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Det robusta Helsingborg 
Helsingborg ska uppnå nettonollutsläpp till 2035, tio år före det nationella målåret. För att möjliggöra 

den ambitionen krävs en förflyttning av vårt beteende, nya lösningar och ny teknik.  

För energisystemet i Helsingborg och i Sverige innebär detta en omställning och nya förhållningssätt 

till både tillgång och efterfrågan på energi. Samtidigt förväntas Helsingborgs befolkning att fortsätta 

öka från ca 145 000 i kommunen (2019) till ca 200 000 till 2050. 

Det är viktigt att vi möjliggör omställningen samtidigt som vi säkerställer att hållbar energi finns 

tillgänglig åt alla när den efterfrågas. 

Projektet Det robusta Helsingborg syftar till att utreda hur omställningen av energisystemet kan 

påverka Helsingborg och sedan rekommendera hur vi kan arbeta för att möjliggöra den.  

Rekommendationerna från projektet riktar sig till Helsingborgs stad och dess bolag, men är även 

relevanta för företag och privatpersoner i området. Rekommendationerna och resultatet från 

utredningarna ska fungera som vägledande för vidare arbete mot ett robust energisystem som går i 

linje med ambitionerna i befintlig klimat-och energiplanen (KEP).  

 

Handlingsplanen ger inte specifika uppdrag till Helsingborg Stads organisation, men det uppmuntras 

att förvaltningarna och bolagen undersöker hur respektive organisation skulle kunna arbeta med 

rekommendationerna. Arbetet kommer att följas upp inom ramarna för KEP. 

Arbetet har pågått under 2019–2020 och har varit ett samarbete mellan miljöförvaltningen och 

Öresundskraft med finansiering från Energimyndigheten.   

 

  

Vad är ett robust energisystem? 

Ett energisystem som möjliggör innovation i syfte att uppfylla klimatmål. 

Ett energisystem som är resurseffektivt. 

- Samtidigt som det är leverenssäkert och i balans mellan efterfrågan och 

tillgång av energi 
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Avgränsningar i Helsingborgs energisystem 
Helsingborg har ett energisystem som inkluderar fjärrvärme, el, fjärrkyla och gas som energibärare. 

Detta skapar många möjligheter. Ett tvärsnitt av Helsingborgs energisystem, befintliga energibärare 

och deras önskade användningsområden visas i Figur 1. 

Elen står för den mest påtagliga begränsningen i dagens energisystem1. Eftersom den lokala 

produktionen av el och fjärrvärme går hand i hand har det varit relevant att fördjupa sig i tillgänglighet 

och behov av dessa energibärare. 

I denna handlingsplan finns rekommendationer och uppslag för framtida arbete för att säkerställa ett 

robust energisystem i enighet med befintlig klimat- och energiplan (KEP)2. Därutöver presenteras en 

sammanfattning av projektets resultat från de utredningar som har gjorts av dagens och framtidens 

energibehov, samt vilka möjligheter Helsingborg har att bemöta behovet. Handlingsplanen innehåller 

även exempel på vad resultatet av rekommendationerna kan leda till.  

  

 
1 Sydsvenskan, https://www.sydsvenskan.se/2019-10-16/elbraket-i-skane-eskalerar-riksdagen-kraver-svar-av-ygeman 
(hämtad: 2020-09-01) 
2 Helsingborgs stad (2018), Klimat-och energiplan för Helsingborg, 2018-2024 

Figur 1. Tvärsnitt av Helsingborgs energisystem, de regionala och nationella kopplingarna samt hur tillgängliga energibärare 
kan användas på ett robust sätt. 

https://www.sydsvenskan.se/2019-10-16/elbraket-i-skane-eskalerar-riksdagen-kraver-svar-av-ygeman
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Rekommendationer 
För att kunna garantera efterfrågan på el på ett hållbart och robust sätt måste vi tänka på energi ur ett 

systemperspektiv och arbeta med att använda elen effektivt – på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till 

rätt ändamål.  

Konceptet är enkelt, men genomförandet är ändå komplext eftersom energisystemet har många 

intressenter i och med att det används av kommersiella och offentliga verksamheter, samt av alla 

privatpersoner.  

Just nu tillkommer flera nya intressenter och aktörer i energisystemet i och med en ökning av småskalig 

elproduktion och en ökad elektrifiering av industri och transporter. Detta skapar möjligheter att ta 

Helsingborgarna in i framtiden, och utvecklingen behövs för att vi ska nå klimatambitionerna som 

Helsingborgs stad har satt upp. Men, nya lösningar får inte leda till att ett robust energisystem inte kan 

garanteras.  

För att säkerställa ett robust energisystem måste därför det befintliga energisystemet utvecklas i 

symbios med de nya lösningarna. Idag är detta ett ämne som hela energibranschen arbetar med. 

Öresundskraft är ägare av energisystemet i Helsingborg och har uppdraget att vara sakkunnig och 

möjliggörare till energisystemets omställning. Därför är rekommendationerna som presenteras i 

denna handlingsplan utformade för att skapa just symbios mellan det befintliga energisystemet och de 

nya lösningarna. 

Rekommendationerna för att säkerställa ett robust energisystem sammanfattas i Figur 2. Utvecklingen 

bör ske inom tre olika perspektiv: i energisystemet som helhet (nationellt), i Helsingborg (lokalt) och 

hos användaren. Inom varje område har projektet identifierat två teman med rekommendationer för 

framtida arbete. Att arbeta över intressentgränserna bör även uppmuntras. Om det tidigt identifieras 

en gemensam målbild och det tas gemensamt ansvar finns det god potential för innovation och 

utveckling.   Rekommendationerna är baserade på de utredningar som har gjorts i projektet.   

