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Sammanfattning per 31 december 2021
Emitterade gröna obligationer och grön projektportfölj

Fördelning projektkategorier
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Miljoner SEK
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0
Utbetalt till gröna projekt

Totalt godkända gröna projekt

Förnybar energi 0,7%

Hållbara transporter 26,4%

750 MSEK grön obligation (05/2022)

600 MSEK grön obligation (10/2023)

Energieffektiva bostäder 64,1%

Energieffektiva lokaler 8,7%

400 MSEK grön obligation (09/2025)

500 MSEK grön obligation (04/2028)

Övriga miljöåtgårder 0,1%

CO2 påverkan och gröna indikatorer, baserat på grön finansiering
Projektkategori

Växthusgaser som
minskats/undvikits
per år (ton CO2 ekv)

Grön utbetalning
till projekt (MSEK)

Påverkan, ton
CO2ekv per MSEK

Förnybar energi

272

14

19,4

Hållbara transporter

54

521

0,10

Energieffektiva bostäder och lokaler

245

1 495

0,16

Övriga miljöåtgärder

n/a

3

n/a

Totalt

571

2 033

Utbetalt belopp med CO2 påverkan, MSEK

2 030

Påverkan, ton CO2 ekv per MSEK

0,28

Årlig förnybar energi, MWh

865

Årlig energi som undvikits/minskat, MWh

1 700

Påverkan hänförlig till Lunds kommuns gröna obligation*

Procent

Ton CO2 ekv

Grön obligation 750 MSEK med förfall 18 maj 2022

30%

191

Grön obligation 600 MSEK med förfall 24 oktober 2023

24%

152

Grön obligation 400 MSEK med förfall 25 oktober 2025

16%

102

Grön obligation 500 MSEK med förfall 13 april 2028

20%

127

Summa

90%

571

* Totalt grönt utbetalt belopp till projekt delat med totalt emitterad volym i gröna obligationer

Viktiga aspekter i rapporteringen

• Varje projekt väljs ut i enighet med Lunds kommuns ramverk för gröna obligationer
som finns tillgänglig på kommunens hemsida www.lund.se/gronaobligationer
• Lund rapporterar på portföljnivå och i svenska kronor (SEK)
• Miljöeffekten baseras på andel grön finansiering för varje projekt
• Lunds kommuns effektrapportering genomförs i enlighet med de principer och
metoder som presenteras i Nordic Public Secor Issuers: Position Paper on
Green Bonds Impact Reporting
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Lunds kommuns hållbarhetsarbete
Tack vare en lång tradition av politisk enighet kring miljöfrågor med en tydlig vilja och ambition står hållbarhet högt på agendan i Lund och har gjort i många år. Det harmoniserar väl
med Lunds vision Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet.

I Lunds Policy för hållbar utveckling tydliggörs kommunkoncernens förhållningssätt till FN:s
Agenda 2030 och de globala målen. Policyn definierar även Lunds principer för hållbar utveckling. Ambitionerna är höga och policyn anger bland annat att Lunds kommun ska vara ledande
inom hållbar utveckling. Det syns i hela organisation i allt från utvecklingen av området Brunnshög där spårvagnen och ett lågtempererat fjärrvärmenät tar plats till skolmaten där vi just nu
är med i ett forskningsprojekt om klimatsmart mat. Arbetet ska drivas innovativt, målinriktat
och systematiskt. Kommunkoncernen ska arbeta aktivt med andra aktörer för att utveckla det
hållbara samhället. Policyn säger också att kommunkoncernen ska arbeta transparent. Den här
effektrapporten är ett sätt att berätta om kommunens investeringar och hållbarhetsarbete för
investerare, förtroendevalda och medarbetare.
Policyns ambitioner konkretiseras i kommunens program och planer. Varje nämnd och styrelse
inom kommunkoncernen har ansvar att implementera policyn och styrdokument inom hållbarhetsområdet samt ha god kännedom om och uppfylla lagar och andra relevanta krav.

Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling mellan åren 2021–2030, LundaEko,
antogs 2021–06–22. Programmet bygger på Agenda 2030 och de nationella miljömålen. LundaEko har sex prioriterade områden med övergripande mål för kommunen som geografiskt område till år 2030. Det övergripande klimatmålet är att Lund år 2030 ska vara en klimatneutral och
fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring. I programmet finns även
mål inom området grön ekonomi. Lunds kommun ska fortsatt satsa på gröna investeringar och
kommunkoncernen ska bevaka att kommunens tillväxt inte leder till negativ miljöpåverkan.
Som en del i arbetet med att nå de egna målen behövs ständigt nya kunskaper och samverkan
med andra aktörer. Lund ingår därför i många regionala, nationella och internationella nätverk
och driver flera projekt med extern medfinansiering.

