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Beskrivning av ärendet  
2035 ska Helsingborg ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Det är en av flera skarpa ambit-
ioner i Helsingborgs klimat- och energiplan som antogs i december 2018. Uppföljningen, som 
är den första sedan planen antogs, visar hur vi förflyttar oss i förhållande till de uppsatta am-
bitionerna. Uppföljningen visar också hur koncernen har arbetat med åtgärderna i planen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport 
Sid 2 (49) 

 

Miljönämnden • 251 89 • Helsingborg Telefon 042-10 50 00 • miljoforvaltningen@helsingborg.se 
 

 helsingborg.se 

 

Innehåll 

Beskrivning av ärendet ..................................................................................................................... 1 

 .......................................................................................................................................................... 1 

Inledning ............................................................................................................................................... 3 

Om uppföljningen ............................................................................................................................ 4 

Klimatutsläpp och resursanvändning i balans ...................................................................................... 5 

Det här gör koncernen: .................................................................................................................. 11 

Transporter och resor ........................................................................................................................ 15 

Det här gör koncernen: .................................................................................................................. 23 

Konsumtion ........................................................................................................................................ 26 

Det här gör koncernen: .................................................................................................................. 29 

Energi ................................................................................................................................................. 33 

Det här gör koncernen ................................................................................................................... 37 

Finansförvaltning ................................................................................................................................ 42 

Det här gör koncernen ................................................................................................................... 42 

Kolinlagring ......................................................................................................................................... 44 

Det här gör koncernen: .................................................................................................................. 45 

Referenser .......................................................................................................................................... 48 

 

  
  



 

Rapport 
Sid 3 (49) 

 

Miljönämnden • 251 89 • Helsingborg Telefon 042-10 50 00 • miljoforvaltningen@helsingborg.se 
 

 helsingborg.se 

 

Inledning 

2035 ska Helsingborg ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Det är en av flera skarpa ambit-
ioner i Helsingborgs klimat- och energiplan som antogs i december 2018. Uppföljningen, som 
är den första sedan planen antogs, visar hur vi förflyttar oss i förhållande till de uppsatta am-
bitionerna. Uppföljningen visar också hur koncernen har arbetat med åtgärderna i planen.  

Koncernen jobbar aktivt med klimatfrågan vilket avspeglas i mängden aktiviteter som har ge-
nomförts sedan planen antogs. Planen har generellt landat väl i de olika verksamheterna. Det 
är inspirerande att se att klimatarbetet många gånger sker i samverkan, såväl inom koncernen, 
som mellan koncernen, stadens invånare och verksamhetsutövare. 

Sedan 1990 har utsläppen inom Helsingborg minskat med 52 procent. Det kan jämföras med 
utsläppsminskningen i Sverige på 27 procent sedan 1990. Ambitionen om nettonollutsläpp av 
växthusgaser 2035 är möjlig att nå, men det kräver att utsläppen minskar i en snabbare takt 
och att vi samtidigt binder mer koldioxid från atmosfären genom biologiska kolsänkor och kol-
dioxidavskiljande teknik. För att Helsingborg ska bidra till att Parisavtalet uppnås är det sär-
skilt viktigt att utsläppen minskar snabbt de närmaste åren eftersom växthusgaserna ackumu-
leras i atmosfären. Ett särskilt fokus behöver riktas mot persontransporter som är Helsing-
borgs största utsläppskälla. Stora utmaningar kvarstår också för att Helsingborg ska nå en 
hållbar resursanvändning och hållbara utsläpp i samband med utlandsresor med flyg och kon-
sumtion av varor och livsmedel.  

Koncernens klimatarbete ligger i framkant inom flera olika områden. Det handlar bland annat 
om projekt som har halverat matsvinnet i skolorna, utvecklingen av det källsorterande av-
loppssystemet Tre rör ut, införandet av en fjärrkylanläggning som utnyttjar kyla från havsvat-
ten, byggandet av en ny biokolanläggning för trädgårdsavfall, nya metoder för att ställa klimat-
krav i byggprojekt, flygstopp för långväga dirigenter och solister till konserthuset, samt en am-
bitiös handlingsplan som stakar ut vägen till Sveriges mest hållbara hamn 2022. Klimatarbetet 
har bidragit till att Helsingborg har blivit utnämnd till Sveriges miljöbästa kommun fyra år i 
rad av aktuell hållbarhet, senaste gången 2020.  

Uppföljningen pekar också på specifika ambitioner där koncernen behöver öka sina insatser 
för att ligga i linje med sina åtaganden. Det handlar bland annat om att avsättningen av lokalt 
producerad biogas behöver öka och att utsläppen från koncernens internationella flygresor 
behöver minska.  

Hela samhället måste bidra till klimat- och resursomställningen om vi ska nå de långsiktiga kli-
matambitionerna för Helsingborg. Det kommer bland annat att krävas nya tekniska lösningar 
och ett ändrat beteende. I Helsingborg finns det många medvetna företag, föreningar och invå-
nare som redan har kommit långt i sitt klimatarbete. För att uppmuntra och stötta Helsing-
borgs företag, föreningar och invånare att tillsammans med koncernen minska sina utsläpp 
håller staden på att utveckla ett lokalt klimatavtal som kommer att lanseras under 2021. Till-
sammans kan vi stärka våra idéer och vår kommunikation, och få större kraft att påverka kli-
matomställningen även utanför Helsingborg.  

 

 

 



 

Rapport 
Sid 4 (49) 

 

Miljönämnden • 251 89 • Helsingborg Telefon 042-10 50 00 • miljoforvaltningen@helsingborg.se 
 

 helsingborg.se 

 

Om uppföljningen  

Miljöförvaltningen har ansvarat för uppföljningen. Samtliga förvaltningar och bolag har bidra-
git med rapportering. Sakkunniga representanter från bolagen och förvaltningarna har deltagit 
i analysarbetet för planens olika områden, bland annat genom samverkansgruppen för klimat. 

Uppföljningen utgår i första hand ifrån statistik för 2019 och annars ifrån senast tillgänglig sta-
tistik.  

Det har gjorts en bedömning för varje ambition i planen. Bedömningen tar ställning till om vi i 
dagsläget förflyttar oss tillräckligt snabbt i rätt riktning för att vi ska ha möjlighet att nå ambit-
ionen. Vi har använt oss av följande symboler för att visa på utvecklingen. 

 

 

 

Grön: Vi förflyttar oss tillräckligt snabbt i rätt riktning redan idag för att nå ambitionen.  

Gul: Det finns goda förutsättningar för att vi ska kunna nå ambitionen men vi behöver öka tak-
ten jämfört med idag och fokusera på rätt saker.  

Röd: Det är en stor utmaning att nå ambitionen. Det betyder dock inte att vi inte har möjlighet 
att nå ambitionen.  
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Klimatutsläpp och resursanvändning i balans 

Ambition: Nettoutsläppen av växthusgaser är noll senast 2035. Kompletterande åtgärder för 
att nå nettonollutsläpp får tillgodoräknas. Senast 2035 ska växthusgasutsläppen vara minst 85 
procent lägre än 1990. De kompletterande åtgärderna är upptag av koldioxid i skog och mark 
till följd av ytterligare åtgärder, utsläppsminskningar genomförda utanför kommunens grän-
ser, samt avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen. 