En del av rekommendationerna är möjliggörare för att kunna åstadkomma ett robust energisystem, 

som exempelvis inom rekommendationerna för omvärldsanalys, kommunikation och 

samhällsplanering. De är minst lika viktiga som de teman som syftar till att förbättra användandet av 

energi. Båda perspektiven behövs för att möjliggöra Det robusta Helsingborg.  

Figur 2. Utvecklingsområden för ett robust energisystem – i energisystemet som helhet (nationellt), i Helsingborg och 
hos användaren. Användaren kan vara allt ifrån en privatperson till en industri. 
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Nedan presenteras rekommendationerna för framtida arbete för ett robust energisystem. 

Helsingborgs stad och dess bolag kan arbeta med samtliga uppslag och är nyckelaktörer för 

genomförandet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lokal produktion 

Stärk kraftvärmens roll i energisystemet genom att: 

1.  Arbeta för att reducera fossil plast i energiåtervinning. Både för verksamheter och 
privatpersoner. 

2.  Arbeta för att förverkliga koldioxidavskiljande teknik. 

Utvärdera och skapa avsättning för producerad eleffekt från solceller.  

Samhällsplanering 

Skapa förutsättningar för robust planering av energisystemet: 

1. Utveckla tvärfunktionellt arbete mellan samhällets intressenter. 

2. Utveckla samarbete inför uppdatering av Helsingborgs stads styrdokument. 

Utveckla planeringsprocessen med ett energisystemperspektiv, exempelvis vid översikts-och 
detaljplanering, samt markanvisning. 

Användarbeteende 

Verka för att minska och flytta behovet av eleffekt genom att: 

1. Utvärdera, kartlägga och ersätta eldriven utrustning. 

2. Ersätta eluppvärmning där det är möjligt. 

3. Undersöka hur eleffektbehovet kan förändras med flexibilitet. 

Skapa projekt och/eller incitament i syfte att förändra och skapa jämn och minskad 
elnätsbelastning. 

Tillgänglig teknik 

Verka för utveckling och förståelse av teknik som kan mäta användning och styrning av energi. 

Undersök hur tillgänglig teknik kan påverka energisystemet: 

1. Elektrifieringen av transport och industri, 

2. Lagring av energi på dygns- och säsongbasis med hållbara lösningar. T.ex. batterilösningar 
och lagring av vätgas 

Omvärldsanalys och påverkan 

Arbeta med att relatera nationella och internationella skeenden till Helsingborgskontext. 

Arbeta med remissvar på statliga och regionala utredningar kopplat till energisystemfrågor. 

Arbeta med branschorganisationer och hjälp till att skapa samsyn i energisystemfrågor. 

Kommunikation 

Utvärdera och stärk lokala plattformar som kommunicerar energisystemfrågor. 

Samarbeta med regionala och nationella initiativ som belyser energisystemfrågor. 

Verka för att kunskapen om energisystemet ska nå ut inom kommunen. Både inom 
kommunens organisation, men även till företag och privatpersoner. 
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Dagens och framtidens energibehov  
Dagens och framtidens behov av energi har utretts. En sammanfattning av slutsatserna presenteras i 

detta kapitel. 

 

 

 

 

 

 

Helsingborgs energibehov – konstant under 2000-talet 
Den årliga användningen av el och fjärrvärme i Helsingborg har varit relativt konstant under hela 2000-

talet, med endast marginella förändringar inom användarfördelningen3 (Figur 3). Under denna tid har 

Helsingborgs befolkning ökat med 23 %4 vilket indikerar att energin som konsumeras på årsbasis 

används mer effektivt. 

Även det nationella elenergibehovet har även legat på en relativt konstant nivå under 2000-talet5. 

Sveriges elenergibehov är cirka 140 000 GWh/år, medan Helsingborgs är cirka 1250 GWh/år.  

El- och fjärrvärmeanvändningen i Helsingborg följer Sveriges användarfördelning, med skillnaden att 

industriell verksamhet står för en mindre andel elanvändning i Helsingborg. Detta förklaras dock av att 

ingen traditionellt elintensiv industri är lokaliserad i Helsingborg. Man kan istället se en större andel 

elanvändning som går till Övriga tjänster (exempelvis, detaljhandel, kontor och logistik). 

 
3 Statistiska centralbyrån, http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ (hämtad: 2020-09-01) 
4 Helsingborgs stads statistikdatabas, http://statistik.helsingborg.se/ (hämtad: 2020-09-01) 
5 NEPP (2019), Färdplan fossilfri el – analysunderlag 

Energi: (Wh, eller GWh) 
Den totala användningen. Energi används för att beskriva årsbehov. 

Exempel: en datafil kan innehålla 4MB. En stor datafil motsvarar alltså mycket energi. 

Effekt: (W. eller MW) 
Den momentana användningen. Effekt används för att beskriva behov av energi i stunden. 

Exempel: Överföringshastigheten av en datafil kan mätas i Mbit/s. För att det ska gå snabbt att föra över 

filen behövs hög överföringshastighet. Samma sak gäller med effekt. 

Fördelning, användning av el

Jordbruk,skogsbruk,fiske Industri, byggverks.

Offentlig verksamhet Transporter

Övriga tjänster Småhus
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Figur 3. Till vänster: Helsingborgs befolkningsutveckling och energibehov/år av el och fjärrvärme. Till höger: 
Användarfördelningen av elenergi/år för Helsingborg. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/
http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE01.px/?rxid=7d68df09-e382-47f8-aebb-62cea6ee6812
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Utmaningen är elnätet och effekt 

Sveriges elsystem håller på att ställas om. Kärnkraften håller delvis på att avvecklas och den mesta av 

den nytillkomna elproduktionen är i form av vindkraft i de norra delarna av landet6. El produceras och 

förbrukas i samma stund och detta ställer höga krav på elledningarna att leverera ut eleffekt (den 

momentana efterfrågan på el) till de södra delarna av landet. Dessa ledningar måste förstärkas för att 

kunna distribuera mer effekt i stunden för att undvika rådande kapacitetsbrist7. Långa 

tillståndsprocesser är en huvudsaklig orsak till att detta tar tid. Resultatet blir i en begränsad tillgång 

på eleffekt i de södra delarna av Sverige. Detta har varit grunden för stora diskussioner i 

energibranschen och media speciellt under 2019–2020. Därför är det viktigt att definiera hur 

Helsingborgs eleffektbehov varierar för att kunna göra smarta val inför framtiden. 

