En förhoppning är att de i fram-

tiden ska ses som ett komplement till kollektivtrafiken, snarare än något som 

ersätter eller orsakar fler bilresor. Forskningen pekar på att med det ökade väl-

ståndet hos allt fler människor så kommer inte ny teknik att räcka för att lösa 

miljö- och energiproblem. Att bejaka olika former av ny teknik som stödjer kli-

matsmarta transportsätt, som olika system för transport som tjänst kan vara ett 

sätt för en kommun som Lomma att arbeta med frågan. 

Brist på naturresurser 

En kommande ökande brist på naturresurser förväntas leda till ökade energi- och 

råvarupriser och till viss del även ökad återvinning och resurseffektivitet. När 

saker blir dyrare som en följd av bristen kan tjänstesamhället öka. Privat ägande 

förväntas minska till förmån för delägande och samutnyttjande. Lomma kommun 

kan påverka denna trend genom att samarbeta med aktörer som vill arbeta i denna 

riktning. 

 
19 Trivector, 2012, Trender med påverkan på samhällsplaneringen – Omvärldsanalys med fokus på transport, 
infrastruktur och bebyggelse, Trivector rapport 2012:69 
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Människor blir mer globala, regionala och lokala på samma gång 

Storstadsområden, som Malmö-Lund-regionen där Lomma ingår, blir allt mer 

regionala med flera kärnor. Snabba kollektiva förbindelser gör denna samman-

hållning möjlig. Den världsomfattande handeln med råvaror och förfinade pro-

dukter tillsammans med den tekniska utvecklingen leder till en fortsatt ökad glo-

balisering. Det som kan hindra den utvecklingen är ökade transaktionskostnader, 

exempelvis på grund av dyrare energi för transporter.  
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4. Överflyttning till gång, cykel och kollektivtrafik 
för att nå målen 

Överflyttning från bil till gång, cykel och kollektivtrafik är den viktigaste delen 

för att uppnå fossilfrihet i Lomma. För att göra detta ges nedan förslag på ett 

antal åtgärder.   

4.1 Kollektivtrafikåtgärder 

Bomhögsavfarten (beslutad ny bussavfart) 

Den nya Bomhögsavfarten för busstrafiken innebär att linje 132 går från bra till 

mycket bra konkurrenskraft åktidsmässigt, vilket ökar kollektivtrafikresandet.  

Halvtimmestrafik för persontågstrafiken på Lommabanan 

Beslutad trafikering av Lommabanan20 innebär inledningsvis 1-timmes trafik när 

den kommer igång 2021. Trafikeringen med timmestrafik bedöms dock inte ge 

något nämnvärt ökat kollektivtrafikresande. För att öka kollektivtrafikresandet 

totalt är bedömningen att det krävs halvtimmestrafik på Lommabanan, större de-

len av dagen. Ett ökat turutbud kräver ett nytt mötesspår i Alnarp och förlängning 

av mötesspåren i Flädie. Det finns en överenskommelse i Sverigeförhandlingen 

om en sådan etapp, som kan bli aktuell tidigast 2023-2024. Ett utökat turutbud 

har även potential att stärka fritidsresandet med tåg. Pendlarparkeringar i Alnarp 

och Flädie är viktigt för att öka möjligheten för fler att åka med tåget.  

Högklassigt busstråk längs Lommabukten (Löddeköpinge-Bjärred-

Lomma-Malmö) 

Med åtgärder som till exempel bra turutbud, förbättrad fordonsstandard, busspri-

oritering, egen bana och hastighetsbegränsningar som gynnar bussens framkom-

lighet finns möjlighet att flytta över resenärer till busstrafiken. Idag finns avsikts-

förklaringar att bussen ska kunna köra i minst 50 km/h i tätort och 70 km/h i nya 

busstråket Bjärred-Lomma-Malmö21. Bra framkomlighet för bussen behöver inte 

betyda försämringar för biltrafiken. Utformningen är viktig, vilket kan innebära 

väghåla istället för vanligt gupp, samt egen bana eller egna körfält en del av 

sträckan. Ett högklassigt busstråk kan förbättra restidskvoten mellan bil och buss, 

vilket ökar kollektivtrafikresandet. I nuvarande översiktsplan finns kollektivtra-

fikreservatet utpekat, se Figur 4-1. 

 
20 Tågen är tänkta att gå sträckan Åstorp–Svalöv–Kävlinge–Lomma–Malmö C och sedan genom Citytunneln 
och trafikera den nya Malmöringen, det vill säga den nuvarande kontinentalbanan. 
21 Lomma har dock tagit beslut om 40 km/h i tätort av andra skäl.  
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Figur 4-1  Markanvändningskarta för Lomma kommun från Översiktsplanen 2010. Kollektivtrafikreser-
vatet är markerad med röd, streckad linje på kartan. Lila linje visar föreslaget högklassigt 
bussstråk enligt föregående åtgärd.  

Inför spårtrafik Löddeköpinge-Bjärred-(Lomma) 

Införandet av spårtrafik Löddeköpinge-Bjärred-Lomma är en viktig åtgärd för att 

öka kollektivtrafikresandet. Redan idag finns ett utpekat kollektivtrafikreservat i 

Översiktsplanen för Lomma kommun, vilket underlättar för en framtida utbygg-

nad av spår, se Figur 4-1.  Linjedragning och typ av spårtrafik behöver utredas 

närmare. Satsningen är viktig för att öka attraktiviteten och klara det framtida 

kapacitetsbehovet. I Tågstrategi 2037 och LundaMats 2 föreslås även stadsbanor 

Lomma-Lund och Bjärred-Lund. 

Snabba upp åktiden med 139:an 

Översyn av hur åktiden för linje 139 kan förbättras genom nya snabbare sträck-

ningar och färre hållplatser. Åktiden med linjen 139 Lomma-Lund skulle till ex-

empel eventuellt kunna snabbas upp genom ny sträckning genom Lomma och 

färre hållplatser i (Lomma och) Lund. Genom att se över antal hållplatser kan 

åktiden förbättras. Det är dock viktigt att beakta den minskade tillgängligheten 

till hållplatser för olika grupper om hållplatser tas bort/slås ihop. För pendlare är 

det främst åktiden som har betydelse snarare än avstånd till hållplats om valet 

står mellan bilen och bussen. Linjedragningarna behöver utredas närmare innan 

ett eventuellt genomförande.  
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Utöka turutbudet kvällar och helger 

Fritidsresor står för en stor del av resorna och är samtidigt den ärendetyp där 

kollektivtrafiken har lägst marknadsandel. Med ökat turutbud kvällar och helger 

finns en stor potential att öka bussresandet på fritiden. Förslagsvis ökas turutbu-

det med 100 % i låg- och mellantrafiktid. Det skulle kunna öka andelen bussresor 

med 15%22 utslaget på all busstrafik över hela dygnet.  