Resultat 
Utsläppen av växthusgaser i Helsingborg var 500 000 ton CO2 ekvivalenter 2018 (RUS, 2020). 
Sedan 1990 har utsläppen minskat med 52 procent (Figur 1). Det kan jämföras med utsläppen 
i genomsnitt i Sverige som har minskat med 27 procent sedan 1990.  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt? Det finns förutsättningar att nå ambit-
ionen. Om utsläppen i Helsingborg fortsätter minska med i snitt 2 procent per år så 
kommer utsläppen att ha minskat med ca 85 procent till 2035 jämfört med 1990. För 

att nå nettonollutsläpp till 2035 krävs att utsläppsminskningstakten ökar och att upptaget av 
koldioxid från atmosfären ökar väsentligt. 

 

Figur 1: Utsläpp per sektor inom det geografiska området Helsingborg (RUS, 2020).  

Det här har påverkat resultatet 
Transporter är den största utsläppskällan och står för cirka 40 procent av de totala utsläppen i 
Helsingborg (Figur 2). Stora utsläpp kommer också från energianvändning inom industrin och 
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från energiåtervinningen i Filbornaverket i och med plasten i det avfall som förbränns. Ut-
släppsminskningarna från 1990 tills idag beror till stor del på omställningen till förnybar 
energi inom energisektorn. Energieffektiviseringar, energieffektivare fordon och inblandning 
av biodrivmedel för vägtransporter har också haft stor betydelse (Naturvårdsverket_3, 2019). 

 

Figur 2: Fördelningen av växthusgasutsläpp inom Helsingborg 2018 (RUS, 2020).  

Nycklar för att nå ambitionen 
Det är möjligt att nå ambitionen om nettonollutsläpp till 2035, men det kräver att vi ökar ut-
släppsminskningstakten ytterligare jämfört med idag. Framförallt behöver vi få till snabbt 
minskade utsläpp från transportsektorn genom omställning till hållbara färdmedel och fossil-
bränslefria drivmedel. Att utsläppen minskar snabbt de närmaste åren är viktigt för att inte de 
ackumulerade utsläppen i atmosfären ska bli ännu högre. Om Helsingborg ska bidra till att Pa-
risavtalet uppnås behöver koldioxidutsläppen minska med 12 – 15 procent årligen framöver1 
(Figur 3) (Andersson, 2020). Vissa utsläpp kommer att vara svåra att minska, det gäller bland 
annat metan och lustgasutsläpp från jordbruket (Jordbruksverket, 2019). Därför är det viktigt 
att vi samtidigt satsar på ökade kolsänkor, både biologiska kolsänkor och koldioxidavskiljande 
teknik (CCS och bio-CCS). Det planeras för en CCS-anläggning på Filbornaverket till 2025.  

  

                                                           

1 Det gäller både koldioxidutsläppen inom Helsingborg men också koldioxidutsläppen som or-
sakas av Helsingborgarnas internationella transporter (flyg och sjöfart). 
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Figur 3: Koldioxidbudget för Helsingborg. Utsläpp från andra växthusgaser, såsom metan och 
lustgas från exempelvis jordbruket omfattas inte av budgeten. Däremot räknas flygresornas to-
tala klimatpåverkande effekt (inklusive höghöjdseffekten).  
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Ambition: De totala konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser har minskat till en håll-
bar nivå på 1-2 ton per invånare och år senast 2045. 

Resultat 
I dagsläget finns det endast statistik för de konsumtionsbaserade utsläppen på nationell nivå. 
Utsläppen för medelsvensken var ca 9 ton koldioxidekvivalenter per person och år, 2017 (Fi-
gur 4).  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt?  
Under perioden 2008 till 2017 har de nationella konsumtionsbaserade utsläppen 
minskat med 17 procent per person och år. Utsläppsminskningstakten behöver öka. 

Utsläppsminskningarna hittills beror framförallt på en mer effektiv produktion. Att minska ut-
släppen till 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år kommer också att kräva ett ändrat 
beteende.  

 

Figur 4: De konsumtionsbaserade utsläppen per invånare i Sverige fördelat per sektor 
(Naturvårdsverket_1, 2020).  

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser  
Helsingborgs konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser omfattar den klimatpåverkan ur 
ett livscykelperspektiv som Helsingborgarnas konsumtion orsakar i Sverige och i andra länder. 
De konsumtionsbaserade utsläppen delas in i ett antal kategorier där ca 60 procent av utsläp-
pen beror på hushållens resor, mat, boende och övrig shopping. Om vi tar en banan som ett ex-
empel så hamnar alla utsläpp från odlingen av bananen och utsläppen i samband med trans-
porterna av bananen från Sydamerika till din butik i Helsingborg, under kategorin mat. Utsläp-
pen från din resa till butiken hamnar däremot under kategorin resor.  

Utöver hushållens konsumtionsutsläpp finns utsläpp från investeringar och offentlig konsumt-
ion. Investeringar omfattar bland annat byggnader, maskiner, datorer, värdeföremål och lager-
investeringar. Offentlig konsumtion omfattar varor och tjänster som köps in av ex. skolor och 
sjukhus. Av hushållens utsläpp är de från resor störst, följt av utsläppen från mat 
(Naturvårdsverket_1, 2020).  
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Det här har påverkat resultatet  
Att de konsumtionsbaserade utsläppen har minskat på nationell nivå har flera olika orsaker. 
Bland annat beror det på att importen från länder med hög utsläppsintensitet, så som Ryss-
land, har minskat. Det beror också på att utsläppsintensiteten har minskat i länder som från 
början har haft hög intensitet, såsom i Kina. En minskad utsläppsintensitet i svensk industri 
har också haft en positiv inverkan på de konsumtionsbaserade utsläppen (Naturvårdsverket, 
2019).  

Nycklar för att nå ambitionen  
Om Parisavtalet ska kunna uppnås bör de konsumtionsbaserade utsläppen vara i genomsnitt 
högst 1 ton per person och år, 2050. Det motsvarar i dagsläget en resa till södra Spanien tur 
och retur för en person (Naturvårdsverket_2, 2020). 

Att komma ner till 1 ton CO2e per invånare och år till 2045 kräver både nya tekniska lösningar 
och ett ändrat beteende. Hela samhället behöver bidra till omställningen, det räcker inte med 
de åtgärder koncernen gör. I Helsingborg finns det många medvetna företag och invånare som 
redan har kommit långt i sitt klimatarbete. För att uppmuntra och stötta Helsingborgs företag 
och invånare att tillsammans med koncernen minska sina utsläpp håller staden på att utveckla 
ett lokalt klimatavtal som ska lanseras under 2021.  

I dagsläget finns det endast statistik för de konsumtionsbaserade utsläppen på nationell nivå. 
Det pågår flera initiativ för att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp på lokal nivå. Helsing-
borg deltar i WWFs nätverk Konsumtionspiloterna, för att ta fram mätbara indikatorer tillsam-
mans med andra svenska kommuner.  

Ambition: Det ekologiska fotavtrycket har minskat till en hållbar nivå senast år 2045. Ett håll-
bart ekologiskt fotavtryck beräknades till 1,7 globalhektar 2016 (jordens biologiska yta/antal 
invånare) (WWF, 2016). 

Resultat  
Det ekologiska fotavtrycket för Helsingborg har inte beräknats för 2019. Sverige hade ett av-
tryck motsvarande drygt 4 jordklot under 2019. Endast 15 länder i världen hade ett större 
ekologiskt fotavtryck per invånare 2019 (Global_network_footprint, 2020). Den dag på året 
när mänskligheten har gjort av med naturens årsbudget av förnybara resurser kallas för 
Overshoot day. Under 2019 inträffade den dagen redan 3 april i Sverige (WWF, 2019).  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt 
 Helsingborgs ekologiska fotavtryck beräknades senast 2016. Då hade Helsingborg ett 
avtryck motsvarande tre jordklot, alltså något lägre jämfört med det nationella av-

trycket på fyra jordklot, men fortfarande långt över en hållbar nivå. Vi behöver skynda på om-
ställningen till ett mer hållbart samhälle.  