 

  

 

 

 

 

Efterfrågan på eleffekt varierar över dygnet och över säsong. Ett exempel visas i Figur 4. Där kan man 

se en dag då Helsingborg har ett stort behov av eleffekt. Effektbehovet beror på: 

1.  Tidpunkt – högst uttag sker på morgonen och kvällen, för det är då vi är hemma och vill laga 

mat, se på TV, tvätta, brygga kaffe och duscha. 

2. Temperatur – exemplet kommer från en kall dag när det var tio minusgrader utomhus. 

Analyserna visar att när temperaturen är under cirka fem grader finns risk för höga uttag av 

eleffekt i Helsingborg8. Det är då elbehovet i uppvärmningssyfte stiger som mest. 

 
6 Svenska Kraftnät (2020), Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2020 
7 Energiföretagen, https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2019/september/elbristen-har-manga-ansikten--
energiforetagen-forklarar/ (hämtad: 2020-09-03) 
8 Öresundskraft AB (2020), Det Robusta Helsingborg: Eleffekt – tillgång och flexibilitet 
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Exempelprofil, eleffektbehov ett vinterdygn

Figur 4. Exempelprofil för hur eleffektbehovet ser ut i Helsingborg under en kall vinterdag.  

Effektbrist - Att det inte finns tillräckligt med producerad effekt tillgängligt för att täcka förbrukningen av 

el, inklusive import, export och förluster. 

Kapacitetsbrist - När elnätets förmåga att ta emot inmatad eleffekt i en eller flera anslutningspunkter är 

begränsad/begränsande. Det är ”fullt” i elnätet. 

Elenergibrist – Den efterfrågade elenergin kan inte produceras på exempelvis årsbasis 

https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2019/september/elbristen-har-manga-ansikten--energiforetagen-forklarar/
https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2019/september/elbristen-har-manga-ansikten--energiforetagen-forklarar/
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Traditionellt är det alltså under morgon och kväll och när det är kallt ute som störst efterfrågan på 

eleffekt infinner sig i Helsingborg. Det går också att se ett tydligt samband mellan efterfrågan på el och 

fjärrvärme - när det är kallt ute finns också ett stort behov för uppvärmning med fjärrvärme (Figur 5). 

Men antalet timmar per år då behovet av eleffekt är som allra höst är relativt få om man jämför med 

det mest frekventa behovet. 

Sedan år 2001 har det toppnoterade eleffektbehovet per år varierat mellan 200–220 MW, och även 

om vi idag kan förstå när det blir hög efterfrågan måste vi arbeta med framtidsbilden. Är det möjligt 

att eleffektbehovet kommer att förändras?  

I framtiden kommer vi kanske ha ett större behov av kyla på sommaren i och med 

klimatförändringarna. Redan idag ser vi att elbehovet ökar sommartid när det är som varmast. Därför 

är det viktigt att utveckla ett hållbart och energieffektivt kylsystem för att undvika att kylningen av 

byggnader endast sker med eldrivna alternativ. Fjärrkyla, som finns tillgängligt i Helsingborg idag, är 

ett exempel på ett sådant system. 

Elenergi- och effektbehovet ökar till 2035 
För att kunna planera inför framtiden måste vi därför försöka skapa en bild av vilket behov av energi 

som kan tänkas efterfrågas. Därför har framtidsscenarion för elbehov tagits fram, både på årsbasis 

(GWh/år) och i stunden uttryckt i effekt (MW).  

Helsingborg växer och det finns ambitioner som beskriver att 200 000 invånare kommer att bo i 

kommunen till 2050. Detta kräver en utbyggnad och förtätning av kommunen, vilket kommer innebära 

ett större elbehov. Samtidigt går trenden mot att transportsektorn elektrifieras i klimatsyfte. Detta är 

också nödvändigt eftersom transporter står för 37 % av Helsingborgs växthusgasutsläpp.  

Nationell rapportering indikerar att Sveriges elenergibehov kan öka från 140 000 GWh/år till 190 000 

GWh/år till 2045, vilket går emot trenden av konstant elanvändning som har uppvisats under 2000-

talet (NEPP9 och IVA10). Två av de stora påverkande faktorerna som lyfts fram är just elektrifiering och 

befolkningsökning.  

 
9 NEPP (2019), Färdplan fossilfri el – analysunderlag 
10 IVA (2019), Så klara det svenska energisystemet klimatmålen – en delrapport från IVA-projektet Vägval för klimatet 
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Figur 5. Fjärrvärme- och eleffektbehovet i Helsingborg (per timme) under 2018. Högst behov av fjärrvärme och el infinner 
sig från november till mars. 
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Baserat på de nationella rapporterna och lokala analyser av Helsingborgs användning av elenergi och 

-effekt, har projektet satt upp ett framtidsscenario för Helsingborg11. Resultaten och antaganden som 

har gjorts visas i Figur 6 och Figur 7.  

Resultaten visar bland annat att Helsingborg kan öka sitt energibehov med 18% till 2035 (Figur 6) och 

toppeffektbehovet kan öka från 220 MW till 258–269 MW år 2030 (Figur 7).  Det ska dock förtydligas 

att dessa beräkningar är scenarion, men de visar att hur vi väljer att använda energin i energisystemet 

har stor inverkan på elbehovet.  