Knutpunktsupplägg (takttrafik) Lomma C och Bjärred C 

Knutpunktsupplägg med takttrafik (fasta minuttal) är lätt att lära och underlättar 

smidiga byten. Enligt erfarenheter från olika undersökningar och utvärderingar 

ökar kollektivtrafikresandet med 10-15 % jämfört med oregelbundna tidtabel-

ler23. Idag finns takttrafik i Lomma kommun, men med vissa oregelbundenheter 

och undantag. Exempelvis varierar minuttalen och körtiderna mellan olika dag-

typer. En övergång till strikt takttrafik (vilket innebär avgångar på samma minut-

tal hela dygnet alla dagar) skulle innebära en potential att öka resandet med 5-

10% i Lomma kommun.  

 

Figur 4-2 Exempel på resandeökningpotential vid omläggning till strikt takttrafik med samma körtid på alla 
turer. Exempel från Jönköping. Källa: Tåg- och regionbussstrategi för JLT, Trivector 2016 

Snabbåtslinje som går mellan Malmö (Dockan/Norra hamnen) -Lomma-

Bjärred-Barsebäckshamn 

Många resor som sker med Lomma som målpunkt är fritidsresor. Denna samt 

grupper som inte annars åker kollektivt skulle eventuellt kunna lockas med en 

båtlinje. En direkt båtlinje mellan Lomma och centrala Malmö skulle även ha 

potential att locka pendlare. Som jämförelse kan nämna att det finns en nyinrättad 

på båtlinje på Mälaren mellan Ekerö och Stockholm centrum, där det liksom 

Lomma-Malmö finns en parallell bilväg med busstrafik. Frågan behöver utredas 

närmare.  Denna åtgärd har inte tagits med i potentialberäkningen i avsnitt 4.8. 

Vi bedömer idén som intressant, men en svaghet är att det måste vara en snabb 

båt som trafikerar linjen för att den ska bli attraktiv, vilket hittills varit svårt med 

elfärjor. 

 
22 Trivector, Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne, 2015:86 
23 Trivector, Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne, 2015:86 
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Nytt betalsystem på bussar och tåg 

Från och med 2020 införs ett nytt biljettsystem hos Skånetrafiken. Det nya syste-

met är skapat för att förenkla för resenären och förväntas stimulera till ökat re-

sande. Det är dock osäkert i vilken utsträckning det kommer att påverka resandet. 

4.2 Åtgärder för bättre kombination cykel-kollektivtrafik 

Bättre koppling mellan cykel och kollektivtrafik har en stor potential. Följande 

relationer respektive åtgärder i Lomma kommun bedöms ha stor potential. I en 

rapport för region Skåne bedöms denna typ av åtgärder generellt kunna öka kol-

lektivtrafikresandet med 2½ %24. 

Lånecykelsystem och cykelparkering Åkarp - Alnarp 

För att öka kollektivtrafikresandet Alnarp-Lund bedöms lånecykelsystem i Al-

narp och på stationen i Åkarp ha potential. Bra, skyddad och säker cykelparke-

ring är också viktigt för de som föredrar egen cykel.  

Cykelväg Bjärred-nya Flädie station och cykelparkering  

Bjärredsborna skulle med en cykelväg till nya stationen i Flädie samt bra, skyd-

dad och säker cykelparkering vid stationen kunna få en mer attraktiv förbindelse 

via Lommabanan till Malmö och norrut. För att göra kopplingen mellan Bjärred 

och Flädie station tillräckligt attraktiv krävs en mycket hög standard på cykel-

stråket. Det betyder att belysningen ska hålla hög standard för att skapa en trygg 

förbindelse liksom att cykelvägen har en gen sträckning och en tillräcklig bredd.  

Knutpunkt i Flädie med cykelparkering och pendlarparkering för bil 

Genom att skapa en knutpunkt där resenärerna har möjlighet att byta mellan olika 

färdmedel blir kommande järnvägsstations upptagningsområde större. Det gör 

det möjligt för fler att åka tåg.  

Förbättra och bygg ut fler cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser 

Vid alla busshållplatser som har mindre än 10 % lediga cykelparkeringar bör 

parkeringsantalet byggas ut. Standarden kan också ses över. 

Cykelservicestation Lomma station, Alnarp station, Bjärred centrum och 

Flädie station 

För att uppmuntra till att ta cykeln till järnvägsstationen kan service i form av 

pumpstation, enklare cykelmeck och möjlighet att ladda elcykel inrättas i sam-

band med nya järnvägsstationerna i Lomma och Alnarp, och senare Flädie, samt 

till exempel vid centrumterminalen i Bjärred.  

 
24 Trivector, Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne, 2015:86 
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4.3 Cykelåtgärder 

För att så många bilresor som möjligt ska flyttas över till cykel krävs ett väl fun-

gerande cykelvägnät. Genom att bygga ut cykelvägnätet enligt föreslagna åtgär-

der i cykelplanen förbättras nätet och fler kan cykla. Stråken nedan kan ses som 

särskilt prioriterade förbättringsåtgärder för att öka framkomligheten på cykel i 

Lomma kommun.  

Prioritera nord-sydligt stråk (Västkustvägen) Borgeby-Bjärred-Lomma 

Cykelstråket är bra längs större delen av sträckan, men brist mellan Bjersund och 

Tolvevägen. Ökad framkomlighet och säkerhet längs Västkustvägen, i enlighet 

med förslag i cykelplan. I Borgeby ny cykelbana antingen längs N. Västkustvä-

gen eller längs kollektivtrafikreservat. Enligt Lommas ÖP ska inte Borgeby växa 

nord-västerut, vilket innebär att lämpligt stråk för ny cykelbana troligtvis är längs 

N. Västkustvägen. Vägen används enligt cykelräkningarna ganska flitigt av cy-

klister25, vilket stärker skälen att satsa på cykelbana där. Stråket bör ha mycket 

hög framkomlighet och säkerhet. Utformas för att det ska vara möjligt att cykla 

30 km/h genom att räta ut kurvor, genomföra korsningsåtgärder (eventuellt 

cykelöverfart) och bredda. 