I arbetet med att bli en klimatneutral stad har Lund gjort såväl nationella som internationella
åtaganden. I december 2021 undertecknade kommunen ett nationellt klimatkontrakt med Viable
Cities och fem myndigheter om att gemensamt utveckla arbetet mot klimatneutralitet. Lund har
också skickat in en ansökan till EU:s mission 100 klimatneutrala och smarta städer. Kommunen
deltar aktivt i EU:s Covenant of Mayors – Borgmästaravtalet för klimat och energi, och skrev
nyligen under åtagandet för 2050. I Borgmästaravtalet ingår att rapportera sina klimatdata och
åtgärder i en global databas, CDP – Climate Disclosure Project. Lund är en av 95 städer på den
globala A-listan som ligger längst fram när det gäller klimatrapportering. Att visa upp hur klimatarbetet går är en viktig del i vårt arbete med transparens och ett sätt att engagera medborgare.
Sedan 2018 har Lunds kommun ett lokalt Klimatpolitiskt råd med tvärvetenskaplig kompetens
från Lunds universitet och SLU i Alnarp som årligen granskar kommunens klimatarbete och som
ger förslag på förbättringsåtgärder. Detta är ett sätta att säkra att kommunens arbete vilar på
vetenskaplig grund och bidra till öppenhet och transparens i klimatarbetet.
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Agenda 2030 och EU:s taxonomi
Som nämndes ovan har Lunds kommuns hållbarhetsarbete tydliga kopplingar till FN:s Agenda
2030 och de globala målen. De investeringar som finansieras med Lunds kommuns gröna obligationer riktar sig särskilt till vissa av de globala målen. Dessa är hållbarhetsmål 3, 7, 9, 11, 12, 13
och 15 vilket är illustrerat i bilden nedan:

Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Genomförandet kommer att ske stegvis och förordningen ska tillämpas
fullt ut från och med den 1 januari 2023. Lunds kommun följer noggrant utvecklingen av denna
förordning och jobbar aktivt med att de investeringar som görs inom ramen för de gröna obligationerna ligger i linje med kriterierna i EU-taxonomin.

Effektrapportering

För Lunds kommun blir gröna obligationer ett viktigt verktyg för att på ett transparant sätt
finansiera det hållbarhetsarbete som kommunen bedriver. Investeringarna som presenteras i
denna effektrapport uppfyller det ramverk för gröna obligationer som Lunds kommun har satt
upp. Ramverket har genomlysts av det norska klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO
som gav Lund den sammanlagda bedömningen Dark Shade of Green, vilken är den bästa möjliga
bedömningen som går att få. Vilka investeringar som ska finansieras grönt väljs ut i konsensus
av kommunkontorets ekonomiavdelning och hållbarhetsenhet i samråd med de genomförande
förvaltningarna och kommunägda bolagen.
Rapporteringen sker i enlighet med det gemensamma dokumentet, Nordic Public Sector Issuers:
Position Paper on Green Bonds Impact Reporting. I det dokumentet ges riktlinjer för hur miljönyttan för investeringar finansierade med gröna obligationer kan redovisas. Den vägleder kring
allmänna frågeställningar som att rapportera faktiskt utfall om så är möjligt, att särskilja mellan
uppnådda effekten och utsläpp som undvikits. Dessutom rekommenderar rapporten att effekter
ska anges i förhållande till den del av projektet som finansieras av gröna obligationer.

Beräkning av effekter

Utgångspunkten är ramverket för Lunds gröna obligationer och de emissionsfaktorer som anges
i den Nordiska positionsrapporten nämnd ovan.
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Energieffektiva bostäder och lokaler

För bostäder och lokaler görs beräkning av årlig energianvändning och CO2 utsläpp som undviks
genom att jämföra värdet från den teoretiska energiberäkningen, senare uppmätt värde och Boverkets byggregler (BBR) energikrav vid projekteringen. I de fall som solceller har installerats
på byggnaderna ingår deras energiproduktion i beräkningarna av utsläpp och energianvändning
som undviks för den specifika byggnaden. För årliga utsläpp av CO2 ekvivalenter i ton som undvikits för uppvärmning har emissionsfaktor 158 g per kWh använts och för el emissionsfaktorn
315 g per kWh.

Hållbara transporter

Spårvägen mellan Lund C och ESS, Lundaexpressen, är en satsning på framtidens kollektivtrafik
i ett av Lunds mest trafikerade stråk. För beräkningar av koldioxidutsläpp som undviks har bedömningar gjorts av antal resenärer och hur många bilresor som ersätts. Trafikverkets emissionsfaktorer har använts för beräkning av utsläpp. För mer information om beräkning, se projektredovisningen för spårvägen senare i rapporten.
För den elektrifierade sopmaskinen har jämförelse gjorts med dieselanvändning för en dieseldriven sopmaskin. För mer information om beräkning, se projektredovisningen för eldriven
sopmaskin senare i rapporten.