I scenariona för eleffekt kan vi se en skillnad på ca 11 MW (i uppskattat toppbehov 2030) som är 

kopplat till om Helsingborg byggs ut med fjärrvärme eller ej. Det kanske låter lite i sammanhanget, 

men den effekten kan täcka behovet av hela befintliga Rydebäck (>6000 invånare). Det är därmed extra 

viktigt att arbeta med det momentana behovet av el i framtiden och hur kommunen byggs ut. 

 

 

 
11 Öresundskraft AB (2020), Det Robusta Helsingborg: Energiscenarios i Helsingborg 

Antaganden Eleffektscenario: 

Bygger på lokala lastprofiler.  

Effektbehovet avser toppbehov under 

en vinterdag. 

Befolkningsökning enligt 

översiktsplanering. 

Utbyggnad fjärrvärme – alla tillkomna 

bostäder värms upp med fjärrvärme 

Utbyggnad eldriven uppvärmning – 

alla tillkomna bostäder värms upp med 

eldrivet alternativ. 

Ingen större nyanslutning av industri. 

Ingen snabbladdning av personbilar, 

minsta nätbelastning har antagits.  
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Helsingborgs slutanvändarfördelning 

(Figur 3) har viktats mot det nationella 

snittet för att justera framtidsbilden 

mot nationella scenarier. 

Ingen snabbladdning av personbilar, 

minsta nätbelastning har antagits.  
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Figur 6. Scenario för elenergibehov/år till 2045.  

Figur 7. Scenario för eleffektbehov beroende på uppvärmningstyp till 2030. 
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Elen räcker till om vi använder resurserna effektivt och tänker nytt 
Helsingborgs lokalt producerade el kommer 

huvudsakligen från lokal planerbar elproduktion i form 

av kraftvärme (produktion av el och fjärrvärme). 

Resterande av behovet kommer från regionnätet. Hur 

mycket el Helsingborg tar in från regionnätet och 

därmed Sveriges nationella nät beror på hur mycket el 

som produceras lokalt. 

Som Figur 8 visar är Helsingborg och Sverige en del av 

norra Europas elnät, och faktum är att på årsbasis så är 

Sverige en nettoexportör av el12. Därför kan det upplevas 

förvirrande att prata om att det inte skulle finnas 

tillräckligt med el i Sverige.  

Därför är det viktigt att lyfta frågan om kapacitetsbristen 

i Sverige.  Det måste finnas kapacitet att bemöta behovet 

av el när den efterfrågas som mest, inte bara på årsbasis. 

Men det finns också en marknad som styr vilken 

elproduktion som finns tillgänglig under året. 

Helsingborgs el- och energisystem drivs och ägs på lokal 

nivå av Öresundskraft, men prisbilden på den energi och produktion som finns tillgänglig är därmed 

också beroende av den nordeuropeiska marknaden och beslut som fattas på nationell och europeisk 

nivå.  

Det diskuteras aktivt hur Sverige ska utveckla energisystemet för att kunna bemöta framtidens 

elenergi- och effektbehov, och mycket av de synpunkter som har lagts fram på senare tid relaterar till 

utmaningar inom exempelvis13,14: 

• Effektivisering av tillståndsprocesser för utbyggnad av elnätet 

• Konkurrenskraft för hållbar lokal planerbar produktion 

• Utveckling av energimarknaden med nya handelsplattformar 

Temat som ofta återkommer är att energisverige behöver tydlighet på nationell nivå för att kunna 

skapa förändring på lokal nivå. Detta kräver mycket av svensk politik och myndigheter, och det är 

absolut nödvändigt för att kunna garantera ett robust energisystem.  

Det är därför viktigt att föra fram lärdomarna från det lokala perspektivet i nationella sammanhang. 

Arbetet inom Det robusta Helsingborg har därför sammanfattat läget och förutsättningarna inom tre 

områden som kan bidra till den nationella diskussionen så väl som den lokala utvecklingen inom:  

• Lokal elproduktion 

• Flexibilitet  

• Samhällsplanering 

 
12 Energimyndigheten, http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/2019-rekordar-for-svensk-elproduktion/ 
(hämtad: 2020-09-03) 
13 Energiföretagen (2019), Samling för nätkapacitet – så river vi hindren för omställning och tillväxt 
14 Energiföretagen och Fossilfritt Sverige (2020), Färdplan El – för ett fossilfritt samhälle 

Figur 8. Överblick över norra Europas elsystem. 
Symbolerna för produktionsanläggningar är för visuell 
effekt. 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/2019-rekordar-for-svensk-elproduktion/
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Lokal elproduktion 

De produktionsslag som är tillgängliga för Helsingborg är kraftvärme, sol-och vindkraft och alla finns 

representerade idag. Den framtida produktionen i Helsingborgsområdet är därför centrerad kring 

dessa och kraftvärmen är det enda planerbara produktionsslaget i nuläget. Kraftvärmeproducenterna 

i Helsingborg är Filborna-och Västhamnsverket och ägs av Öresundskraft.   

Lokal kraftvärme och kopplingen till Sveriges kapacitetsproblematik 

Filbornaverket bidrar med en basproduktion året runt (ca 15% av eleffektbehovet) som även täcker 

upp under höstmånaderna när uppvärmningsbehovet kan variera. Västhamnsverket har en hög 

kapacitet att leverera el och värme, men för att detta verk ska vara konkurrenskraftigt att ha i drift så 

måste det finnas efterfrågan på uppvärmning med fjärrvärme. Därför är det främst tillgängligt under 

de traditionella vintermånaderna. Under vintern kan de båda verken tillsammans motsvara ca 40 % av 

eleffektbehovet. Båda verken förväntas vara i drift år 2035 och bidra till att bemöta det ökande 

elbehovet. 