Prioritera nord-sydligt stråk Oskarsfrid-Alnarp  

Idag finns enligt cykelplanen brister i centrala Lomma längs med järnvägen, i 

form av ingen eller dålig cykelbana. Stråket bör ha mycket hög framkomlighet 

och säkerhet. Utformas för att det ska vara möjligt att cykla 30 km/h genom att 

räta ut kurvor, genomföra korsningsåtgärder (eventuellt cykelöverfart) och 

bredda.  

 Förbättra framkomligheten på regionala cykelstråk  

Viktiga regionala kopplingar där framkomligheten behöver öka är till exempel:  

Lomma-Hjärup- (Lund) Hög framkomlighet längs Vinstorpsvägen viktig. 

Lomma-Åkarp- (Malmö) Hög framkomlighet längs Karstorpsvägen viktig.  

Ny cykelbana Svanetorpsvägen -förbinder Lomma 

med Åkarp och ansluter till ett av supercykelvägs-

förslagen (västra korridoren). 

Lomma-Arlöv-Malmö Ny cykelbana eller cykelfartsgata Strandvägen i 

Lomma26 (cykling i blandtrafik idag) - förbinder 

Lomma med cykelstråk längs Lommabukten mot 

Arlöv/Malmö. 

Skogshusvägen (cykelbana finns idag) – förbinder 

Lomma med Malmö via Arlöv. Ett centralt nord-

sydligt stråk som skulle kunna förstärkas med bättre 

 
25 Cykel- och fotgängarräkning i Lomma kommun– Våren 2017, Trivector PM 2017:41 
26 I cykelplanen föreslås cykelfartsgata eller att motorfordonstrafik stängs av i vissa korsningar längs sträckan 
på Strandvägen. 
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anslutning till Arlöv (och eventuellt till ett av super-

cykelvägsförslagen, västra korridoren) och bättre 

framkomlighetsstandard.  

Genom att räta ut kurvor, ta bort bommar och genomföra åtgärder som gör att 

motorfordon saktar ner där den korsar cykeltrafikens stråk förbättras framkom-

ligheten för cyklister på de regionala stråken. Cykelpassager på sidogator till reg-

ionala stråk höjs upp i enlighet med cykelplan. Trivectors förslag är även att 

överväga cykelöverfarter27 där cykelstråket är en del av ett regionalt stråk eller 

där cykelstråket är ett prioriterat huvudcykelstråk. 

Hög standard på belysning både på huvudstråk och övriga cykelvägnätet 

Bra belysta cykelstråk ökar tryggheten för cyklister. Minst alla regionala cykel-

stråk och prioriterade huvudcykelstråk bör ha belysning. 

Skapa tillgängliga, säkra och trygga cykelparkeringar nära målpunkten 

Cykelparkeringen ska alltid ligga närmare målpunkten/entrén än bilparkeringen, 

särskilt i anslutning till förskolor och skolor. Cykelparkeringarna som avser par-

kering längre än 2 timmar28 bör vara väl belysta, väderskyddade och bör ge möj-

lighet att låsa fast cykelramen. Cykelparkeringarna behöver också anpassas efter 

olika typer av cyklar som till exempel lådcyklar och cykelkärror29. Särskilt prio-

riterade platser för översyn av cykelparkeringar är busshållplatser (cykelplanen), 

kommunala arbetsplatser och skolor, bad- och idrottsanläggningar. 

Bättre vägvisning och cykelkarta 

Bättre vägvisning och cykelkarta underlättar orienteringen för cyklister i Lomma 

kommun30. Åtgärden bidrar också till att höja cykelns status och göra den mer 

synlig. Cykelkarta kan till exempel skickas hem till kommuninvånarna regelbun-

det.  

Passager som pekats ut i trafiksäkerhetsplanen ska åtgärdas 

I passager med hastigheter över 30 km/h som berör cykeltrafiken ska passagen 

hastighetssäkras enligt Cykelplan för Lomma kommun 2016.  

4.4 Gångåtgärder 

Skapa ett sammanhängande och tryggt gångnät och anslut kollektivtrafik-

hållplatser och andra målpunkter 

Ett sammanhängande gångnät som ansluter till nya stationen i Lomma blir en 

viktig del i att uppmuntra till att ta sig till fots till järnvägsstationen. Ett tryggt 

 
27 Cykelöverfarter har vägmarkering och vägmärke för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon 
inte förs med högre hastighet än 30 km/tim. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande som är ute på eller 
justa ska ut på cykelöverfarten.  
28 Denna åtgärd finns med även i cykelplanen, men har utvecklats något av Trivector. I cykelplanen finns ingen 
tidsgräns och inga utpekade platser, det är Trivectors förslag. 
29 Cykelplan för Lomma kommun, 2016 
30 Cykelplan för Lomma kommun, 2016 



27 

 Trivector Traffic 

 

och gent gångnät till och kring stationen ökar chansen att fler tar sig till fots till 

centrum.  

4.5 Bilparkeringsåtgärder 

Parkeringspolitik i Lund och Malmö 

Parkeringspolitiken är betydelsefull. I Lund och Malmö väntas höjda p-avgifter 

och färre p-platser per person när befolkningen ökar, vilket kommer påverka 

Lommas kommuninvånare. Höjda parkeringsavgifter i Lund och Malmö bedöms 

ha potentialen att minska bilresandet med 3%31. Bedömningen är att man kan 

påverka ca 20 % av resorna med denna åtgärd, eller fler om gröna resplaner blir 

krav/genomförs frivilligt (se nedan). En stor del av överflyttningen kan tänkas 

ske till kollektivtrafik, men även till cykel.  

Parkeringspolitik i Lomma 

Parkeringsavgifter på fler platser i Lomma kommun, ger effekt, inte minst för 

korta resor inom kommunen som kan göras till fots eller med cykel. Åtgärden 

kan förväntas förstärka effekten av de föreslagna cykel- och kollektivtrafikåtgär-

derna. Här bör kommunen börja med att införa avgifter på parkeringar som an-

vänds av kommunens egen organisation och vid målpunkter som inte är utbyt-

bara. Avgiftsbeläggning av badparkering som redan börjat införas, är ett exem-

pel.  