Det ekologiska fotavtrycket  
Det ekologiska fotavtrycket är den yta som krävs för att vi ska kunna upprätthålla den livsstil 
vi för. Det är den yta som behövs för att producera alla råvaror och ta hand om vårt avfall. 

Hur följer vi upp det ekologiska fotavtrycket för Helsingborg  
Statistik över det ekologiska fotavtrycket finns inte tillgänglig på kommunnivå. Det finns verk-
tyg för att beräkna fotavtrycket, men beräkningarna bygger delvis på schablonvärden. I upp-
följningen av Livskvalitetsprogrammet för 2019 finns en fördjupning av Helsingborgs ekolo-
giska fotavtryck som tittar närmare på de parametrar som har stor betydelse för att minska 
det ekologiska fotavtrycket: bryta fossilberoendet, minska matsvinnet och köttkonsumtion, 
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samt konsumera mer hållbart. En sammanfattning av den uppföljningen inkluderas här. För 
ytterligare information hänvisas till uppföljningen av Livskvalitetsprogrammet. 

Det här har påverkat resultatet  
Fossila bränslen: Tidigare uppföljningar av Helsingborgs ekologiska fotavtryck visar att 60 pro-
cent av avtrycket beror på våra utsläpp av växthusgaser. Fotavtrycket från vår användning av 
fossila bränslen räknas ut genom att uppskatta hur stor yta med nyplanterad skog som behövs 
för att ta upp koldioxidutsläppen.  

Utsläppen av växthusgaser från användning av fossila bränslen inom Helsingborg kommer till 
stor del från transporter, energianvändning inom industrin, produktion av värme och el, och 
från arbetsmaskiner (RUS, 2020). Fossila bränslen kopplade till elanvändningen syns inte i ut-
släppsstatistiken för platsen Helsingborg, men utsläppen från elanvändningen bidrar också till 
Helsingborgs ekologiska fotavtryck. Även de fossila bränslen som används i samband med 
Helsingborgarnas internationella flygresor bidrar till Helsingborgs ekologiska fotavtryck. 

Användningen av fossila bränslen i Helsingborg har minskat, mycket på grund av en omställ-
ning till förnybar energi inom energisektorn. Energieffektiviseringar, energieffektivare fordon 
och inblandning av biodrivmedel för vägtransporter har också haft betydelse. Energianvänd-
ningen per invånare visar också en tydligt nedåtgående trend. De senaste åren har svenska be-
folkningens flygutsläpp inte ökat trots att antalet flygresor har ökat. Det beror på att flyget har 
blivit mer effektivt. 

Matens klimat- och miljöpåverkan: Maten har en stor inverkan på det ekologiska fotavtrycket. 
Mängden livsmedel som konsumeras påverkar det ekologiska fotavtrycket, men även valet av 
livsmedel spelar roll, samt hur livsmedlet har producerats. När det gäller exempelvis kött är 
det ekologiska fotavtrycket extra stort när djuren fått foder baserat på soja från odlingar i Sy-
damerika. Odlingarna tar plats på bekostnad av regnskog, och användning av bekämpningsme-
del förorenar mark och vatten (WWF_3, 2019). I jämförelse bidrar svenskt naturbeteskött till 
att upprätthålla livsmiljöer för många hotade växt- och djurarter (WWF_2, 2015). Generellt går 
det åt mer vatten och markresurser för att producera kött än om marken används till vegetabi-
lier som vi människor äter direkt istället för att avsätta stora arealer till foderodling.  

Vi saknar lokal statistik när det gäller fotavtryck och klimatpåverkan från livsmedel. Nationellt 
har köttkonsumtionen ökat med nästan 66 procent mellan 1960 och 2018, men sedan 2016 
har köttkonsumtionen börjat minska igen, vilket delvis beror på en ökad medvetenhet i hälso-, 
klimat- och miljöfrågor (Naturvårdsverket_4, 2020). Det importerade köttet minskar, vilket är 
bra eftersom svensk köttproduktion generellt har en lägre klimat- och miljöpåverkan, en 
bättre djurhållning och mindre antibiotikaanvändning. Men vi äter fortfarande mycket kött 
jämfört med det europeiska snittet.  

Överkonsumtion av varor: Varor som vi konsumerar har producerats av råvaror som tar stora 
resurser och markytor i anspråk. Energianvändning och transporter i samband med produkt-
ion av varorna leder till växthusgasutsläpp. Vi saknar lokal statistik när det gäller fotavtryck 
och växthusgasutsläpp från konsumtion. Under perioden 2008-2018 har den totala konsumt-
ionen i Sverige ökat med 25 procent (Centrum_för_konsumtionsvetenskap, 2019). Trots det 
har växthusgasutsläppen från de svenska hushållens konsumtion minskat med 14 procent un-
der samma period. Ungefär en tredjedel av de minskade utsläppen beror av hushållens kon-
sumtionsvanor (vad vi konsumerar) och resterande utsläppsminskningar beror av förbättrad 
eko-effektivitet. 
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Nycklar för att nå ambitionen 
För att minska användningen av fossila bränslen behöver vi bland annat minska utsläppen 
från transporterna, inte minst från personbilar, genom att styra över fler bilresor till cykel och 
kollektivtrafik och ställa om till fossilfria drivmedel. I Sverige flyger vi mer än fem gånger så 
mycket som det globala genomsnittet. Privatresorna står för fyra femtedelar av flygresorna 
(Naturvårdsverket_5, 2020). I dagsläget behöver vi dra ner på vårt flygande. Elanvändningen 
kan komma att öka framöver, framförallt till följd av en ökad elektrifiering inom transportsy-
stemet, hushållen och industrin. Det är viktigt att elen främst används till att ersätta fossila 
bränslen. Samtidigt är det viktigt att producera mer förnybar energi. Att minska vårt matsvinn, 
inte överkonsumera mat, samt att minska köttkonsumtionen är också nödvändigt för att 
komma till rätta med vårt ekologiska fotavtryck. Dessutom behöver vi sluta att överkonsu-
mera. För att kunna minska det ekologiska fotavtrycket tillräckligt snabbt behöver samtliga 
aktörer i Helsingborg hjälpas åt. 

Det här gör koncernen: 

Eftersom ambitionerna i det inledande kapitlet i klimat- och energiplanen är långsiktiga och 
spänner över hela klimatområdet har alla åtgärder i klimat- och energiplanen betydelse för 
hur de uppnås. Åtgärderna i planen redovisas ämnesuppdelat. Här redovisas de åtgärder som 
går på bredden och som har en inverkan på alla delområden i planen.  

Flera av åtgärderna som hör till det inledande kapitlet återkommer under konsumtions-
kapitlet och redovisas där istället.  

Åtgärd: Uppmuntra och underlätta invånarnas och verksamheternas omställning till en mer 
klimat- och resursanpassad livsstil.  

Redovisas under konsumtion 

Åtgärd: Informera och utbilda om tillgängliga hjälpmedel i staden, för klimat- och resurs-
smarta val. 

Redovisas under konsumtion 

Åtgärd: Gå före i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och visa på goda exempel 
för att inspirera andra att agera.  