Andelen lokal kraftvärmeproduktion av Helsingborgs eleffektbehov under ett år visas i Figur 9, 

tillsammans med det totala behovet av eleffekt. Grafen visar att andelen lokal elproduktion är högst 

då efterfrågan på el är som högst. Detta kan jämföras med tidigare bilden för el- och fjärrvärmebehovet 

(Figur 5). Detta bekräftar att det förekommer mest elproduktion i Helsingborg när det finns högst 

behov av fjärrvärme.  
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Figur 9. Eleffektbehov under 1 år i Helsingborg och hur stor andel som kommer från kraftvärmen. Under 
september skedde revision av Filbornaverket, därav redovisas ingen elproduktion under den tiden. 

Kraftvärme - produktion av fjärrvärme och el i samma anläggning 

Avfall eller biomaterial eldas för att generera ånga, i sin tur kan den användas för att generera el och värme. Värmen 
används för att värma upp fjärrvärmenätet. 

Öresundskrafts anläggningar: 

Filbornaverket:  

Avfallsförbränning, i drift året runt. Maxproduktion: 18 MW el och 60 MW fjärrvärme. 

Västhamnsverket:  

Biopelletsförbränning, i drift under vintern. Maxproduktion: 69 MW el och 138 MW fjärrvärme 
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Den el som inte produceras på kraftvärmeverken kommer från ett abonnemang med ett maximalt 

effektuttag mot regionnätet (överliggande nät). Ett abonnemang mot överliggande nät är ett 

konkurrenskraftigt sätt att för att försörja samhällen med el, och tidigare praxis har varit att lokala 

elnätsbolag har utökat sitt abonnemang mot regionnätet vid behov. Men som det ser ut idag i de södra 

delarna av Sverige är detta ingen självklarhet på grund av den kapacitetsbrist som råder i ledningarna 

i Sveriges stamnät.  

Den största skånska regionnätsägaren E.ON har tidigare aviserat om att utökningar av abonnemang 

kan bli problematiska på grund av kapacitetsbrist i stamnätet. I praktiken innebär det att ny stora 

punktanslutningar från exempelvis industrier eller datacenter inte kan garanteras för tillfället men att 

det inte är ett övervägande problem för tillväxt av exempelvis bostäder i städerna. Problematiken 

hänvisas uppkomma från att utbyggnaden av Svenska Kraftnäts stamnäts nätkapacitet har dröjt och 

det är de nästkommande 5 åren som är mest kritiska.  

För Helsingborgs del är det exempelvis utbyggnaden av stationerna vid Söderåsen-Barsebäck och Sege-

Barsebäck som skulle kunna möjliggöra högre effekttillförsel från regionnätet, men det pågår även fler 

förstärkningsprojekt i Skåne. Tills att förstärkningarna är klara, har dock en tillfällig överenskommelse 

lagts fram för att möjliggöra ett generellt utökat uttag i Skåne. Denna innefattar en viss utökning av 

E.ONs abonnemang mot Svenska Kraftnät, testandet av en plattform för handel av eleffekt och att 

kraftvärmeverket Heleneholmsverkets elproduktion kan handlas upp som kapacitetsreserv vid 

bristsituationer 15. 

I Helsingborgs egna lokala nät råder det dock ingen generell kapacitetsbrist idag. Vid större 

utbyggnader och förfrågningar måste såklart eventuella förstärkningar göras, men generellt är 

kapacitetsläget gott i Helsingborg.  

Det vi kan lära oss av den nationella kapacitetsproblematiken är hur viktigt lokal produktion är i ett 

robust energisystem. Därav bör vi se på framtidens arbete som ett ständigt arbete med att reducera 

effektuttaget mot det regionala och nationella nätet. Varje MW eller GWh som inte behöver nyttjas är 

ett steg mot resurseffektivitet.  

Idag korrelerar alltså kraftvärmens elproduktion med tidpunkterna då efterfrågan på el är som störst, 

det vill säga när det är kallt och uppvärmning krävs. Detta gör att vi idag kan bemöta behovet av el. 

Men i framtidsscenarierna lyfts transport och industrin som drivande faktorer för det ökade elbehovet, 

och behovet från dessa har inget tydligt säsongsberoende idag. Här blir valen vi gör när vi bygger ut 

staden återigen extra viktiga.  

Konkurrenskraft för framtiden 

En stor utmaning för kraftvärmeproduktionen är utsläppen av koldioxid. Kraftvärmeverken släpper ut 

både koldioxid med biogent och fossilt ursprung från förbränningen av bränslet. Idag är det främst 

fossil plast som står för den fossila koldioxid som släpps ut. Detta sker i samband med 

energiåtervinningen av avfall på Filbornaverket16.  Idag är det lagkrav på att organiskt och brännbart 

avfall inte får deponeras, vilket gör att Filbornaverket utför en miljötjänst i och med omhändertagandet 

av avfall från både privatpersoner och verksamheter. Det leder till att verket bidrar till en indirekt 

minskad klimatpåverkan via undvikna utsläpp17. 

 
15 E.ON, https://www.eon.se/om-e-on/kapacitetsbristen (hämtad: 2020-08-25) 
16 Öresundskraft (2018), Hållbarhetsredovisning 
17 Profu och Öresundskraft (2018), Klimatbokslut 2017 

https://www.eon.se/om-e-on/kapacitetsbristen
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Däremot, om den fossila koldioxiden inte släpptes ut skulle Helsingborg reducera sina fossila 

koldioxidutsläpp med 17 %18. För att nå vår ambition om nettonollutsläpp enligt KEP måste denna 

andel reduceras till noll, och ett delmål för detta är ambitionen om att ingen fossilbaserad plast ska 

finnas i restavfallet till 203519. 

Frågan om de fossila utsläppen har undersökts utifrån hur man kan arbeta med det avfall som kommer 

in till Filbornaverket och utsläppen som genereras. En sammanfattning av slutsatserna följer nedan20: 

Fossilandelen i avfallet:  

Avfallet som inkommer till Filbornaverket är en blandning av utsorterat avfall från verksamheter och 

hushåll. 