Utveckla parkeringsnormen för Lomma kommun 

Enligt förslag till Strategi för ökad gång och cykel, 2016-2017, är målet att kom-

munen under 2018 ska göra en översyn av parkeringsnormerna. Förslaget i stra-

tegin är att avståndet mellan cykelställ ska föras in i normen. Normen ska också 

kompletteras med bilpool, lokalisering av parkeringarna, antal och utformning 

och tidsstyrning och ge utrymme för olika typer av cyklar32. Trivector föreslår 

att Lomma, i samband med framtagande av en ny parkeringsnorm, även övervä-

ger att öppna upp för möjligheten att bygga ”bilfritt boende” – eller boenden där 

man testar nya lösningar inom hållbar mobilitet.  

Pendlarparkeringar 

Pendlarparkeringar för bil vid stationer kan underlätta för fler att åka tåg. För-

slagsvis upprättas pendlarparkeringar vid stationen i Flädie och Alnarp. Pendlar-

parkeringarna i Flädie och Alnarp kan vara gratis för månadskortinnehavare, men 

vid eventuell parkering i Lomma bör samma restriktioner som för annan parke-

ring råda för att undvika att man tar bilen till tåget istället för att gå/cykla. 

 
31 Motsvarar WSP:s potentialbedömning för storstadsregioner.  
32 Strategi för ökad andel gång- och cykeltrafik i Lomma kommun, beslutshandling från 2016-12-05, med stryk-
ningar från Planledningsgruppen. 
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Investera i infrastruktur för fossilfria fordonsbränslen 

Genom att investera i laddstolpar blir det möjligt för fler att använda bilar med 

alternativa drivmedel33, se vidare kapitel 6. 

4.6 Informations- och beteendepåverkande insatser 

Gröna resplaner arbetsplatser  

På de största arbetsplatserna – kommunen och Alnarp- bör grön resplan införas. 

Denna typ av planer bör innehålla såväl morötter som piskor i form av p-avgifter. 

Gröna resplaner som innehåller såväl uppmuntrande åtgärder för att cykla och 

åka kollektivt mer som p-avgifter har potential att minska bilresandet med 30 % 

(enbart morötter ger 10-15 %).  

Kampanjer i samband med Lomma stations öppning 

Med hjälp av till exempel provåkarkort och testresenärsprojekt får fler möjlighet 

att prova på att åka kollektivt och chansen ökar att de byter ut sitt vanliga färd-

medel mot tåg eller buss. Inom gruppen testresenärer bedöms bilresandet minska 

med 30-40 % men det kan variera kraftigt beroende på lokala förutsättningar34. I 

en rapport för Region Skåne uppskattas att under förutsättning att löpande och 

kraftfulla kampanjer genomförs kan resandet öka med 5%35. 

Information och marknadsföring av cykel och kollektivtrafik 

Informations- och marknadsföringsåtgärder har stor potential att föra över resor 

från bil till cykel och kollektivtrafik. Inte minst om förutsättningarna förbättras.  

Det är inte omöjligt att effekten av infrastruktur/utbudsåtgärder inom cykel och 

kollektivtrafik kan dubblas med hjälp av informations- och beteendepåverkande 

insatser. Särskilt stor blir effekten av tre kombinerade åtgärder: information, in-

frastruktur och ekonomiska incitament. 

Gå- och cykla till skolan projekt 

Antalet barn och unga som cyklar till skolan har sjunkit under senare år (Sveri-

genivå)36. Denna grupp är särskilt viktig eftersom det finns mycket att vinna för 

många med att gå och cykla till skolan: regelbunden fysisk aktivitet samt en po-

sitiv vana som förhoppningsvis påverkar deras framtida färdmedelsval också. 

Projektet bör omfatta såväl fysiska åtgärder vid skolor för prioritering gång och 

cykel, som informations- och beteendepåverkande åtgärder. Enligt cykelplanen 

(2016) ska det alltid vara lättare att gå eller cykla till skolan än att bli skjutsad. 

Ett sätt att göra detta är att bilparkeringar flyttas ut och är belägna längre från 

entrén än vad cykelparkeringarna är. Se även PM 2017:43 med några förslag som 

framkom i intervjuer med föräldrar, vid skola och fritidsaktivitet. En slutsats från 

PM:et var att barnens resvanor påverkades av de vuxnas pendlingsvanor, det vill 

säga kommunen måste arbeta med båda målgrupperna och se till helheten. Att 

 
33 Energi och klimatplan, 2015-2020, Lomma kommun  
34 Trivector, Effektunderlag – åtgärder för grön resplan, PM 2015:03 
35 Trivector, Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne, 2015:86 
36 Trafikanalys Rapport 2015:14, Cyklandets utveckling i Sverige 1995–2014. 
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använda argument som ökad självständighet samt ökad bättre hälsa och inlär-

ningspotential kopplat till fysisk aktivitet37 kan också vara viktiga.  

Genomför kampanjer som lyfter fram fördelarna med att handla till fots 

och på cykel 

Kampanjer för att stärka den lokala handeln i Bjärred och i Lomma går bra ihop 

med uppmuntran att handla till fots eller med cykel38 . 

Elcykelkampanj 

Elcykeln vinner allt mer mark. En stor del av kommuninvånarnas resor är kortare 

än 15 km39, ett avstånd som går att cykla med elcykel på mindre än 40 minuter. 

Mellan Lomma och Malmö respektive Lomma och Lund är cykelrestiden, enligt 

Tabell 3-1, 32 respektive 35 minuter idag. Med elcykel och förbättrad framkom-

lighet (inte minst i korsningar) kan denna restid minskas till under halvtimmen, 

plus att man inte behöver komma svettig till arbetet. Här kan kommunen till ex-

empel ta lärdom av Jönköpings arbete med elcykelkampanjer. 

Startpaket för nyinflyttade 

Forskning visar att grupper som genomför en stor förändring i sitt liv, som att 

byta bostad eller arbete, också är mer öppna för förändringar i sitt resande40. 

Forskning visar att de som bytt boende och fått ett gratis provåkarkort i kollek-

tivtrafiken tillsammans med information om hållbart resande ökat sitt kollektiv-

trafikresande betydligt, oavsett hur bilanvändandet sett ut före flytt41.  