Helsingborgs koncern går före i klimatarbetet inom flera olika områden och har fått möjlighet 
att inspirera andra genom att visa upp arbetet inom olika forum. Helsingborg har blivit ut-
nämnd till Sveriges miljöbästa kommun fyra år i rad av aktuell hållbarhet, senast 2020. 
Helsingborg kom på tredje plats bland svenska kommuner i WWFs stadsutmaning One planet 
city challenge, och fick ett hedersutnämnande för arbetet med konsumtionsbaserade utsläpp. 
Dessutom blev Helsingborg 2020 utnämnd till en av Europas mest innovativa städer, när det 
kommer till att utveckla smarta och hållbara lösningar för bättre livskvalitet för invånarna. En 
ansökan om att bli Europas miljöhuvudstad 2023 är inskickad och besked väntas till våren 
2021. Bland klimatinsatser där Helsingborg ligger i framkant finns projektet Smart mat som 
har halverat matsvinn i skolorna på två år, det källsorterande avloppssystemet Tre rör ut, kli-
matväxlingssystemet för tjänsteresor, fjärrkylanläggning som utnyttjar havsvatten, biokolsan-
läggning där värme från processen tas till vara, eldrivna färjor till Helsingör, nya metoder för 
att ställa klimatkrav i byggprojekt, konserthusets flygstopp för långväga dirigenter och solis-
ter, och en handlingsplan för att staka ut vägen till Sveriges hållbaraste hamn 2022. 
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Åtgärd: Samverka med externa aktörer, till exempel akademi, näringsliv, föreningar för att 
hitta nya lösningar eller vägar framåt.  

Inom koncernen finns det en lång rad med exempel på hur vi samarbetar med externa aktörer.  

Akademi 

 FoU, skapa relationer mellan forskning och stadens förvaltningar (Helsingborgs stad) 
 Campus Helsingborg: Mobilitetspunkter Östra ramlösa (SBF), Stad- och landgruppen 

(SBF), Samarbeten genom lokalt parisavtal (Helsingborgs stad), m.fl. 
 Lunds Universitet: Fossilfri frakt (SBF), fossilfria terminaler (Helsingborgs hamn) 
 IVL: Klimatkrav till rimlig kostnad (Helsingborgshem) 
 Sweden green buildning council: Deltagit med representant i forsknings- och utveckl-

ingsråd (Helsingborgshem) 
 Sweden Water Research: Bedriver forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete 

inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Samordnar kompe-
tenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap (NSVA är delä-
gare).  

 

Näringsliv 

 Lokala företag: Cykelvänlig arbetsplats (SBF) 
 Samverkan med tillverkare för utveckling av klimatsmart betong (SBF) 
 Lokala företag: H22, ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad (Helsingborgs 

stad) 
 Hamnens kunder: Dialog och enkäter om hållbarhet (Helsingborgs hamn) 
 Hamnens entreprenörer: Innovativ upphandling (Helsingborgs hamn) 
 Öresundskraft kunder: Klimatdialog (Öresundskraft) 
 Magnolia bostad: Optimering av fastighetens energi- och kommunikationssystem 

(Öresundskraft) 
 Midroc: World trade center Hbg, optimering energi och kommunikation (Öresunds-

kraft) 
 Vera Park Circularity: Arbetar i Trippelhelixmiljö i FoU-projekt med inkubatorverk-

samhet (NSR) 
 Lokala företag: Samarbete genom lokalt parisavtal (Helsingborgs stad) 

Föreningar 

 Lokala föreningar genom Lokalt parisavtal (Helsingborgs stad) 
 WWF: Utveckla mätindikatorer för konsumtionsbaserade utsläpp (Helsingborgs stad) 
 Helsingborgarnas klimatavtal: Invånarnas klimatpåverkan (Helsingborgs stad) 
 Sveriges Allmännytta: Dels genom representant i Sveriges Allmännyttas miljöråd och 

dels genom idé- och erfarenhetsutbyte i olika miljöfrågor direkt med andra allmännyt-
tiga bolag, mest aktivt med LKF och MKB. Helsingborgshem har även antagit Allmän-
nyttans klimatinitiativ och ingår i dess arbetsgrupper (Helsingborgshem) 

Andra kommuner/myndigheter 

 Klimatkommunerna: Kunskapsbyggande (Helsingborgs stad) 
 Energimyndigheten: BeBo (Beställargrupp Bostäder). Nätverk för energieffektiva fler-

bostadshus (Helsingborgshem) 
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 Region Skåne: Klimatväxling (Helsingborgs stad, Helsingborgshem). 
 Region Skåne: Area-21, lösningar för energismarta sjukhus (Öresundskraft) 
 Skånska kommuner, Region Skåne och Länsstyrelsen: Regionalt inköpssamarbete i 

projektet Cirkulära Skåne (Helsingborgs stad) 

EU/internationellt 

 Borgmästaravtalet 2030 signerat (Helsingborgs stad) 
 Greater Copenhagen: Green charter, hållbar tillväxt och grön omställning (Helsing-

borgs stad) 
 Viable cities: Mission 100 klimatneutrala städer (Helsingborgs stad) 

Åtgärd: Verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi inom Helsingborg 
såväl som inom koncernen 

Redovisas under konsumtion 

Åtgärd: Använda livscykelanalys för att åskådliggöra hur klimatpåverkan och resursanvänd-
ning kan minska och för att göra rätt val bland flera alternativ.  

Redovisas under konsumtion 

Åtgärd: Använda inköp och upphandling som ett verktyg för minskad klimatpåverkan.  

Redovisas under konsumtion 

Åtgärd: Använda digitalisering som verktyg för minskad klimatpåverkan och resursanvänd-
ningen.  

Digitala lösningar blir allt vanligare och användningsområdena varierar stort. Ur klimatsynvin-
kel är vinsterna ofta förknippade med ett minskat transportbehov. Öresundskraft svarar för 
infrastrukturen och möjligheten till uppkoppling både via fiber och sensorer. 

Digitala lösningar som minskar transportbehov: 

 Inom vården används digitala lösningar som minskar transportbehovet. Det sker ge-
nom tillsynskamera för fjärrtillsyn nattetid, medicinrobotar och digitala lås.  

 Genom den uppkopplade stranden får invånare information om trängsel och tillgäng-
liga parkeringar på badstränder så att de slipper köra i onödan. Även tillsyn av livbojar 
sker digitalt. 

 Digitalisering används för rutoptimering vid NSRs insamling av avfall.  
 Digitala körjournaler kommer att införskaffas till stadens fordon. 
 Digitala driftövervakningssystem möjliggör effektivare insamling av mätdata från fas-

tigheter.  
 Drönare används för att inventera skötselområden. 
 Tömning av soptunnor sker vid behov genom sensorsteknik. 
 I och med covid-19 har det utvecklats en digital möteskultur på bolag och förvalt-

ningar. 

Digitala lösningar som minskar resursanvändning och energianvändning: 

 Arbetsmarknadsförvaltningen använder sig av digitala plattformar för kursmaterial 
och digital kurslitteratur. Elever får träning i att använda digitala hjälpmedel.  
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 Digital handläggning blir vanligare på förvaltningar.  
 NSVA använder digitalisering för att lära känna sina system och optimera resursan-

vändningen. Exempelvis har det tagits fram och genomförts en anpassad sänkning av 
vattentrycket i några samhällen öster om Helsingborg för att spara energi och vatten, 
vilket sparar upp till 35 % av energin som krävs för att distribuera vatten i området. 