• Avfallsmixen som går till energiåtervinningen ser ut som det nationella snittet för andra 

liknande kraftvärmeverk (ca 20 vikt-% fossil plast/ton avfall), med tillägg av en något större 

andel avfall som härstammar från verksamhetsavfall. 

• Idag beskrivs det som en svårighet att få avsättning för materialåtervinning av fossil plast. Det 

beskrivs som för dyrt i förhållande till att sätta ny jungfrulig plast på marknaden.  

• Applikationen och mixen av plast som används på marknaden idag gör även att vissa material 

inte går/får materialåtervinnas.  

• Målsättningarna från och kraven på avfallslämnarna kommer att sätta bilden för hur 

framtidens avfallsmix kommer att se ut21.  

• En tydligare bild behövs specifikt för verksamhetsavfallets framtid, då den är svår att uppskatta 

på kommunal såväl som nationell nivå. Bristande statistik är en av anledningarna till detta22. 

• Bedömningen är att givet dagens marknad kommer energiåtervinning och den fossila andelen 

i avfallet att vara närvarande under en längre framtid23.  

Framtidens arbete med avfallet som går till energiåtervinning måste därför drivas i symbios med 

avfallslämnarna. Målet bör vara att skapa förutsättningar för konkurrenskraftig materialåtervinning för 

att minska mängden fossil plast som går till energiåtervinning.  

Koldioxidavskiljande teknik -CCS: 

 

• Helsingborg har möjlighet att installera CCS-teknik på Filbornaverket och Öresundskraft har 

ambitionen att detta ska bli verklighet till 2025. 

 
18 SMHI, https://www.airviro.smhi.se/RUS/olmap.html (hämtad: 2020-05-22) 
19 Helsingborgs stad (2018), Klimat-och energiplan för Helsingborg, 2018-2024 
20 Öresundskraft AB (2020), Det Robusta Helsingborg: Energisystemets möjligheter 
21 Återvinningsindustrierna och Fossilfritt Sverige (2020), Färdplan för fossilfrikonkurrenskraft: Återvinningsindustrin 
22 Avfall Sverige (2019), Bränslekvalitet – nuläge och scenarier för sammansättning av restavfall till år 2025 
23Energiforsk (2019), Avfallets roll i framtidens energisystem 

Kort om Koldioxidavskiljande teknik: 

Koldioxidavskiljande teknik som helhet kallas på engelska Carbon Capture and Storage (CCS). Processen 

kan delas upp i tre delar: 

1. Avskiljning/infångning av koldioxid 

2. Transport av koldioxiden till en lagringsplats 

3. Långsiktig lagring av koldioxiden 

 

 

https://www.airviro.smhi.se/RUS/olmap.html
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• CCS kan möjliggöra fullständig reduktion av de fossila utsläppen från verket och kan även 

avskilja biogen koldioxid. 62% av koldioxidutsläppen från Filbornaverket är av biogent 

ursprung så detta skapar även potential för minusutsläpp. 

• Utvecklingen av tekniken har pågått under en tid men än så länge finns få anläggningar på plats 

i Europa. 

• Kraftvärmen har god potential för CCS eftersom utsläppen är samlade vid en punktkälla. 

Processen är dock energikrävande idag och avskiljningen av koldioxid kräver en betydande 

mängd el.  

• Hela CCS-processen är kostsam och kräver stora investeringar. Men idag bedrivs en förstudie 

på Öresundskraft för att utreda hur en framtida anläggning och processkedja kan se ut.  

För att kunna implementera CCS måste det finnas stöd för tekniken på lokal, nationell och 

internationell nivå. En statlig utredning från januari 2020 visar att CCS verkligen behövs för att Sverige 

ska nå sina klimatmål24.  Utredningen redovisade hur en svensk strategi för att möjliggöra CCS skulle 

kunna gå till. Miljöförvaltningen och Öresundskraft har samarbetat på remissvaret till utredningen för 

att lyfta Helsingborgs planer och ambitioner med CCS. 

Det framtida arbetet med kraftvärmen måste alltså bedrivas genom att påverka sammansättningen av 

avfallet som går till energiåtervinning men också möjliggöra arbetet med CCS. Dessa frågor måste gå 

hand i hand och samtidigt styra mot att den lokala elproduktionen fortfarande är lönsam och tillgänglig 

när den behövs som mest.  

Variabel elproduktion  

I Helsingborg finns både vind och solkraft som variabel produktion av el. Vindkraften i Helsingborg är 

enligt KEP utbyggd givet vad som är tillståndsmässigt tillåtet idag, och därför har fokus i projektet varit 

inriktat på elproduktion med solceller. Framtiden kan dock innebära nya möjligheter för vindkraft, men 

detta diskuteras inte inom ramarna för detta projekt.    

Solkraften är på framfart, och solkraftens produktion under 2018 i Sverige blev totalt 400 GWh, (0,2 % 

av Sveriges elbehov)25. Den installerade effekten solceller i Sverige uppgår idag till totalt till 698 MW26.  

2019 uppgick den installerade effekten av solceller i Helsingborg till ca 10 MW27, och den årliga 

produktionen blev ca 9,6 GWh. Detta är en ca 40 % ökning från föregående år. I Helsingborg finns det 

även ett uppsatt mål i KEP om att lokalt producerad solel ska stå för 10% av elenergianvändningen per 

år till 2035, vilket gör att utvecklingen av solceller är extra relevant att diskutera28. För att vi ska nå 

ambitionen krävs det att vi ökar produktionen av solel med 18 % varje år jämfört med föregående år, 

fram till 2035 (Figur 10). Om vi förutsätter en ökad elanvändning i framtiden, likt scenariostudien, så 

kommer Helsingborg att producera 148 GWh/år 2035, vilket innebär ca 158 MW installerad effekt. 