Förnybar energi

Projekt under förnybar energi är i denna rapport investeringar i solcellsanläggningar för elproduktion. För årliga utsläpp av CO2 ekvivalenter i ton som undvikits för el har emissionsfaktorn 315 g per kWh använts.

Finansiell information

Lunds kommun emitterade sin första gröna obligationer 2017 och har därefter emitterat ytterligare tre obligationer. Vid årsskiftet 2021/2022 var totalt 2 250 miljoner kronor utestående i
gröna obligationer.
Emissionsdag

Lånebelopp

Förfallodatum

Löptid

Kupong

ISIN

2017-05-18

750 mnkr

2022-05-18

5 år

1,00%

SE0009947500

2018-10-24

600 mnkr

2023-10-24

5 år

0,75%

SE0011063049

2020-09-25

400 mnkr

2025-09-25

5 år

0,75%

SE0013104163

2021-04-13

500 mnkr

2028-04-13

7 år

0,75%

SE0013102126

Totalt

2 250 mnkr

De godkända investeringar som möter kraven i ramverket och som har valts ut inför rapporteringstillfället bildar en portfölj med en total investeringskostnad för Lunds kommun på 2 568
miljoner kronor. Per 2021–12–31 hade 2 033 miljoner kronor allokerats till gröna investeringar.
Hur stor andel av varje investering som har finansierats med gröna obligationer anges dels i
efterföljande tabell, dels i samband med presentationen av respektive investering.
Ramverket tillåter både nya investeringar (färdigställda upp till 12 månader före emissionstillfället) och äldre investeringar (färdigställda mer än 12 månader före emissionstillfället),
benämns refinansiering.
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M

M

Eldriven sopmaskin (LRV)

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Kv Snickaren 3 (LKF)

Fossilen (LKF)

Kv Hammocken 1 (LKF)

Kv Bullerbyn 1 (LKF)

Xplorion (LKF)

Kv Skymningen 5 (LKF)

Idalaskolan

Södra Råbylund skola

Kv Kornknarren 1 (LKF)

Kv Pilgrimen 2 (LKF)

Knudsgården et 1 (LKF)

11,15

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

3,7,11,12,13

9,11,13

9,11,13

7,13

7,13

2017

2023

2023

2023

2022

2021

2022

2020

2020

2020

2017

2017

2016

2016

2018

2019

2018, 2020

2017

ÅR

Globala mål Projekt
färdigställt

* (A)=Adaptation, (M)=Mitigation, (E)=Environmental Management

Summa finansiering Lunds kommun

Totala effekter

Plantering av träd

M/A/E

M

Kv Brandstationen 6 (LKF)

Övriga miljöåtgärder

M

Oden etapp 2 (LKF)

Energieffektiva bostäder och lokaler

M

Infrastruktur för spårväg

Hållbara Transporter

M

Solpanel (LRV)

A/M/E*

Solceller på bostadstak (LKF)

Förnybar energi

Projektkategori / Projekt

3 767

74

316

278

264

156

180

99

172

177

274

244

43

199

124

107

357

703

MWh

Årlig mängd
producerad
eller undvikt
användade
av energi

Effekt per investering per 2021-12-31

798

12

50

44

16

49

28

16

27

28

43

39

7

31

24

51

112

221

Ton

Årlig
CO2 ekv
utsläpp
som
undviks

3 203

3

128

235

164

172

124

212

125

220

291

289

124

106

97

3

892

4

13

MSEK

Total
projektkostnad

2 568

3

105

185

130

172

124

199

101

192

265

245

108

106

97

3

519

4

10

MSEK

Projektkostnad för
kommunen

2 033

3

16

32

39

81

92

187

101

192

265

216

95

93

86

3

518

4

10

MSEK

Grönt
utbetalt
belopp per
2021–12–31

63%

100%

13%

14%

24%

47%

74%

88%

81%

87%

91%

75%

77%

88%

89%

100%

58%

91%

77%

%

Andel av
projekt som
finansierats
grönt

2 565

9

43

66

125

115

159

80

150

161

205

187

38

176

124

62

325

541

MWh

Årlig mängd
producerad
eller unvikt
användade
av energi
med grön
finansiering

570

2

7

10

8

36

25

13

24

25

32

30

6

27

24

30

102

170

Ton

Årlig
CO2 ekv
utsläpp
som undviks
med grön
finansiering
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Presentation av Lunds gröna investeringar
Projektkategori – Hållbara transporter
Infrastruktur spårvägen Lund C – forskningsanläggningarna
Max IV och ESS
Projektägare är Tekniska förvaltningen, Lunds kommun
Total investeringskostnad (mkr)

892

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

519

Spårlängd

5,5 km

Antal resande

År 2021 reste 450 000 resenärer med spårvägen.
Pandeming har påverkat resandet med kollektivtrafik
och i Lund ser man en minskning med cirka 40 % jämfört
med 2019.

