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ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSMEDEL 2018

Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för
följande punkter._____________________________________________________
Namn på projektet/åtgärden:
Hjorthagshallen/ Åtgärder för dagvattenhantering

Sökande
Nämnd:
Fastighetsnämnden
Epost:
royne.julin@stockholm.se

Kontaktperson:
Royne Julin
Telefon:

0850826927

Ansökan
1. Grundläggande krav
A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga
åtgärder, (beskriv vilka och varför)
Projektet kommer att genomföras enligt den miljöplan som staden tagit fram för hela
projektet Norra Djurgårdsstaden. Hallen kommer att uppföras med inriktning
passivhus. Projektet genomför föreslagna skydds- och kompensationsåtgärder för
naturmiljö och spridningskorridor och bedöms då på sikt medföra små positiva
konsekvenser. Lokalt omhändertagande av dagvatten, i form av grönt tak och
sedimentavskiljning, leder till en ökad rening av dagvattnet och bedöms ge positiva
konsekvenser, i och med att det bidrar till att föroreningsbelastningen på Lilla Värtan
minskar.
B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål.
Kryssa i vilket mål som är aktuellt för denna ansökan:
□

minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex

energieffektivisering eller byte till förnybar energi
[X] bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex
anpassning till mer extrem väderlek

2. Projektbeskrivning (mål och syfte) Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning
av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte samt tänkt organisation för
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genomförande. Klimatmålet ska vara mätbart och i kommande projektplan ska där
redovisas ett startmått.

Målet är att uppföra en fullstor idrottshall, en fäktsal och ett idrottsplatsförråd i direkt
anslutning till Hjorthagens idrottsplats och den nya skola som planeras i
Hjorthagsområdet. Syftet med att placera en idrottshall i närheten av den nya skolan,
som under skoltid kommer att kunna förse eleverna med idrottslokaler, är att det då inte
krävs en separat gymnastiksal inom skoltomten. Under kvällar och helger kommer
föreningslivet att kunna nyttja den nya idrottshallen.
Lokalt omhändertagande av dagvatten, i form av grönt tak och sedimentavskiljning, leder
till en ökad rening av dagvattnet och bedöms ge positiva konsekvenser, i och med att det
bidrar till att föroreningsbelastningen på Lilla Värtan minskar.

2.1 Projektets målgrupp
Kommande skolas elever samt idrottsföreningar.
2.2 Projektorganisationen
Fastighetskontorets projektledare och representant för
idrottsförvaltningen samordnar kompetens i projektet i samband med de löpande
samråden mellan förvaltningarna, samt de möten som hålls inom projektet. I projektets
organisation ingåräven en gemensam styrgrupp med representanter för
fastighetskontoret och idrottsförvaltningen. Utöver ledningsfunktioner finns också klimatoch miljökompetens knutet till projektledningen. Löpande avstämningar har skett med
stadsbyggnadskontoret i samband med upprättande av ny detaljplan.
2.3 Projektavgränsning
Klimatansökan avser dagvattenhantering i form av grönt tak och fördröjningsmagasin.
3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till (Ansökan ska tigga / linje
med för sammanhanget relevanta styrdokument som stadens miljöprogram, stadens Strategi
förfossilbränslefritt Stockholm etc.
Ange även vilka punkter i programmen som åtgärden berör)
Norra Djurgårdsstadens miljöprogram

Fråga 4-6:. Längst ner i dokumentet får du tips på hur du kan räkna ut minskade
klimatutsläpp från energianvändning. (Fyll i under det mål/målen som är relevantför ansökan.
Klimatmålet/en ska vara mätbara och det är viktigt att ha ett startmått så att totala effekter kan räknas hem.
Finns inga siffror att ange så förklara varför och beskriv planen för hur utsläppseffekten och eller minskade
klimatförändringar ska redovisas).___________________________________________________________________

4. Utsläpp av CQ2 ekv före och efter investeringen
FÖRE: Klicka här för att ange text.
EFTER: Klicka här för att ange text.____________________________________________

_____ eller______________________________________________________________
5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter
investeringen

Sida 3 (4)

FÖRE: Stor andel förorenad mark samt hårdgjorda ytor med minskad infiltration
bidrar till större utsläpp av föroreningar till Husarviken och Lilla Värtan
EFTER: Större andel gröna ytor för infiltration och fördröjning av dagvatten
minskar utsläpp av föroreningar till Husarviken och Lilla Värtan. Även markrening i
samband med byggnation minskar denna belastning._________________________
6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE: Klicka här för att ange text.
EFTER: Byggnadens gröna tak och övriga grönytor gynnar
spridningsmöjligheterna för eklevande arter i området.________
7. Tidplan, bilaga 2 (Ansökan ska innehålla en övergripande tidplan per år och ska redovisa
identifierade faser i projektetfrån start till slutredovisning. Tidplanen redovisas i bilaga 2 i
tabellen ”Åtgärdens aktiviteter/utgiftsposter”). Kompletterande kommentar kan lämnas här.

Grönt tak anläggs under sommaren 2018. Projektet i sin helhet ska stå klart i
samband med skolstart hösten 2019
8. Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 (Ansökan
ska redovisa projektets totala klimatinvestering per år och hur projektet ska
finansieras. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering
redovisas i förekommande fall. Redovisa även eventuella inkomster och vad de
består av. Beskrivning av utgifterna ska utformas så att tilldelning av medel kan ske
årligen. Detta innebär att projekten ska kunna beskrivas i delar.) Kompletterande
kommentar kan lämnas här.

Bifogas senare
9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och
hyrespåverkan m m) (Av ansökan ska det framgå om och/eller hur projektet kan
förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida
driftutgifter/kostnader och resursförbrukning.)

Klicka här för att ange text.

10. Sökt projektmedel (Av ansökan ska det framgå hur mycket investeringsmedel som
söks för projektet samt eventuell egen och eller extern medfinansiering. Fylls även i
bilaga 2)

Bifogas senare

11. Innovativitet och eller uppväxling (Ansökan får gärna visa på innovativitet och
leda till att bryta gamla invanda mönster till nya och det ses med fördel om pågående
åtgärder går att växla upp).______________________________________________
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Klicka här för att ange text.

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

Att räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning, exempel:

Åtgärder för el
För en kilowattimme som inte används, släpps heller inte ut 66 gram C02.
Exempel: om man minskar sin elanvändning med 3500 kWh på ett år, så

minskar utsläppen av C02 med 3500 X 66 = 231000 gram C02.
Omvandla dessa till kilo = 231 kilo (eller 0,23 ton) C02 på ett år.
Om livslängden för åtgärden är 15 år, blir den totala utsläppsminskningen
231 kilo X 15 år = 3 465 kilo (eller 3,465 ton) C02.
Åtgärder för värme
På samma sätt räknas den totala utsläppsminskningen med värdet 95 gram C02
för en kilowattimme.
Hjälp att beräkna effekterna kan fås från Energicentrum på Miljöförvaltningen.