 
24 SOU 2020:4: Vägen till en klimatpositiv framtid 
25 Energimyndigheten och SCB (2019), El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2018 
26 Energimyndigheten, http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/solcellsstatistik-2019--nu-finns-44-000-
solcellsanlaggningar-i-sverige/ (hämtad: 2020-09-03) 
27 Energimyndigheten, https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/ (hämtad: 2020-09-03) 
28 Helsingborgs stad (2018), Klimat- och Energiplan för Helsingborg 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/solcellsstatistik-2019--nu-finns-44-000-solcellsanlaggningar-i-sverige/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/solcellsstatistik-2019--nu-finns-44-000-solcellsanlaggningar-i-sverige/
https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%C3%A4tanslutna%20solcellsanl%C3%A4ggningar/N%C3%A4tanslutna%20solcellsanl%C3%A4ggningar/EN0123_1.px/?rxid=5e71cfb4-134c-4f1d-8fc5-15e530dd975c
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Utmaningen för framtidens elförsörjning är, som tidigare konstaterats, kopplat till behovet av energi i 

stunden – effekt. Så i byggandet av ett robust energisystem måste vi tänka, när är solelen behövd och 

tillgänglig?  

Ur ett systemperspektiv idag, är solelen inte tillgänglig när vi behöver den som mest, det vill säga, när 

det är en kall morgon/kväll. Ett exempel på skillnad i produktion för en anläggning under vintern och 

våren visas i Figur 11. Men, solcellernas produktion ska inte underskattas. Kraftvärmen producerar inte 

lika mycket el under de varmare delarna av året så här kan solcellerna vara ett viktigt komplement. 

Detta i kombination med den ökade efterfrågan på el på årsbasis kan bli ett riktigt bra koncept. 

För att vi ska få nytta av den variabla elproduktionen måste vi bedriva utvecklingen så att solelen kan 

användas flexibelt. Detta kan exempelvis göras genom att kombinera solceller med batterilager, men 

också med batterier i bilarna i den tilltänkta elektrifierade transportsektorn. Om man sedan ser på den 

stora mängden installerad effekt solceller som kommer att tillkomma till 2035 kan lagringen av elen 

även bli extra viktig för att inte skapa obalans i nätet när solelproduktionen är som högst.  
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Figur 11. Exempel av solelsproduktion för en storskalig anläggning i april och januari samma år.   



  Publicerad: 2020-10-12 

14 
 

Flexibilitet 

När man pratar om flexibilitet i elsystemet kan man röra sig på olika nivåer. Det kan vara flexibilitet 

mellan produktion och användning för att hålla frekvensen (och balansen) i nätet, men också mellan 

utbud och efterfrågan av el. Att tillämpa ett mer flexibelt förhållningssätt till elen kan hjälpa 

Helsingborg att använda elnätet mer effektivt. 

Efterfrågeflexibilitet syftar till att en elanvändare gör frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från 

elnätet under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av incitament. Detta är en uppenbar 

lösning både på kort och lång sikt när det kommer till eleffektbehov. En användare som blir 

kompenserad för att minska sin förbrukning vid toppbehovstimmar i bristsituationer kan vara ett 

effektivt medel för att hålla balansen i nätet. Men om tankesättet utvecklas systematiskt på årsbasis 

kan det leda till att vi använder nätet mer resurseffektivt i framtiden.  

För att realisera detta så måste det såklart finnas incitament på plats för användaren av nätet. 

Användaren kan i detta fall vara allt ifrån en industri till en villa. Incitamenten som man pratar om i 

dessa fall kan i så fall vara marknadsplatser där man kan sätta ett pris på sin förbrukning, men det kan 

också vara kontinuerliga incitament i form av tariffer för användandet av nätet. Målbilden för 

flexibilitet i ett robust energisystem skulle i så fall syfta till att styra eleffektbehovet till en mer jämn 

profil över dygnet och över året. 

Potentialen för flexibilitet har studerats tidigare på nationell och regional nivå, och fokus för studierna 

har ofta varit hur mycket effekt vid toppbehov som är kopplat till eluppvärmning29,30. Detta motiveras 

exempelvis av att trögheten i byggnader gör att man skulle kunna stänga av uppvärmningen upp till 

tre timmar utan att märka en komfortskillnad. Men det finns även andra möjligheter. I industriella 

sammanhang kanske man är villig att vara med i en marknad där man budar sin förbrukning när man 

gör revision eller reparationer i verksamheten och därmed under en tid inte har ett stort behov av el.  

Inom Det robusta Helsingborg har det gjorts en teoretisk förstudie kopplat till hur mycket eleffekt vid 

toppbehov i Helsingborg som skulle kunna användas flexibelt31. Flexibiliteten i detta fall kommer ifrån 

eldriven uppvärmning i byggnader (offentlig verksamhet och industri inkluderades inte). 

Studien visade att den tekniska flexibilitetspotentialen kunde skattas till 29–42 MW vid toppbehov (ca 

220 MW).  I en simulering testades hur detta skulle kunna komma till användning. Genom att ”endast” 

flytta 6–17 MW under två tretimmarspass kunde timmarna över då befintlig abonnemangsgräns mot 

regionnätet teoretiskt reduceras med ca 40%. Scenariot illustreras i Figur 12.  

Detta är ett scenario som behöver utvecklas, men visar ändå på att flexibilitet även i kortare intervaller 

kan ha stor inverkan på systemnivå. Det finns även andra delar inom flexibilitet som behöver utforskas 

ytterligare: 

• Hur mycket går att förverkliga? 

Exempelvis, vilka hinder finns i dag kopplat till digitalisering och vad kan skillnaden bli mellan 

teknisk och realiserbar potential? 

• Hur mycket mer flexibilitetspotential finns i Helsingborg?  