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

107

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

51

Spårvägen är en satsning på hållbar stadsutveckling och framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds
mest expansiva stråk, Kunskapsstråket. Spårvägen sträcker sig från Lund C, Universitets- och
sjukhusområdet via LTH och IDEON Science Park. till den växande stadsdelen, Brunnshög med
Science Village och forskningsanläggningarna Max IV och ESS.

Första spadtaget för detta projekt togs den 15 februari 2017 och den 5,5 km långa spårvägslinjen
färdigställdes under hösten 2019. Under senvåren 2020 påbörjas testkörning av spårvagnarna
och trafikstart var den 13 december 2020. Under 2021 kördes trafiken med en reducerad fordonsflotta, tre av sju spårvagnar var i reguljär trafik. Sammanlagt gjordes 450 000 resor med
spårvagn, vilket under 2021 motsvarade 7 % av totala resandet med stadskollektivtrafiken i
Lund. Resandet med kollektivtrafiken har påverkats kraftigt av pandemin och i Lund har den
minskat med 40 %, vid en jämförelse mellan åren 2019 och 2021
I Lunds program för miljöanpassade transportsystem, LundaMaTs, finns tydliga mål, bland annat
att utsläppen av koldioxiden från trafiken ska minska per invånare med 2,5 procent per år.
Genom att etablera spårvägen skapas de bästa förutsättningar för ett hållbart resande bland
boende, sysselsatta och besökande.
Vid effektberäkningarna för spårväg görs bedömningen att 20 % av resenärerna hade gjort
resan med bil om inte spårvägen hade anlagts.
Detta medför att drygt 410 000 personkilometer
har undvikits. För att beräkna koldioxidutsläpp
som undviks används värde från Trafikverkets
emissionsfaktorer för vägtrafik 2020, 2030 och
2040. Värdet för personbil för 2020 är 0,150 kg
C02 ekv /fordonskilometer.
För att beräkna energianvändning som undvikits
används Energimyndighetens värde för spårväg
0,14 kWh/personkilometer och Gröna bilisters
och VTI:s värde för bil 0,4 kWh /personkilometer. I beräkningarna antas att det sitter 1,2
personer i varje bil.
Bild: Spårvägen längs med Sankt Laurentiigatan
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Eldriven sopmaskin

Projektägare är Lunds Renhållningsverk, Lunds kommun
Total investeringskostnad (mkr)

3

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

3

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

124

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

24

Lunds Renhållningsverk investerade under 2018 i en elektrifierad sopmaskin, Citycat 2020. Investeringskostnaden är betydligt högre jämfört med en motsvarande med förbränningsmotor
men inom avskrivningstiden, med minskad bränsle- och servicekostnad, blir den elektrifierade
maskinens totalkostnad den samma. Elfordonet är bästa arbetsmiljö för personalen utan miljöskadliga utsläpp och minskat buller och likaså för den omgivande miljön.
För den elektrifierade sopmaskinen har jämförelse gjorts med dieselanvändning för en
dieseldriven sopmaskin. För CO2ekv utsläpp för diesel används emissionsfaktor (TTW) på
2 028 gram CO2ekv per liter. Den emissionsfaktorn är hämtad från byggföretagens sammanställning https://byggforetagen.se/fardplan-2045/resultat-och-aktiviteter. Användningen av
sopmaskinen antas ske sju timmar per dag under årets alla dagar. För en dieseldriven sopmaskin
förväntas 40 liter diesel att användas per dag. Den eldrivna sopmaskin har ett batteri på 56 kW
som med full laddning räcker 8 timmar. För energianvändning som undvikits för den eldrivna
sopmaskinen används Nordiska positionsrapportens 315 g CO2ekv per kWh och att en liter
diesel motsvarar 9,69 kW.

Projektkategori – Energieffektiva bostäder och lokaler
Södra Råbylund, skola och idrottshall i Lunds tätort
Projektägare är Serviceförvaltningen, Lundafastigheter.
Total investeringskostnad (mkr)

172

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

81

Antal lägenheter/ändamål

Skola och indrottshall

Byggstart

2021

Inflyttning

2022

Teoretisk energiberäkning

56

BBR’s energikrav vid projektering

94

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

264

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

16

Fjärrvärme

Ja, 100% fossilfri

Solceller

563 m2, installerad effekt 117 kW

Södra Råbylund är en växande stadsdel i utkanten av Lund. I takt med att fler nya bostäder byggs
växer också behovet av den nya Råbylundskolan med gymnastikhall, en skola för årskurs f-3 med
plats för 300–360 elever. I den specialkonstruerade truppgymnastikhallen kommer framför allt
Lugis truppgymnaster att träna, men hallen är även öppen för andra föreningar.
7