 
Åtgärd: Verka för skärpta klimatåtgärder nationellt och internationellt. 

Påverkansarbete nationellt sker framförallt genom att koncernen deltar i regionala och nation-
ella nätverk och branschorganisationer som driver opinion, däribland Klimatkommunerna, 
Fossilfritt Sverige, Sveriges Ekokommuner, Hållbar utveckling Skåne, Sveriges hamnars miljö-
nätverk och Avfall Sverige. Flera av nätverken svarar gemensamt på remisser, från bland annat 
regeringen.  

Genom EU-projektet Circ Nordsjö regionen, ett samarbete mellan partners i sex länder i Nord-
sjöregionen, verkar koncernen (staden, NSR och NSVA) för att främja den cirkulära ekonomin i 
de regionala och lokala ekonomierna i Nordsjöregionen och etablera lämpliga styrmedel och 
organisationsstrukturer.  

Helsingborgs stad har också varit med och utvecklat en politisk charter för grön omställning i 
Greater Copenhagen (Sydsverige och Östdanmark). Genom den gröna chartern ska 89 med-
lemsorganisationer samarbete om hållbar tillväxt och grön omställning. 
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Transporter och resor 

Ambition: Koldioxidutsläppen från vägtrafik har minskat med 80 procent till 2030, jämfört med 

2010. 

Resultat 
Utsläppen från vägtransporter i Helsingborg har minskat med 27 procent från 2010 till 2018. 

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt 
I genomsnitt har utsläppen minskat med 3,4 procent per år. Om utsläppen fortsätter 
minska i samma takt har utsläppen minskat med 68 procent till 2030. Utsläppsminsk-

ningstakten behöver öka. Det är flera faktorer som påverkar utfallet utöver koncernens åtgär-
der, såsom nationella styrmedel och beteende hos alla som bor och verkar i Helsingborg.  

 

Figur 5: Fördelning av utsläpp från vägtransporter i Helsingborg under 20182  (RUS, 2020).  

Det här har påverkat resultatet 
Utsläppsminsinkningar för vägtransporter över tid beror framförallt på mer energieffektiva 

                                                           

2 Statistiken grundar sig på information om det statliga vägnätet inklusive information om trafikflöden 
på varje väglänk avseende olika fordonstyper, hastighetsgränser, kallstartsandel m.m. Motsvarande in-
formation finns för det kommunala vägnätet, fast där baseras trafikflöden på modellsimuleringar. Inom-
områdestrafik, samt skaftresor till och från vägnätet, är också inkluderat i statistiken (RUS, 2020). 
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fordon och en högre inblandning av biodrivmedel. Utsläppen från personbilar minskade kraf-
tigt i Helsingborg mellan 2016 och 2017. Utsläppsminskningstakten var under det här året 
mycket högre än i Sverige i genomsnitt (Naturvårdsverket_3, 2019). Ombyggnation av Drott-
ninggatan/Järnvägsgatan kan ha bidragit till de minskade utsläppen. Projektet påbörjades vid 
den tidpunkten vilket gjorde att framkomligheten genom centrum begränsades. Mellan 2016 
och 2017 stängdes också den stora parkeringen på Ångfärjetomten, vilket kan ha påverkat ut-
släppen från privatbilar. Utsläppsminskningar för personbilar var relativt stora även under pe-
rioden 2005 till 2010. Det kan delvis bero på att stadsbussåkandet och även tågresorna ökade 
kraftigt i Helsingborg under denna tid. Se kompletterande indikatorer för resor med personbil 
i tabell 1. 

Tabell 1. Kompletterande indikatorer för resor med personbil.  

Indikatorer resor med personbil 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Källa  

Bilinnehav (antal per 1000 invånare) 435 427 435 440 441 440 437 SCB 

Personbilar i trafik (antal) 57884 57737 60044 61829 63129 64026 64557 SCB 

Körsträcka (mil per personbil) 1221 1214 1212 1222 1213 1194 1165 Kolada 

Körsträcka (mil per invånare) 600,5 592,9 596,6 610,3 607,9 612,5 595 Kolada 

Miljöbilar i geografiska regionen (andel) 16,6 19,4 22,6 20 16,6 14,8 14,1 Kolada 

Nycklar för att nå ambitionen: Utsläppen från transportsektorn behöver minska snabbare 
om vi ska ha chans att nå ambitionen om 80 procent minskade utsläpp till 2035. Det gäller 
framförallt utsläppen från personbilar som står för nästan en fjärdedel av de totala utsläppen i 
Helsingborg. Koncernen och övriga aktörer i Helsingborg bidrar till att skapa förutsättningar 
för minskade utsläpp genom att underlätta för hållbart resande, men kan inte nå hela vägen 
själva. Det krävs en samtidig omställning på nationell nivå. Utsläppen från vägtransporter på 
nationell nivå ska minska med 70 procent från 2010 till 2030. Med de styrmedel som finns på 
plats idag förväntas utsläppen nationellt minska med 33-40 procent till 2030. Genom skärp-
ningar av reduktionsplikten för drivmedel och EU:s koldioxidkrav för nya fordon förväntas ut-
släppen från transportsektorn hamna nära målnivån 2030 (Naturvårdsverket_6, 2019).  

Ambition: Andelen hållbara resor inom Helsingborg har ökat enligt Region Skånes färdme-
delsfördelning. Enligt Region Skånes färdmedelsfördelning 2050, för Helsingborg, Malmö och 
Lund, får bilresor stå för 25 procent av resorna, kollektivtrafik för 35 procent av resorna och 
gång och cykel för 40 procent av resorna. 

Resultat  
Region Skåne har genomfört resvaneundersökningar i Helsingborg 2007, 2013 och 2018. Un-
der perioden 2013 till 2018 har andelen bilresor minskat med 4,5 procent medan andelen re-
sor med kollektivtrafik har ökat med ca 5,4 procent (Figur 6). Andelen resor med cykel och till 
fots är i princip oförändrad från 2013 till 2018 (Region_Skåne, 2018).  

I Trafikåret 2019, redovisas hur Helsingborgarnas resor med olika färdmedel har förändrats 
över tid, utifrån exempelvis statistik över på- och avstigande på kollektivtrafik och mätningar 
vid stadens 9 cykelpunkter. Mellan 2018 och 2019 minskade antalet cyklister med 5 procent, 
biltrafikflödena minskade med 5 procent, antalet resor med stadsbuss ökade med 0,6 procent 
och antalet tågresenärer ökade med 16 procent.  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt 
Det är långt kvar till en färdmedelsfördelning där bilresor endast står för 25 procent 
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av totala antalet resor. Både Region Skånes resvaneundersökning och Trafikåret 2019 visar att 
framförallt antalet cyklister inte ökar i en takt som är nödvändigt för en hållbar utveckling.  

 

 

 

Figur 6: Andel resor per färdmedel i Helsingborg under åren 2007, 2013 och 2018 (Region_Skåne, 
2018). 

Det här har påverkat resultatet 
Staden arbetar långsiktigt med att få fler att resa med kollektivtrafik, cykel och gång. Det hand-
lar bland annat om ökad säkerhet och framkomlighet på cykelvägar, ombyggnad av vägar och 
hållplatser i och med införandet av Helsingborgsexpressen och förberedelser för regionala su-
perbussar. God närhet till kollektivtrafik för 93 procent av invånarna i Helsingborg skapar för-
utsättningar för resor med kollektivtrafiken (Tabell 2). Staden arbetar också med beteendeför-
ändringar, speciellt med fokus på hållbar mobilitet för barn. Utan dessa satsningar på infra-
struktur och ändrat beteende kan vi anta att andelen bilresor varit ännu högre än vad den är 
idag.  