4.7 Planeringsåtgärder 

Lokalisera bostäder och verksamheter centralt 

Lokalisering som sker i stationsnära lägen har en stor potential att öka resandet 

med kollektivtrafik. I Lomma är det beslutat att 1 400 bostäder ska byggas i 

Lomma tätort, samtliga dessa ligger inom 1,5(-2) km till nya stationen. För bo-

städer i detta läge bedöms potentialen till ett hållbart resande större än för kom-

munen som helhet. Generellt bör potentialen i denna grupp vara -10-15% bilre-

sande jämfört med kommunen som helhet. Eftersom detta tillskott är en liten 

andel påverkar det dock bara ca 1 % av det totala bilresandet. 

Stärk befintliga centrum, säg nej till externhandel 

En av de viktigaste åtgärderna för att främja ett hållbart transportsystem är att 

stärka befintliga lokala centrum i Lomma respektive Bjärred. Tillgängligheten 

för alla färdmedel till centrum bör vara hög, men allra bäst för gång och cykel. 

 
37 Se gärna http://bilgymnastik.se/ 

 
38 Strategi för ökad gång och cykel, 2016-2017 
39 70% av bilresorna är kortare än 15 km (motsvarar 30% av personbilstransportarbetet), se även Figur 3-3. 
40 Lanzendorf, M. (2003) Mobility biographies. A new perspective for understanding travel behaviour. In: Anon. 
10th International Conference on Travel Behaviour Research, Lucerne 10th August 2003. The International 
Association for Travel Behaviour Research, pp 1-20. 
41 Bamberg, S., D. Rölle and C. Weber (2003) Does habitual car use not lead to more resistance to change of 
travel mode?, Transportation, 30, 1-11. 
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Bra gång- och cykelkopplingar och cykelparkering är a och o, liksom hållplats i 

närheten så att man enkelt kan handla på vägen hem. Men det bör även vara 

möjligt att ta bilen dit. Tidsbegränsade platser är ett exempel på åtgärd som pre-

mierar besökare, men måste också följas upp. Den ökade e-handeln bör ses som 

en möjlighet att stärka lokala centrum. Genom att ha avhämtningsboxar och 

provrum för saker beställda på nätet i butiker i centrum kan även e-handeln bidra 

till mer rörelse i centrum.  

Fortsätt säga nej till externa köpcentrum/handel. 

4.8 Överflyttningspotential 

Överflyttningspotentialen har bedömts för alla åtgärder tillsammans. Alla åtgär-

der är starkare om de genomförs tillsammans, inte minst kombinationen av olika 

typer av åtgärder är viktig: infrastruktur kombinerat med information och eko-

nomiska incitament.  

Kollektivtrafik 

I nuläget har Lomma tätort 40 påstigande med kollektivtrafik per invånare och 

år, medan Bjärred har 35 påstigande per invånare och år. Jämfört med andra 

kransorter i Sydvästskåne är kollektivresandet i Lomma kommun lågt.  

Med ledning av kollektivtrafikstandard och kollektivresande i andra kransorter 

bedöms resandeförändringarna bli enligt Tabell 4-1. För hela kommunen bedöms 

kollektivresandet fördubblas räknat per invånare. Med 70 resor per invånare och 

år hamnar den kollektiva resealstringen i nivå med vad den i nuläget är i Arlöv, 

Hjärup, Oxie, Dalby och Kävlinge.   

Idag är kollektivtrafikens marknadsandel av resandet till/från Malmö och Lund 

23 % (arbetspendling) medan biltrafikens andel är ca 71 %. Med alla de före-

slagna åtgärderna bedöms kollektivtrafikandelen öka till 35-40 % mot Malmö 

och Lund. Det motsvarar en ökning av kollektivtrafikresandet med en faktor 1,6 

(160 %) i dessa relationer som står för nästan 90 % av kollresandet idag.  

Tabell 4-1 Bedömd resandeförändring. 

 Lomma tätort      
(påst./inv o år) 

Bjärreds tätort     
(påst./inv o år) 

Totalt Lomma kn 
(påst./inv o år 

Nuläge (2015) 40 35 38 

Kort sikt (5 år):                 65 55 60 

Lommabanan i 1h-trafik, busstråk Bjärred-Lomma-Malmö, utbyggd buss i lågtrafik, uppsnabbad buss 
mot Lund, konsekvent takttrafik, bättre GC-kopplingar, information- och marknadsföring av kollektivtra-
fik, gröna resplaner mm 

Medellång sikt (10 år):             70 60 65 

Halvtimmestrafik Lommabanan och stationer i Alnarp och Flädie, busstråk väster om Borgeby till Löd-
deköpinge 

Lång sikt (15-20 år):                         70 70 70 

Spårtrafik Malmö-Lomma-Bjärred-Löddeköpinge 
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Cykel 

Cykelandelen i tätorter/kommuner som ligger i storstadsområden ligger alla för-

hållandevis lågt i cykelandelar. Trafikverket har dock tillsammans med WSP 

inom ramen för stadsmiljöavtalen bedömt att det i denna typ av områden gene-

rellt finns en potential att minska biltransportarbetet med 7 % med hjälp av ökad 

cykling. Trivectors bedömning är att det inte är orimligt även för Lomma om 

samtliga cykelåtgärder som föreslagits genomförs, inklusive informations- och 

påverkansinsatser. Det skulle dock innebära en mycket stor förändring som krä-

ver en omställning där staten tar en större roll för normförändring. Vi har valt att 

räkna med en minskning av biltransportarbetet med 3-4% utan biltrafikåtgärder 

och 5 % med kraftfulla biltrafikåtgärder. Det skulle motsvara ca hälften av bilre-

sandet upp till 5 km plus ca 10 % av bilresandet 5-15 km. Med stärkt lokal handel 

kan en del längre bilresor också tänkas ersättas av kortare med gång och cykel. 

En minskning av biltrafikarbetet med 5 % skulle motsvara en femdubbling av 

resandet med gång och cykel, jämfört med idag. En del av resorna kommer att 

vara längre än idag, vilket gör att räknat i antal resor blir ökningen kanske bara 

tredubbelt. 

Minskningar i biltransportarbete 

Följande minskningar av bilpersontransportarbete bedöms: 

 -9% med kollektivtrafikåtgärder (inkl. informations- och påverkansinsat-

ser) 

 -3% cykelåtgärder (inkl. informations- och påverkansinsatser) 

 -4% övriga MM-insatser, bilparkering och planering  

 

Det innebär att personbilstransportarbetets andel av det totala transportarbetet (i 

personkilometer) minskar från 79 % andel till 61 % (borträknat ”annat”, där flyg-

resor utgör en stor del). I resor räknat bedöms andelen bilresor kunna minska från 

71% till 44 %. 