Skolan byggs som en hållbar, energieffektiv och flexibel byggnad i två plan. Skolan ska klara kraven för Miljöbyggnad Silver, med krav på bra byggmaterial och inomhusklimat. På flera indikatorer klarar byggnaden betyget Guld. Energianvändningen ska vara max 70 % av aktuellt BBR-krav.
Husen värms med fossilfri fjärrvärme. Den delen av taket som vetter mot skolgården täcks med
sedumväxter och det läggs solceller på gymnastikhallens tak. Solcellsanläggningen är 563 m2
stor och har en installerad effekt på 117 kW.
I projektet har Lundafastigheter valt att ta ytterligare ett steg gällande klimatberäkningar och
gjort en beräkning som både omfattar fler delar av livscykeln än i tidigare projekt och som
innehåller specifika klimatdata för 50 % av materialen (utifrån materialens klimatpåverkan).
På skolgården anläggs infiltrationsbäddar
som fördröjer regnvattnet. En anlagd sjö
i södra delen av stadsdelen tar hand om
dagvatten från området och små vattenkanaler med rinnande dagvatten blir en
del av miljön. Kring de lekredskap som
kräver både fallskydd och tillgänglighet
planeras ett test av det nya materialet
Corkeen, i stället för traditionell gummiasfalt. Corkeen består till största delen
av kork och minskar utsläppen av mikroplaster och ger ett svalare mikroklimat.

Visionsbild av Södra Råbylunds skola.

Idalaskolan, kombinerad skola och förskola med idrottshall i Veberöd
Projektägare är Serviceförvaltningen, Lundafastigheter.
Total investeringskostnad (mkr)

124

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

124

Antal lägenheter / ändamål

Skola/förskola och idrottshall

Byggstart

2018

Inflyttning

2020

Teoretisk energiberäkning (kWh/m2)

inkl tillägg för hygieniskt uteluftsflöde

Skola: 57 kWh/m2
Idrottshall: 51,4 kWh/m2

BBR´s energikrav vid projektering (kWh/m2)
inkl tillägg för hygieniskt uteluftsflöde

Skola: 85,2 kWh/m2
Idrottshall: 80 kWh/m2

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

156

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

49

Fjärrvärme

100% fossilfri el

Solceller

600 m2, installerad effekt 100 kW

8

Utomhuskök, utomhusklassrum, stora lek- och springytor och inga staket mellan förskolebarnen
och skoleleverna. Det som utmärker den nya förskolan och skolan i Idala är den fantastiska utemiljön med lekutrustning i naturmaterial, odlingslådor och en torräng som fungerar som landningsplats för fjärilar.
Förskolebarn och skolelever delar både gård, matsal och andra lokaler. I skolan går elever upp
till årskurs 3. Vid sidan av skolbyggnaden står en ny, rymlig idrottshall som även kan användas
av idrottsföreningar i Veberöd. Förskolan och skolan ryms i samma byggnad, som har byggts
med naturliga, rustika material. Det är en så kallad kombiskola, vilket innebär att hela byggnaden ska kunna fungera som både skola och förskola, vilket är bra om behovet av förskoleplatser
och skolplatser förändras.

Byggnaderna är byggda för att klara kraven för nivå Silver för Miljöbyggnad, med betyget Guld på
flera ingående indikatorer. Energianvändningen ska vara max 75 % av aktuellt BBR-krav. Husen
värms med luft/vattenvärmepumpar och 600 m2 solceller på taket med en totaleffekt på 100 kW
bidrar till elförsörjningen.

Flerfamiljshus Kvarteret Kornknarren, Stångby

Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

164

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

39

Antal lägenheter

68

Byggstart

2020

Inflyttning

2023

Teoretisk energiberäkning

45-49

BBR’s energikrav vid projektering

85-90

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

278

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

44

Fjärrvärme

Till hundra procent fossilbränslefri (geoenergianläggning)

Solceller

420 m2, installerad toppeffekt 84 kW

Inom kvarteret kommer tre flerbostadshus med tre våningar samt en delvis inredd vindsvåning
att uppföras. I den östra delen av kvarteret uppförs en tvåplans radhuslänga. I byggnaden i den
sydöstra hörnet av kvarteret planeras det för lokaler i bottenvåningen. Dessa vetter mot Stångbystråket som kommer att bli Stångbys framtida centrumstråk med verksamheter och torg med
serveringar. Bilpoolsmedlemskap ingår i hyran i fem år.
Husen värms upp av en lokal
bergvärmeinstallation, denna
anläggning försörjer även flera
andra kvarter med värme och
kyla. På taken installeras cirka
420 m2 solceller med 84 kW
installerad effekt. Med dessa
åtgärder klarar vi kravet om
56 % av BBRs energikrav.