Exempelvis, hur mycket flexibilitet finns det inom offentlig verksamhet och industrier? 

• Finns det några lösningar som kan göras redan idag?  

Exempelvis, tariffer för nätet och batterilager 

 
29 Energimyndigheten (2018), Slutrapport: Förstudie - Malmöeffekten 
30 Profu (2018), Värmepumpars påverkan på effektbalansen – idag och i framtiden 
31 Öresundskraft AB (2020), Det Robusta Helsingborg: Eleffekt – tillgång och flexibilitet 
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Samhällsplanering 
Som konstaterat i scenarioarbetet för framtidens effektbehov, spelar det roll hur Helsingborg byggs ut 

(Figur 7). Om efterfrågan styr mot eldrivna alternativ för uppvärmning finns det en risk att 

toppeffektsbehovet av el ökar i storleken 10 MW jämtemot om man använde fjärrvärme istället.  

Men bilden är inte så enkel, fjärrvärmen i centralorten Helsingborg är mycket tillgänglig, men i vissa av 

de närliggande orterna är nätet inte utbyggt idag. För att Helsingborg ska kunna växa till 200 000 

invånare till 2050 kan det därför spela roll i vilken ordning de närliggande orterna byggs ut och hur 

energisystemet pusslas ihop med nya näringsidkare. Därför finns stora möjligheter att utveckla 

kopplingen mellan samhällsplanering och energisystemet. Ett exempel på detta är just klimat-och 

energiplanen. Den sätter riktningen för kommunen och i framtida revideringar av planen kan 

kopplingen mellan energisystemet och samhällsplanering arbetas in ytterligare.  

Inom projektet Det robusta Helsingborg har det även funnits en ambition om att skapa en förståelse 

och förankring för hur samhällsplanering och ett robust energisystem hänger ihop. Därför har projektet 

hållit workshops med tjänstepersoner inom Helsingborgs stads organisation och Öresundskraft som 

har belyst detta.   

Det finns en stor vilja att arbeta tvärfunktionellt i Helsingborg, men det behövs också en tydlighet på 

vilket sätt energisystemets planering ska beaktas i exempelvis detaljplan, översiktsplaner och 

stadsutvecklingsprojekt. Förhoppningen för framtiden är att energisystemets möjligheter ska komma 

in i bilden tidigare än förut, och den goda dialogen mellan förvaltningarna och Öresundskraft under 

projektets gång är en indikator på att det finns en vilja att utforska detta vidare. 

Om Helsingborg på ett kommunikativt sätt kan diskutera och sätta gemensamma krav på 

energisystemets nyttjande kan vi komma långt i skapandet av ett robust energisystem, för det är 

genom dialogen som vi kan hitta smarta lösningar.  

Det är även viktigt att belysa det lokala perspektivet i regionala och nationella sammanhang.  Resultat 

från scenarioanalyserna och själva arbetet med projektet har presenterats på ett flertal 
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Figur 12. Flexibilitetsscenario för Helsingborg där 6-17 MW flyttas tre timmar fram-och tillbaka i 
tiden för att reducera toppbehov. 
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seminarium32,33,34. Detta för att ge medskick till de nationella arbetena som pågår för att tackla frågorna 

kring nätkapacitet och samhällsplanering.  

Det finns ett stort intresse kring samverkan mellan energibolag och kommun och ju mer Helsingborg 

delar sin process och sina resultat, desto mer kan vi skapa nya former för hur samhällsplanering kan se 

ut i framtiden.  

 

Vad händer när vi lyckas? 
Eleffektbehovet är definierat som den begränsande faktorn för energisystemet idag, och vi måste 

sträva efter att minska och jämna ut behovet av el över dygnet och på sikt – året. Annars kan vi hamna 

i ett läge där toppbehovet av eleffekt är 269 MW år 2030 (Figur 7, Scenario: Utbyggnad av eldriven 

uppvärmning).  

Ett exempel på att använda energisystemet effektivt är därför att arbeta för att minska toppbehovet 

av eleffekt från överliggande nät. Rekommendationerna i handlingsplanen som kan bidra till detta visas 

Figur 13.  

Vi kan därför bemöta vår elutmaning genom att: 

• Nyttja den lokala kraftvärmen som grundproduktion av el 

• Använda flexibilitet för att styra bort toppbehovet på morgon och kväll 

• Planera för solelproduktion på dagen, och lagra elen om det behövs  

• Bygga ut fjärrvärmen för att proaktivt minska elbehovet och säkra elproduktionen via 

kraftvärmen 

Resultatet av dessa uppslag blir att belastningen på nätet blir mer jämn och att mindre el behöver tas 

in från det nationella nätet. Att arbeta med lokal produktion, flexibilitet och samhällsplanering är alltså 

att skapa ett robust energisystem under en tid med ökande elbehov. 

 
32 Kommunförbundet Skåne, https://kfsk.se/nyheter/seminarie-effektfragan-och-risk-och-sarbarhet-i-energiplanen/ 
(hämtad: 2020-09-23) 
33 Länsstyrelsen Skåne, https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser---skane/ (hämtad: 2020-09-23) 
34 Länsstyrelsen Stockholm, https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/kalenderhandelser---stockholm (hämtad: 2020-09-23) 

Figur 13. Exempel på hur eleffektbehovet kan justeras med hjälp av projektets rekommendationer.  Profilen avser en kall 
vinterdag där dygnets toppbehov av eleffekt är 220 MW. 

https://kfsk.se/nyheter/seminarie-effektfragan-och-risk-och-sarbarhet-i-energiplanen/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/kalenderhandelser---skane/2020-01-20-regional-workshop-om-skanes-elforsorjning.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/kalenderhandelser---stockholm/2020-01-29-hur-skapar-vi-langsiktiga-och-tillforlitliga-planer-for-en-trygg-elforsorjning.html#0
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