Potentialbedömningen förutsätter att det blir dyrare att köra bil till 2040 och att 

konkurrenskraften för gång, cykel och kollektivtrafik stärks kraftigt gentemot bi-

len. Det finns en risk att elbilarna med sitt låga milpris och till exempel beslutet 

att bygga ut E6 kan göra att bilens konkurrenskraft stärks, tvärtemot intention-

erna. Potentialerna förutsätter därför att staten beslutar om andra ekonomiska 

styrmedel för att öka de hållbara färdsättens konkurrenskraft och att städerna, 

inte minst Lomma, Malmö och Lund, motkompenserar med till exempel höjda 

p-avgifter för att nå balans gentemot låga milkostnader. Trafikverket utreder 

även en parkeringsskatt. 
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5. Scenarier för fossilfritt 2040 och energibehov 

I detta avsnitt redovisas nuläget och två scenarier för fossilfria persontransporter 

i Lomma 2040. 

5.1 Utgångsläge och scenarier för ”Fossilfritt 2040” 

Transportarbete 

Det totala persontransportarbetet i Lomma antas öka i samma takt som befolk-

ningen, det vill säga med 36 % till 2040. I Figur 5-1 visas hur persontransportar-

betet ser ut i nuläget, år 2040 utan överflyttningsåtgärder (beslutade, planerade, 

nya föreslagna) samt år 2040 med överflyttningsåtgärder. Som framgår av figu-

ren är det fördelningen mellan olika färdmedelsslag som skiljer sig åt mellan 

2040-utan överflyttningsåtgärder och 2040-med överflyttningsåtgärder.  Nästan 

all trafikökning mellan nuläge och 2040 tas i det senare scenariot av gång, cykel 

och kollektivtrafik. 

 

Figur 5-1 Persontransportarbete (miljoner personkm/år) för kommuninvånarnas resor, exkl. gruppen 
annat som bland annat innehåller flygresor. Observera att i stapeln ”2040-utan överflyttnings-
åtgärder” ingår inte heller beslutade åtgärder, stapeln visar transportarbetet 2040 med da-
gens resvanor och befolkningen 2040. 

Två scenarier för fordonsparken 2040 

Energianvändning och koldioxidutsläpp har beräknats för två scenarier avseende 

personbilsparken 2040.  
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I scenariot ”Mer bio” antas följande fördelning av persontransportarbetet med 

bil42: 

 20 % elfordon  

 20 % laddhybrider som går på el/biodiesel (70/30) 

 60 % biogasfordon 

Allt bränsle antas vara icke-fossilt, även elen. Energiåtgången för respektive per-

sonbilstyp är hämtad från Trafikverkets utdrag av HBEFA-värden för 2035, 

längre än så finns inga prognoser om energieffektivisering. Detta scenario på-

minner om det som återfinns i Figur 2-2. 

Tågtrafiken går redan idag helt på el och busstrafiken antas till 2040 gå på biogas. 

Skånetrafiken avser att satsa mer på elbussar, men vår bedömning är att de främst 

kommer vara till för stadstrafik och att Lommabornas resor till största delen görs 

med regiontrafiken.  

I scenariot ”Mer el” antas följande fördelning av persontransportarbetet med 

bil: 

 40 % elfordon  

 40 % laddhybrider som går på el/biodiesel (70/30) 

 20 % biogasfordon 

För kollektivtrafiken antas samma som i scenariot ovan. 

Energianvändning 

I nuläget används 134 GWh årligen för persontransporter med bil och kollektiv-

trafik (Lommas kommuninvånare). Utan överflyttningsåtgärder, energieffektivi-

sering och ökad andel elfordon skulle energianvändningen kunna öka i samma 

takt som befolkningen, det vill säga med 36% till 2040. Med överflyttningsåtgär-

der minskar dock energianvändningen tack vare att kollektivtrafik och cykel är 

mer energieffektiva än personbil (räknat i personkm). Energianvändningen mins-

kar också mer i scenariot ”Mer el” än i ”Mer biodrivmedel” eftersom elfordon är 

mer energieffektiva än fordon som drivs med biodrivmedel. I scenariot ”Mer bio” 

blir energianvändningen 113 GWh och i scenariot ”Mer el” 86 GWh, se Figur 

5-2. 

 
42 I Figur 3-4 visas fördelningen dagens fordonspark, totalt 6% förnybart. 
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Figur 5-2 Energianvändning för persontrafiken (GWh) idag och enligt två scenarier för fossilfritt Lomma 
2040: Mer bio respektive Mer el.  

 

Koldioxidutsläpp 

Som framgår av Figur 5-3 är koldioxidutsläppen i nuläget 29 kiloton för bil och 

kollektivtrafik, enbart räknat vid avgasröret. I scenarierna som båda innebär fos-

silfria drivmedel försvinner dessa utsläpp helt. Kvar blir utsläpp vid källan som 

inte är medräknade här.  

 

Figur 5-3 Koldioxidutsläpp (kiloton/år) idag och enligt scenarierna som båda innebär fossilfria drivme-
del.  Utsläppen avser enbart vid avgasröret, räknas även källan med, well to wheel, blir kol-
dioxidutsläppen högre i nuläget och synliga i 2040.  
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5.2 Behov av förnybara drivmedel och el 

I scenarierna behövs följande energimängder för personbilstrafiken och kollek-

tivtrafiken (Lommas kommuninvånare): 48-89 GWh biogas, 5-10 GWh biodie-

sel och 19-28 GWh el. 

 

Figur 5-4 Bedömt behov av el, biogas och biodiesel 2040 enligt de två scenarierna för fossilfritt Lomma 
fördelat på personbil, buss och tåg.  

 

Möjligheten att täcka behovet av el och biogas med lokal produktion  

Räkneexemplen nedan visar möjligheten att täcka behovet av el och biogas med 

lokal produktion. El och biogas står, enligt scenarierna ovan, för 88-96% av ener-

gin som krävs för en fossilfri persontrafik i Lomma. Resterande är biodiesel, 

såsom RME och HVO. För dessa drivmedel har inga räkneexempel tagits fram.  

Tabellen nedan visar hur mycket energi olika kraftkällor producerar.  

Tabell 5-1 Hur mycket energi olika kraftkällor producerar. 