Visionsbild av kvarteret Kornknarren.
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Flerfamiljshus Pilgrimen 2, östra Lund

Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

235

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

32

Antal lägenheter

113

Byggstart

2020

Inflyttning

2023

Teoretisk energiberäkning

48

BBR’s energikrav vid projektering

85

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

316

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

50

Fjärrvärme

Till hundra procent fossilbränslefri

Solceller

690 m2, installerad effekt 50 kW

Solfångare

300 m2, 11 kWh/m2

Pilgrimen 2 består av sex hus i fyra till fem våningar och innehåller 113 lägenheter i varierande
lägenhetsstorlekar, från 1 r.o.k. till 4 r.o.k. Lägenheterna har genomgående planlösningar eller är
vända mot den tysta sidan och utsikten över slätten i söder. Med hjälp av bland annat bilpool och
cykelverkstad har antalet parkeringsplatser reducerats.

Innergården och övrigt landskap utformas med temat ”grönskande tegel” där bland annat klätterväxter klättrar på gavelfasaderna. Växtligheten är anpassad efter platsen och dess förutsättningar och ska tåla både torka och översvämningar. Biologisk mångfald främjas även genom valet
av växter.
Hustaken är klädda med diskreta solceller, i form av solcellsfilm. Garagetaket har en solfångaranläggning som förser husen med varmvatten och beräknas täcka cirka 50 % av det totala behovet. Med dessa åtgärder klarar vi kravet om 56 % av BBRs energikrav.

Illustration av Pilgrimen med lummig innergård
och balkonger riktade in mot gården.
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Flerfamiljshus Knudsgården, etapp 1, Veberöd

Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

128

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

16

Antal lägenheter

48

Byggstart

2021

Inflyttning

2023

Teoretisk energiberäkning

46

BBR’s energikrav vid projektering

75

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

74

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

12

Fjärrvärme

Till hundra procent fossilbränslefri (geoenergianläggning)

Solceller

Installerad effekt 70,4 kW

I Veberöd, på tomten där gamla Idalaskolan tidigare låg, byggs 48 nya bostäder fördelade på ett
till fem rum och kök. Lägenheterna är fördelade på två fyravåningshus och två tvåvåningshus.
Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats, marklägenheter i tvåvåningshusen har två uteplatser.

Uppvärmning sker genom en geoenergianläggning som byggs av Kraftringen samt med värmeväxling av ventilationsluften (FTX), det vill säga värmen i frånluften återförs i luften som tas in.
Varmvatten- och elförbrukning mäts och debiteras separat för varje lägenhet. Solceller finns på
samtliga tak. Projektet har ett energikrav på 56% av BBRs krav.

Flerfamiljshus, Xplorion, inom stadsdelen Brunnshög, Lund
Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

125

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

101

Antal lägenheter

54

Byggstart

2019

Inflyttning

2020

Teoretisk energiberäkning

47

BBR’s energikrav vid projektering

74

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

99

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

16

Fjärrvärme

Till hundra procent fossilbränslefri

Solceller

250 m2, installerad effekt 44 kW

I Xplorion, ett innovationsprojekt, ligger fokus på klimatsmarta lösningar för hyresgästens
vardag, gemenskap och ”Sharing is caring”-princip. Xplorion är ett bilfritt boende, frånsett den
eldrivna bilpoolsbil som hyresgästerna har tillgång till. Flera elcyklar och transportcyklar ingår i
hyran och huset är byggt så att du kan ta en stor lådcykel ändå in till din dörr. Huset producerar
el via solceller och lagrar den i ett smart batteri för framtida användning. Hyresgästerna är anslutna till fastighetens elabonnemang och slipper därmed de fasta avgifterna för elabonnemang.
Ambitionen har även varit att minska på materialmängder samt att skapa en flexibel fastighet
och ett flexibelt boende. Xplorion är även ett rökfritt boende.
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Flerfamiljshus samt kontorslokaler, Skymningen, inom stadsdelen
Brunnshög, Lund
Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

212

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

187

Antal lägenheter

49 + kontorslokaler

Byggstart

2020

Inflyttning

2022

Teoretisk energiberäkning

56

BBR’s energikrav vid projektering

83

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

180

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

28

Fjärrvärme

Till hundra procent fossilbränslefri

Solceller

500 m2, installerad effekt 54 kW

Längs Brunnshögsgatan i Brunnshög, precis intill spårvagnsstationen Solbjer, ligger kvarteret
Skymningen, ett flerfamiljshus med 49 hyreslägenheter, kommersiella lokaler och kontor. Huset
är certifierat enligt Miljöbyggnad 3.0 på den högsta nivån (guld).
Huset är byggt med atriumgård och har en gemensam innergård för bostadshyresgäster och lokalhyresgäster. På våning 3 finns en gemensam yta på cirka 45 kvadratmeter med planteringar
som löper runt atriumgården. Bilpoolsmedlemskap ingår i hyran till och med 2027.

Ventilationen sker med ett mekaniskt behovsstyrt till- och frånluftsystem med värmeåtervinning.
Varmvattenförbrukningen mäts och debiteras separat för respektive lägenhet. Solceller är installerade på taken.