Tabell 2. Kompletterande indikatorer för resor med kollektivtrafik. 

Indikatorer kollektivtrafik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Källa  

Förnybara drivmedel I kollektivtrafiken (andel) 31,8 40,6 53,7 70,7 76,5 93 Miljöbarometern 

Invånare i kollektivtrafiknära läge (andel)   93 93 93 93 93 Kolada 

Resor med kollektivtrafiken (resor per invånare och år)     106 105 109 107 Skånetrafiken 

Nycklar för att nå ambitionen 
Medianresan med bil i Helsingborg är 7 km så det finns potential att styra över delar av bilre-
sorna till cykel. De vanligaste resorna som görs med bil är till och från arbetsplatsen, så ar-
betspendlare är en viktig målgrupp att fokusera på (Figur 7). Flera satsningar på kollektivtra-
fik, cykel och gång är planerade de kommande åren och förväntas bidra till en mer hållbar 
färdmedelsfördelning och till minskade växthusgasutsläpp. 
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Planerade aktiviteter: 
 Järnvägen norr om Helsingborg (Romares väg- Ängelholm) byggs om med dubbelspår 

2020-2023.  
 Lokala tågstationer utvecklas samtidigt som möjligheten att etablera nya lokala tåg-

stationer utreds. 
 Helsingborgsexpressen kommer att byggas ut med två nya linjer.  
 Till destinationer som saknar tåganslutning ska busslinjerna utvecklas som SkåneEx-

presser. 
 Möjligheter för utformning av supercykelvägar undersöks i samarbete med Trafikver-

ket och Region Skåne. Syftet med supercykelvägar är att skapa möjlighet för snabb cy-
kelpendling över längre sträckor. 

 30-40 procent av stadens infrastrukturbudget ska satsas på cykel och gång, 2020-
2022.  

 Standarden på cykelparkeringar stärks i kombination med byggande i kollektivtrafik-
nära läge, vilket uppmuntrar till samlade parkeringsanläggningar. 

 Överenskommelse med HUB Park kring Helsingborgs första mobilitetshub ska leda till 
byggandet av ett modernt mobilitetshus, som kombinerar parkering med andra smarta 
och hållbara lösningar för invånarna i stadsdelen. 

 

 

Figur 7: Fördelningen av Helsingborgarnas bilresor till olika ärenden. Vanligast orsaken till att 
använda bilen är för att resa till och från arbetsplatsen.  

Ambition: Samtliga fordon är fossilbränslefria 2020. Det gäller även fordon hos entreprenörer 
som vi anlitar. Till fordon räknas personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar. Ambit-
ionen gäller nytecknade avtal, redan ingångna avtal löper tiden ut. Krav på entreprenörer 
ställs när det är möjligt enligt proportionalitetsprincipen. Biogasfordon som kräver fossilt 
startbränsle medges. 

Resultat (egna fordon)  
Koncernen har 88 procent fossilbränslefria drivmedel i egna fordon, 2019, räknat utifrån to-
tala mängden drivmedel som används (Figur 8).  
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Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt (egna fordon) 
Koncernen som helhet ser ut att landa väldigt nära 100 procent fossilfria drivmedel i 
egna fordon vid årsskiftet 2020/2021.  

Det här har påverkat resultatet (egna fordon) 
NSR och staden använder störst mängd drivmedel till sina fordon och det är också de som har 
högst andel fossilfria drivmedel under 2019. Några anledningar till att det fortfarande tankas 
en del fossila drivmedel i koncernens fordon under 2019 är bland annat att det inte alltid har 
funnits lämpliga alternativ bland fossilfria fordon på marknaden för vissa typer av fordon, ex-
empelvis minibussar och fyrhjulsdrivna fordon. Det händer också att biogasfordon tankas med 
bensin. Biogasbilar har dessutom bensin som startbränsle.  

Nycklar för att nå ambitionen (egna fordon) 
NSR har i det närmaste en fossilfri fordonsflotta redan för 2019. Staden, Öresundskraft, 
Helsingborgshem och Helsingborgs hamn kommer att ha i det närmaste fossilbränslefria for-
donsflottor vid årsskiftet 2020/2021. Dels genom att vissa fordon byts ut till elfordon och bio-
gasfordon och dels genom byte från diesel till hållbart producerad HVO för vissa fordon under 
en övergångsperiod.  

Brist på hållbart producerad HVO: Det råder brist på hållbart producerad HVO i Sverige på 
grund av reduktionsplikten som innebär krav på en gradvis ökad inblandning av biodrivmedel 
i diesel och bensin. Enligt regeringens förslag ska reduktionspliktsnivåerna öka till 28 % för 
bensin och 66 % för diesel till 2030. Om inte den inhemska produktionen av biodrivmedel 
ökar finns det en risk att Sverige fortsätter importera en stor mängd icke hållbart producerade 
biodrivmedel. Under 2018 utgjorde palmolja och PFAD (restprodukt från palmoljeprodukt-
ionen) 49 % av råvaran i svensk HVO-diesel. Därför är det viktigt att Helsingborg i första hand 
försöka hitta andra alternativ än HVO, såsom elfordon och biogasfordon (Biofuel_region, 
2020). 
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Figur 8: Mängd fossila och fossilfria drivmedel i koncernens fordon.  

Resultat (entreprenörers fordon) 
Staden och bolagen arbetar aktivt med att ställa krav på fossilbränslefria drivmedel hos sina 
entreprenörer men det saknas en helhetsbild över antal avtal med krav på fossilfria drivmedel 
inom koncernen.  

För stadens avtal som gäller tjänster och entreprenader där transporter utgör en betydande 
del finns någon form av krav på fossilfri fordonsdrift i 67 av 94 avtal. Antalet avtal som börjat 
gälla efter det att klimat- och energiplanen antogs är 55 stycken. Av dessa är det 46 som har 
krav på fossilfri fordonsdrift.  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt (entreprenörers fordon) 
Eftersom vi inte har kunnat följa upp ambitionen på koncernnivå har vi en läxa att 
göra innan vi kan säga att krav på fossilfrihet ställts i alla koncernens nya avtal med 

entreprenörer.  

Det här har påverkat resultatet/avgränsningar (entreprenörers fordon) 
De avtal som är medräknade i stadens uppgifter, är de stadsövergripande avtalen (ansvar In-
köpsenheten) och Fastighetsförvaltningens ramavtal för entreprenörer. Exempel på avtal som 
är medräknade i statistiken är bussresor med förare, fönsterputs, ventilationsservice, gröny-
teskötsel och spolbilstjänst. 

Fastighetsförvaltningens byggprojekt är inte med i uppgifterna och inte heller stadsbyggnads-
förvaltningens egna avtal, varken ramavtal eller byggprojekt. Det finns dock många exempel 
på avtal med krav på fossilfri fordonsdrift på stadsbyggnadsförvaltningen.  

Siffrorna säger inte hur långtgående kraven om fossilfrihet är. Olika branscher är olika långt 
framme och olika mogna för att ställa om till fossilfri drift. Inför upphandlingar görs en mark-
nadsundersökning för att få en bild av hur hårda krav som kan ställas. Kraven kan alltså vari-
era från att ett fordon ska drivas med fossilfria drivmedel till att 100 procent ska göra det. I 
vissa fall gäller kraven från avtalsstart och i andra något år in i entreprenaden. Ibland ställs 
kraven i trappsteg och skärps under avtalstiden. 