Energikälla Antal/mängd Produktion 

Vindkraft43 1 vindkraftverk (2MW) 5600 MWh/år44 

Biogas 1 ton matavfall/år 1,13 MWh/år45 

Solenergi 1 m2 solceller 50-150 kWh/år46 

 
43 Hur mycket ett vindkraftverk producerar beror på storlek och placering. Siffran baseras på den nyare hälften 
av Sveriges vindkraftverk.  
44 http://www.powervast.se/sv/Ovriga-sidor/Power-Vast/Power-Vast/Om-vindkraft/Energi-och-teknik/  
45 Länsstyrelsen Skåne, Underlag till inventering biogasverktyg: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-
och-klimat/klimat-och-energi/fonybar-energi/biogas/Pages/planeringsverktyg-for-biogas.aspx  
46 http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi  

http://www.powervast.se/sv/Ovriga-sidor/Power-Vast/Power-Vast/Om-vindkraft/Energi-och-teknik/
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/fonybar-energi/biogas/Pages/planeringsverktyg-for-biogas.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/fonybar-energi/biogas/Pages/planeringsverktyg-for-biogas.aspx
http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi
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I Lomma kommun finns tillgång till 2 802 ton matavfall/år enligt en inventering 

av Länsstyrelsen i Skåne47, vilket ger metanpotentialen 3 157 MWh/år. Med 36% 

ökad befolkning skulle det innebära 4,3 GWh/år, alltså endast 5 respektive 9 % 

av den biogas som krävs enligt scenarierna ovan. Matavfall står dock bara för 6 

% av biogaspotentialen i Skåne. Den totala biogaspotentialen i Skåne är i rappor-

ten bedömd till 2 927 GWh/år. Om potentialen fördelas ut jämnt per invånare 

skulle Lomma kommun rent teoretiskt ha en biogaspotential på 46 GWh/år i nu-

läget. Det skulle då nästan kunna täcka biogasbehovet enligt scenariot ”Mer el” 

2040. Det är dock en teoretisk potential som kan vara svår att utnyttja fullt ut. I 

nuläget produceras enbart 351 GWh biogas i Skåne (2014), vilket än så länge är 

långtifrån det regionala målet till 2020 som är 3 TWh (motsvarar ungefär poten-

tialsiffran ovan).  

För att tillgodosebehovet av 19 respektive 28 GWh el lokalt skulle det räcka 

med 4 respektive 6 vindkraftverk (2MW) eller 200 respektive 300 tusen 

kvm solceller. 70 m2 solceller per tak skulle ungefär motsvara hushållsbeho-

vet av el för en villa och behovet av el för en elbil som kör genomsnittlig 

körsträcka. Genom Energikontorets projekt Sol i Syd har potentialen för so-

lenergi i Skåne beräknats till 4,2-8,9 TWh.48  

 

 
47 Länsstyrelsen Skåne, Underlag till inventering biogasverktyg: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-
och-klimat/klimat-och-energi/fonybar-energi/biogas/Pages/planeringsverktyg-for-biogas.aspx 
48 Lingfors D, Widén J, Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet 2016. Solenergipotentialen för 
Skånes bebyggelse enligt två framtidsscenarier. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/fonybar-energi/biogas/Pages/planeringsverktyg-for-biogas.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/fonybar-energi/biogas/Pages/planeringsverktyg-for-biogas.aspx
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6. Åtgärder för att öka andelen förnybart i fordons-
flottan 

Statliga styrmedel blir viktiga för att dels öka användningen av förnybara driv-

medel, dels öka produktionen av hållbara biodrivmedel i Sverige. Kommunens 

roll kan vara att underlätta utbyggnad av infrastruktur, i form av laddinfrastruktur 

och distribution av biogas, samt att arbeta med informationsinsatser.  

6.1 Laddfordon och laddplatser i Lomma 2040  

Laddfordon 

Enligt våra scenarier ovan kommer 40-80 % av personbilstrafiken vara helt eller 

delvis eldriven till 2040 (elbilar eller laddhybrider). Om vi gör ett högst scha-

blonmässigt antagande att transportarbetet står i direkt korrelation med antalet 

bilar, att fordonsflottan inte växer och att befolkningen ökar med 36 %, innebär 

det att det kommer finnas ungefär 15 900 personbilar i Lomma kommun år 2040 

(med Scenario ”Mer bio”), varav minst 6 400 laddfordon49.  

Laddplatser 

Merparten av laddplatser antas tillkomma på privat tomtmark, eftersom 68 % av 

boendet i kommunen är småhus med förmodad egen tomtparkering. För Lomma 

kommun är det intressant att veta hur många laddplatser som bör tillskapas på 

allmänt tillgängliga p-platser. Ett riktmått kan då vara att utgå från siffran i vårt 

scenario ”Mer bio” (liknar även Trafikverkets klimatscenario) om att 40 % av 

personbilsparken ska vara eldriven till 2040. Hittills har elbilarna haft en räck-

vidd på 10-15 mil (ca 20 kW batteri), men de senaste elbilarna som finns på 

marknaden har en räckvidd på upp till 30 mil (ca 40 kW batteri). Räckvidden 

bedöms alltså stadigt öka, vilket bör minska behovet av laddning på annan plats 

än hemmet. Den är dock viktig ur trygghetssynpunkt. Utifrån detta är vår bedöm-

ning att följande rekommendationer är lämpliga: 

 Alla större allmänt tillgängliga parkeringsplatser på kvartersmark ska ha 

minst en publik laddstation. Räcker med normalladdning (kan eventuellt 

vara semi-snabb).  

 Publika laddare bör vara typ 2, mode 3, 16 A, enfas50.  

 En riktlinje kan vara att minst 4 % (4-8 %) av alla p-platser har tillgång 

till en laddpunkt Det skulle motsvara att minst 10% av elbilarna (om de 

utgör 40 % av flottan) kan ladda51. En laddstation kan bestå av fyra ladd-

punkter. Det innebär att på en p-plats med 100 platser räcker det med en 

 
49 I slutet av 2015 fanns 11 693 personbilar i trafik i Lomma kommun kommun (Källa: SCB). 
50 Motsvarar standard på nya eldrivna fordon och möjliggör att flera bilar kan laddas samtidigt vid samma p-
anläggning utan allt för stora investeringar. 
51 Råden i EU-kommissionens direktiv är minst 1 laddplats per 10 laddfordon. 
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laddstation. Dessa platser bör vara tidsbegränsade för att utnyttjandet ska 

bli effektivt.  