Illustration av Skymningens nordöstra hörn. Huset är i ljust tegel.
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Flerfamiljshus, Kvarteret Bullerbyn, inom stadsdelen Norra Fäladen, Lund
Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

220

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

192

Antal lägenheter

106

Byggstart

2017

Inflyttning

2020

Teoretisk energiberäkning

53-57

BBR’s energikrav vid projektering

74-75

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

172

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

27

Fjärrvärme

Till hundra procent fossilbränslefri

Solceller

160 m2, installerad effekt 25 kW

Mitt mellan Norra Fäladens centrum och den uppväxta lummiga Borgarparken har två hus med
hyresbostäder på 1–4 rum och kök byggts. Här finns en liten lekplats i sydväst och en fin utemiljö
i nordost med utsikt över parken. Tandläkarmottagningen i bottenvåningen på det norra huset
och de genomtänkta materialvalen kopplar på ett naturligt sätt ihop byggnaderna med resten av
torget och dess affärer och verksamheter. Bilpoolsmedlemskap ingår i hyran i fem år. Det finns
två bilpoolsbilar tillgängliga.

Uppvärmning av lägenheterna sker med fjärrvärme samt med värmeväxling av ventilationsluften
(FTX), det vill säga värmen i frånluften återförs i luften som tas in. Varmvattenförbrukningen mäts
och debiteras separat för respektive lägenhet. På taket finns solceller.

Flerfamiljshus, Kvarteret Hammocken, inom stadsdelen Brunnshög, Lund
Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

291

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

265

Antal lägenheter

105

Byggstart

2017

Inflyttning

2020

Teoretisk energiberäkning

58

BBR’s energikrav vid projektering

74

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

177

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

28

Fjärrvärme

Till hundra procent fossilbränslefri

Solceller

75 m2, installerad effekt 10 kW

Kvarteret Hammocken på södra Brunnshög är byggd längs Brunnshögsgatan. Huset är uppdelat i
fem trapphus med 105 nya hyresrätter på 1–4 rum och kök, samt 13 servicelägenheter som hyrs
av Vård- och Omsorgsförvaltningen. Ett stort antal lägenheter har ett burspråk som hänger ut
över Brunnshögsgatan där spårvagnen stannar nästan utanför porten. Färgsättningen på byggnaden inspireras av nederländska konstnärer som Rietveld och Mondriaan. I kvarteret finns även
en förskola med fem avdelningar med gemensam innergård som kan användas av hyresgäster när
förskolan är stängd.
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På taket har 75 m2 solceller med 10 kW effekt installerats. Uppvärmning av lägenheterna sker
med fjärrvärme samt med värmeväxling av ventilationsluften (FTX), det vill säga värmen i frånluften återförs i luften som tas in. Varmvattenförbrukningen mäts och debiteras separat för respektive lägenhet. Sopsugssystem i anslutning till fastigheten.
Hammockens fasad mot Brunnshögsgatan.

Flerfamiljshus, Kvarteret Fossilen, inom stadsdelen Södra Råbylund, Lund
Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

289

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

216

Antal lägenheter

180

Byggstart

2015

Inflyttning

2017

Uppmätt energiförbrukning

53-72

BBR’s energikrav vid projektering

90

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

274

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

43

Fjärrvärme

Till hundra procent fossilbränslefri

Solceller

406 m2, installerad effekt 68 kW

Kvarteret Fossilen, i den sydöstra delen av Lund, består av tio flerbostadshus med totalt 180 hyreslägenheter om 1–4 r o k samt 3 lokaler. Medlemskap i bilpool ingår i hyran de första fem åren.
Uppvärmning av lägenheterna sker med fjärrvärme samt med värmeväxling av ventilationsluften
(FTX), det vill säga värmen i frånluften återförs i luften som tas in. Varmvattenförbrukningen mäts
och debiteras separat för respektive lägenhet. Solceller har installerats på taken.
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Flerfamiljshus, Kvarteret Snickaren, Västra Lund
Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

124

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

95

Antal lägenheter

61

Byggstart

2015

Inflyttning

2017

Uppmätt energiförbrukning

52

BBR’s energikrav vid projektering

89

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

244

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

39

Fjärrvärme

Till hundra procent fossilbränslefri

Fastigheten består av 61 lägenheter om 1–4 r o k samt en fyra avdelningar förskola med tillagningskök, fördelade i ett gårdshus och ett gathus. Till fastigheten hör även ett underjordiskt
garage med 41 platser.
Uppvärmning av lägenheterna sker med fjärrvärme samt med värme-växling av ventilationsluften (FTX), dvs. värmen i frånluften återförs i luften som tas in. Varmvattenförbrukningen
mäts och debiteras separat för respektive lägenhet.