Nycklar för att nå ambitionen (entreprenörers fordon) 
Många av stadens avtal med entreprenörer löper över fyra år varför det bland de gällande av-
talen finns avtal från 2016 och framåt. Flera av avtalen har alltså slutits innan klimat- och 
energiplanen antogs. Många avtal för till exempel servicearbeten är på väg att förnyas och 
kommer då att innehålla krav på fossilfria fordon. 

En koncerngemensam arbetsgrupp utvecklar metoder för hur vi kan bli bättre på att ställa kli-
matkrav på entreprenörers tunga fordon i upphandlingar.  

Ambition: Samtliga av koncernens arbetsmaskiner är fossilbränslefria 2024. Senast 2024 stäl-
ler vi krav på fossilbränslefria arbetsmaskiner hos entreprenörer som vi anlitar. Till arbetsma-
skiner räknas alla mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg. Krav på entre-
prenörer ställs när det är möjligt enligt proportionalitetsprincipen. 

Egna arbetsmaskiner: 

Resultat 
Koncernen har inte så många egna arbetsmaskiner. Totalt användes ca 11 GWh drivmedel till 
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koncernens egna arbetsmaskiner (2019) varav nästan 90 procent i Helsingborgs hamn. Endast 
2 procent av koncernens drivmedel till arbetsmaskiner var fossilbränslefritt under 2019.  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt 
Hamnen har börjat tanka HVO i sina arbetsmaskiner under 2020, vilket gör att kon-
cernen som helhet närmar sig ambitionen om fossilbränslefria egna arbetsmaskiner.  

Det här har påverkat resultatet 
Flera bolag saknar egna arbetsmaskiner. Det pågår en kartläggning av stadens arbetsmaskiner 
och förs diskussioner om vägen till fossilfrihet, men det arbetet har ännu inte gett konkreta re-
sultat. 

Nycklar för att nå ambitionen 
Staden och de bolag som har egna arbetsmaskiner behöver en plan för att antingen byta ut ma-
skiner mot fossilfria alternativ eller skifta till HVO under en övergångsperiod. Hamnen arbetar 
med att säkerställa tillgång till HVO 100 och har troligen säkrad leverans till juni 2021. Utma-
ningar med tillgång hos leverantörer medför korta kontrakt och snabba förändringar. Hamnen 
har vad gäller egna arbetsmaskiner också investerat i fyra helt eldrivna terminaltraktorer som 
levereras i januari 2021. 

Entreprenörers arbetsmaskiner: 

Resultat 
Koncernen har inte många egna arbetsmaskiner utan de flesta finns hos entreprenörer och det 
saknas en helhetsbild av hur det ser ut med deras drivmedelsanvändning. 

I 17 av stadens gällande avtal med entreprenörer har det ställts krav på fossilfri drift av ar-
betsmaskiner. Bland avtalen som börjat gälla efter det att klimat- och energiplanen antogs är 
det 9 stycken som har krav på fossilfria arbetsmaskiner. 

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt?  
Koncernen har mycket arbete kvar att göra innan det ställs krav på fossilfria drivme-
del för arbetsmaskiner i alla nya avtal med entreprenörer.  

Det här har påverkat resultatet/Avgränsningar 
De avtal som är medräknade i stadens uppgifter är de stadsövergripande avtalen (Inköp) och 
fastighetsförvaltningens ramavtal för entreprenörer. Fastighetsförvaltningens byggprojekt är 
inte med i uppgifterna. I dagsläget saknas uppgifter om i hur många av avtalen det används ar-
betsmaskiner. Exempel på avtal där det ställts krav på fossilfria arbetsmaskiner är markentre-
prenör, grönyteskötsel och byggservice. Resultatet för staden säger bara i hur många avtal det 
finns något slags krav på fossilfria arbetsmaskiner, inte hur långtgående kraven är. Detta kan 
variera mellan avtalen och under avtalstiden. I siffrorna ingår inte stadsbyggnadsförvaltning-
ens egna avtal, varken ramavtal eller byggprojekt. Också på stadsbyggnadsförvaltningen finns 
flera exempel på avtal med krav på fossilfria arbetsmaskiner.  

Nycklar för att nå ambitionen 
Koncernen har en stor utmaning när det gäller omställning till fossilfria drivmedel hos alla ent-
reprenörer. En koncerngemensam arbetsgrupp utvecklar metoder för hur vi kan bli bättre på 
att ställa klimatkrav på entreprenörers arbetsmaskiner i upphandlingar. Vi behöver också en 
metod för hur vi ska kunna följa utvecklingen hos våra entreprenörer. Inom EU-projektet fos-
silbränslefria kommuner som pågår till 2022 kommer staden bland annat att fokusera på kli-
matkrav i upphandling, vad gäller entreprenörers arbetsmaskiner. 
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Ambition: Utsläppen från flygresor till Stockholm har halverats under perioden 2016- 2024. 

Resultat 
Totalt sett har staden, Öresundskraft och Helsingborgshem minskat antalet km med flyg till 
Stockholm med 54 procent. Övriga bolag har inte kunnat redovisa flygresor för 2016 och där-
för har ingen jämförelse kunnat göras för koncernen som helhet. Staden, Öresundskraft och 
Helsingborgshem kan dock representera koncernen ganska väl i och med att de tillsammans 
står för 87 procent av resorna till Stockholm 2019 (Figur 9).  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt?  
Vi har uppnått ambitionen. 

 

 

Figur 9: Antalet km med flyg till Stockholm och övriga destinationer under 2019.  

Det här har påverkat resultatet 
I och med klimatväxlingsprogrammet har stadens flygresor till Stockholm minskat betydligt 
mellan 2016 och 2019, vilket innebär att koncernen som helhet har nått ambitionen om 50 
procent minskade utsläpp från stockholmsresor med flyg.  

Nycklar för att nå ambitionen 
Ambitionen är uppnådd, men det är viktigt att alla förvaltningar och bolag fortsätter att verka 
för hållbara stockholmsresor. På grund av Covid-19 har en digital möteskultur utvecklats un-
der 2020 som förmodligen kommer leda till ett minskat behov av resor till Stockholm även när 
pandemin är över. 

Ambition: Utsläppen från övriga flygresor har minskat med en tredjedel under perioden 
2016-2024. 
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Resultat 
Koncernens övriga resor med flyg (km) har ökat med 36 procent sedan 2016, räknat på sta-
den, Öresundskraft och Helsingborgshem. Övriga bolag har inte kunnat redovisa flygresor för 
2016. Staden står för 82 procent av de övriga flygresorna, räknat på antal km, under 2019.  

Förflyttar vi oss tillräcklig snabbt framåt?  
Vi närmar oss inte ambitionen.  

 

Det här har påverkat resultatet 
Ökningen av övriga flygresor beror framförallt på att staden gör många fler utlandsresor un-
der 2019 jämfört med 2016. Stadens utlandsresor med flyg varierar stort i antal och i längd 
från år till år och styrs inte av klimatväxlingsprogrammet på samma sätt som stockholmsre-
sorna. 2016 som är vårt jämförelseår var ett år när vi gjorde relativt få långresor jämfört med 
övriga år och därför kan ambitionen bli svår att nå.  

Nycklar för att nå ambitionen 
Till att börja med skulle vi kunna undersöka i vilket syfte utlandsresorna har gjorts de senaste 
åren och se över om det finns möjlighet att ersätta vissa av resorna med digitala lösningar. 