 Vid arbetsplatser är behovet större.  

 Utbyggnad av laddplatser bör ske tidigt för att uppmuntra till att köpa el-

bil, och för att utnyttja möjligheten att söka Klimatklivet-pengar. 

 

Räcker elnätet till 

Det som är viktigt att analysera är hur en så stor elfordonspark och deras behov 

av laddning kan påverka elnätet. En studie av VTI och Linköpings Universitet 

har konstaterat att 1 miljon elbilar skulle kunna laddas på natten med befintliga 

elinstallationer. Räknat på att Sverige har 4,7 miljoner personbilar, skulle det in-

nebära att 20 % av flottan skulle kunna vara elbilar.  Mer än så kan bli problem 

om man inte använder sig av smart styrning för att begränsa totalt effektuttag. 

För att hushållen ska kunna använda sig av vanlig säkring, upp till 16 A är vanligt 

och räcker ofta, är det viktigt att varje hushåll styr sin interna användning opti-

malt med hjälp av smarta system eller timer. Risken är annars att de måste säkra 

upp till 20-25 A och om många hushåll får det behovet räcker kanske inte trans-

formatorstationerna till.  

Effektbehov 

Normalt effektuttag är 3,7 kW. En elbil har 20-40 kW kapacitet normalt, vilket 

gör att det tar 5-11 timmar att ladda fullt med normalladdning. På 2 timmar har 

du laddat så du kan köra mer än 5 mil, vilket täcker in mer än 95 % av alla resor. 

Denna typ av laddning täcker därför de flestas behov. Det är egentligen bara 

längs med det större vägnätet, E6, där det finns behov av snabbladdning. I resten 

av kommunen bör utbyggnationen av laddinfrastruktur ske med normalladdning 

(möjligtvis kan semi-snabb laddning övervägas, men prisskillnaderna är ganska 

stora). 

Kommunens roll 

Kommunens roll är i första hand att planera för den förväntade efterfrågan på 

laddstationer genom att bevaka frågan i den fysiska planeringen av nya bostads- 

och arbetsplatsområden. Här kan det vara viktigt att göra byggherrar uppmärk-

samma på behovet av laddmöjligheter och smarta sådana, samt se till att energi-

bolagen får de uppgifter de behöver för att kunna planera elnät och transforma-

torstationer som täcker framtida behov. 

Kommunen bör också underlätta för marknadsaktörer (elnätsbolag, energibolag, 

markägare etc) som vill bygga och driva normal- och snabbladdningsstationer i 

kommunen. Detta kan ske genom markanvisningar med kommunal mark, genom 

detaljplanering av tomtmark eller via nyttjanderättsavatal på gatumark i likhet 

med Stockholm.  

Vid kommunens arbetsplatser och på parkeringsplatser som ägs av kommunen, 

till exempel centrumparkeringar, bad- och idrottshallsparkeringar, kan kommu-

nen själv investera i laddinfrastruktur enligt någon av de affärsmodeller som 

energibolagen har. Kommunen bör ta extra betalt för parkeringen och tillämpa 

tidsbegränsning för effektivt utnyttjande av platser.  
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Kommunen bör också informera fastighetsägare som äger flerfamiljshus, med 

bostads eller hyresrätt, om hur man kan arbeta med laddstationer. Här kan kom-

munen eventuellt ta hjälp av regionala initiativ och länets energirådgivning. I 

Stockholmsområdet hjälper länets energirådgivning till52 och Stockholms kom-

mun har haft egna möten om hur föreningar kan agera. 

6.2 Gastankställen 

Biodrivmedel som gas har pekats ut som viktiga i omställningen till en fossilfri 

fordonsflotta och därmed bör man främja möjligheten att etablera gastankställen 

i kommunen. Däremot finns det risk för brist på biogas om vi får en kraftig ök-

ning av gasfordon. Om det är värt att satsa på gastankställen beror alltså på om 

det bedöms finnas tillräckligt med biogas i regionen och i Lomma. 

6.3 Åtgärder för att öka andelen förnybart  

Här sammanfattas åtgärder som kommunen kan genomföra för att öka andelen 

fordon i kommunen som drivs med förnybara bränslen: 

 Ta fram handlingsplan för hur den egna organisationens fordon – person-

bilar, lastbilar, arbetsmaskiner kan bli fossilfria 2040. Ett första steg kan 

vara att införa en inköpspolicy med prioriteringsordning: 1. Elfordon, 2. 

Fordon på gas eller etanol, 3. Bränslesnåla fordon med hög andel förny-

bart. En annan åtgärd kan vara att ställa krav i transportrelaterade upp-

handlingar, till exempel kräva ökande tankningsgrad av förnybara driv-

medel. 

 Informera och påverka andra större arbetsgivare i kommunen i samma 

riktning (t.ex. Alnarp). 

 Upplysa berörda om de statliga medel som kan sökas av bland annat fas-

tighetsägare och företagare för laddinfrastruktur. 

 Informera kommuninvånarna om möjligheterna att välja miljöfordon och 

förnybara bränslen – till exempel genom att tillhandahålla lättbegripligt 

faktamaterial om fordon och drivmedel på webben och kunskapsspridning 

via träffar och kampanjer. Viktiga målgrupper är fordonsköpare och for-

donsåterförsäljare. 

 Erbjuda mark för drivmedelsstationer och laddplatser.  

 Verka för tankställen för gas inom kommunen. 

 

 
52 www.energiradgivningen.se/projekt/laddstation-for-elbil-till-din-brf 
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7. Uppföljning av målen 

Framtagande av lämpliga indikatorer för att följa upp målen, till exempel mät-

ningar och RVU:er nedan.  

 

 Andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik (Skåne-RVU) 

 Antal kollektivtrafikresor per invånare och år (Skånetrafiken) 

 Cykeltrafiken i ett antal punkter (räkningar/mätningar) 

 Förnybart drivmedel och el (%) i personbilsparken (SCB) 

 

Förslagsvis installeras en cykelbarometer vid en av räknepunkterna i Lomma, 

med vilken cykeltrafiken kan följas upp regelbundet. Räkningar (eller mätningar) 

i alla 20 punkter som räknats/mätts 2016 och 2017 föreslås genomföras minst 

vart 3:e år.  

Analys av resor görs i samband med varje ny Skåne-RVU, hittills vart 5:e år.  

Övriga två nyckeltal kan följas upp varje år. 