Flerfamiljshus, Kvarteret Brandstationen, Centrala Lund
Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

106

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

93

Antal lägenheter

45

Byggstart

2014

Inflyttning

2016

Uppmätt energiförbrukning

78

BBR’s energikrav vid projektering

90

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

43

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

7

Fjärrvärme

Till hundra procent fossilbränslefri

Solceller

482 m2, installerad effekt 75 kW

Fastigheten består av 45 hyreslägenheter. Skuggande balkonger och fönster med värmereflekterande glas gör att vädringsbehovet minskar under den varma delen av året. Medlemskap i
bilpool ingår i hyran. Det finns också möjlighet till stadsodling.

Uppvärmning av lägenheterna sker med värmeväxling av ventilationsluften (FTX), det vill säga
värmen i frånluften återförs i luften som tas in. Det finns även golvvärmeslingor från insida fasad
och en meter in i lägenheterna. Dessa är kopplade till fjärrvärmeväxlaren och hjälper till med
värmen under kalla delen av året. Varmvattenförbrukningen mäts och debiteras separat för respektive lägenhet. Solceller har installerats.
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Flerfamiljshus i 5 våningar, Kvarteret Oden 2, inom stadsdelen Linero,
i den östra delen av Lunds stad
Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

97

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

86

Antal lägenheter

49 + 10 servicelägenheter

Byggstart

2014

Inflyttning

2016

Uppmätt energiförbrukning

52

BBR’s energikrav vid projektering

90

Årlig energianvändning som undviks (MWh)

199

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks (ton)

31

Fjärrvärme

Till hundra procent fossilbränslefri

Fastigheten består av 49 hyreslägenheter samt 10 servicelägenheter, i bottenplanet dessutom
små butikslokaler för att få en välkomnande fasad mot gång och cykelbanan.

Uppvärmning av lägenheterna sker med värmeväxling av ventilationsluften (FTX), det vill säga
värmen i frånluften återförs i luften som tas in. Dessutom finns vattenburet lågtempererat radiatorsystem som är kopplat till fjärrvärmeväxlaren och som hjälper till med värmen under den
kalla delen av året. Varmvattenförbrukningen mäts och debiteras separat för respektive lägenhet.

Projektkategori - Förnybar energi
Solcellsanläggning på bostadstak, kvarteret Rådhusrätten, en stadsdel
i den norra delen av Lunds stad
Projektägare är Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF.
Total investeringskostnad (mkr)

13

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

10

Solcellsyta, m2

5 555

Installerad effekt, kW

820

Producerad förnybar energi, MWh

703

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks, ton

221

Solcellsanläggningen var när den invigdes hösten 2016 norra Europas största solcellsanläggning
på bostadstak. Området där solcellsanläggningen är placerad är från slutet av 1960-talet och
består av 493 hyreslägenheter, elva lokaler och fem underjordiska garage. Byggnaderna ligger i
nord/syd- och öst/västriktning. Bebyggelsen och vegetationen är låg, taken är skuggfria och i bra
skick, svag lutning på taken (5°) vilket ger goda förutsättningar för bra elproduktion.
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Solcellsanläggning på Lunds Renhållningsverks verkstadstak, vid anläggningen
på Gunnesbo, en stadsdel i den västra delen av Lunds stad
Projektägare är Lunds Renhållningsverket, Lunds kommun
Total investeringskostnad (mkr)

4,4

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

4

Solcellsyta, m2

2 753

Installerad effekt, kW

394

Producerad förnybar energi, MWh

357

Årlig CO2 ekv utsläpp som undviks, ton

112

Renhållningsverket (LRV) kommer att ha ökat behov av el i framtiden därför att fler av deras fordon kommer att drivas med elmotorer. Flera av byggnaderna på LRV:s anläggning i Gunnesbo är
lämpliga för solpaneler. Under 2018 installerades en solcellsanläggning på en av byggnadernas
tak med installerad effekt på 128 kW. Denna solscellsanläggning har varit i drift sedan juni 2018.
Under 2020 installerades solceller på ytterligare två ytor, den ena med installerad effekt på 77,5
kW och den andra med installerad effekt på 187,5 kW. Det innebär att de tre anläggningarna har
en total installerad effekt på 393 kW. De två nya anläggningarna togs i drift i mitten av juni 2020.
Under 2021 har de tre anläggningarna tillsammans producerat 357 MWh.

Projektkategori – Övriga miljöåtgärder
Plantering av träd

Projektägare är Serviceförvaltningen, Lundafastigheter.
Total investeringskostnad (mkr)

3

Grön allokering per 2021-12-31 (mkr)

3

Antal planterade träd

99

Serviceförvaltningen har från maj till december 2016 investerat 2,5 miljoner kr i träd. Denna
kostnad omfattar förutom kostnad för inköp av träden även anläggningskostnader för plantering
av träden. Under 2017 investerades ytterligare 0,5 miljoner kronor i träd (exklusive anläggningskostnader). Totalt köptes 99 träd in. De trädslag som köpts in omfattar bland annat al, tall, bok,
hägg, ek, björk, lönn, ask, äpple, körsbär och lind.

Plantering av nytt vårdträd på Katedralskolans gård.
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