Det här gör koncernen: 

Åtgärd: Stadens fysiska planering och investeringar ska ha som målsättning att andelen håll-
bara resor inom Helsingborg ökar enligt Region Skånes färdmedelsfördelning.  

Sedan planen antogs har Helsingborgsexpressen linje 1 kommit i drift och Drottningga-
tan/Järnvägsgatan har färdigställts. Gång- och cykelnätet har byggts ut och busshållplatser har 
byggts om. Dessa större infrastrukturprojekt är viktiga för att öka andelen hållbara resor i 
Helsingborg. Åtgärderna har dock planerats och delvis genomförts innan klimat- och ener-
giplanen antogs.  

Laddinfrastrukturen för laddning av elbilar byggs ut kontinuerligt. I Helsingborg finns ett 50-
tal publika laddplatser där staden och Öresundskraft står för 6 av dessa platser. Det är främst 
besöksintensiva verksamheter som Väla och mataffärer som driver utvecklingen av publika 
laddplatser. Helsingborgshem och Öresundskraft har investerat i cirka 10 laddoaser, med fyra 
laddplatser per laddoas, för hyresgäster och allmänhet. 

Åtgärd: Främja beteenden, metoder och tjänster som leder till hållbara resor eller minskat re-
sande. 

Konserthuset har beslutat att sluta flyga in långväga solister och dirigenter till sina konserter 
från och med säsongen 2020/2021. Ett beslut som de är först med i sin bransch och som mins-
kar konserthusets växthusgasutsläpp väsentligt.  

Staden driver flera projekt och kampanjer kring hållbara resor riktat till de som bor och verkar 
i Helsingborg. Cykelbiblioteket ger Helsingborgarna möjlighet att testa en lite dyrare cykel in-
för ett eventuellt köp och i projektet Cykelvänlig arbetsplats, tävlar arbetsplatser om vem som 
är den cykelvänligaste arbetsplatsen i Helsingborg. Projektet Cykelvänlig arbetsplats når ca 35 
arbetsplatser med totalt 2500 anställda. Eftersom arbetspendling står för en stor del av bilre-
sorna i Helsingborg är arbetsplatser en bra målgrupp att fokusera på.  
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Bolagen och förvaltningarna har underlättat för sina medarbetare att resa hållbart genom in-
köp av elcyklar och utbildning i digitala möten via Teams. Inom hemvård och måltidsservice 
hålls körning med bil på så liten nivå som möjligt genom ruttoptimering och genom att cykla 
när det är möjligt. Enligt måltidsservice nya rutiner ska transporter mellan enheter ske med 
cykel eller elcykel om resan är under 7 km.  

Åtgärd: Ha ett särskilt fokus på barn och ungas resande 

Staden jobbar aktivt för att främja beteenden som leder till hållbart resande, med barnen i fo-
kus. Många aktiviteter är riktade till skolor. Elever får bland annat träna på att åka kollektivt 
och cykla i trafik. Skolor får stöd för att skapa en bättre trafikmiljö runt skolan. Beteendepå-
verkan riktad till skolor når väldigt många individer. Projektet Tar mig till skolan, når 4-500 
barn i årskurs ett som uppmuntras till aktiva transporter till skolan. Det kan till exempel vara 
att promenera, cykla, eller att hoppa av bussen en hållplats tidigare. 

Åtgärd: Tillsammans med berörda aktörer föreslå och testa åtgärder som främjar klimat-
smarta transporter. 

Det pågår flera utredningar om möjligheter att minska utsläpp kopplat till godstransporter och 
varuleveranser. ÖP, inköp och trafikverket undersöker möjligheterna att effektivisera stadens 
egna transporter genom att synliggöra transportbehovet i en digital, transparent plattform. 
Staden (SBF och SLF) har även deltagit i forskningsprojekt med Lunds Universitet om fossilfri 
frakt, och med Campus Helsingborg om möjligheter med mobilitetspunkter i Östra Ramlösa. 
Cykellösningar för godstransporter har också undersökts. Rapporten Leveranser i en tät stad 
beskriver Helsingborgs utmaningar, behov och förslag på åtgärder när antalet leveranser ökar. 

Åtgärd: Planera bygg- och anläggningsprojekt så att behovet av att flytta massor minimeras.  

I infrastrukturprojekt kan transportarbetet av exempelvis uppgrävda jordmassor generera 
stora mängder koldioxid. Inom koncernen har vi blivit bättre på att minska masstransporterna 
under de senaste åren. Att flytta massor belastar miljön men det är dessutom en kostnad som 
vi vill undvika. Genom att sträva efter massbalans och redan i detaljplane- och projekterings-
skedet arbeta med höjdsättningen av projekt kan masstransporter undvikas. Detta testas nu i 
flera detaljplaner, bland annat för Östra Ramlösa och Väla. Helsingborgs hamn har en ny stra-
tegi för markarbeten sedan 2019 för att kunna utnyttja befintliga massor i längre utsträckning, 
vilket är viktigt ur resurssynpunkt. Öresundskraft och NSVA strävar efter att i största mån an-
vända befintliga massor för återfyllnad av ledningsschakt. NSVA väljer schaktfria metoder i de 
fall det är möjligt, vilket minskar energi- och resursanvändningen. NSVA planerar projekt uti-
från att i möjligaste mån återföra massorna till schakten eller i vissa fall använda dem för att 
justera marknivåer i samband med att de anlägger dammar. NSVA, Öresundskraft och NSR in-
går även i ett pilotprojekt där massor parkeras för ett framtida återtag med ambitionen att på 
sikt kunna parkera massor så nära projekten som möjligt. På sikt finns det även planer på att 
förädla dessa parkerade massor.  

Åtgärd: Föra dialog med leverantörer och entreprenörer om vägen till fossilbränslefrihet 

Helsingborgs stad testar att ställa miljö- och klimatkrav på fordon genom en trappstegsmodell 
där kraven på leverantören ökar under avtalstiden. Syftet är att ge leverantören tid för om-
ställning och succesivt uppfylla kraven, t ex genom utbyte av fordon. Kraven har testats i några 
upphandlingar och har följts upp via stickprov. Responsen från leverantörerna varierar. Från 
att de lever upp till kraven till att de inte alls är framme.  
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I upphandling av flyttjänster har staden testat en annan metod, Mervärde vid utvärdering. 
Grundkraven var att leverantörer skulle ha 50 procent fossilfri fordonspark för de fordon som 
används i avtalet med staden. I utvärderingen fick anbudsgivaren mervärde om de kunde leve-
rera ytterligare procent fossilfri fordonsflotta.  

Inköpsenheten sammankallar en koncerngemensam temagrupp med fokus på klimatkrav i 
upphandling av tunga transporter, för att bolag och förvaltningar ska utveckla metoder till-
sammans inom området.  
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Konsumtion  

Ambition: Klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel har minskat till 1 ton CO2-
ekvivalenter per invånare och år, till 2035. 

Resultat 
Vi saknar möjlighet att följa upp den här ambitionen på kommunnivå. På nationell nivå var kli-
matpåverkan för livsmedel 1,4 ton CO2 ekvivalenter per person och år 2017 (Naturvårdsver-
ket).  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt 
På nationell nivå har klimatpåverkan från livsmedel minskat med 5 procent sedan 
2008, men de senaste åren det finns statistik för, 2014-2017, har utsläppen legat på 

en konstant nivå (Naturvårdsverket_1, 2020).  

Det här har påverkat resultatet 
Att minska köttkonsumtionen är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska klimatpåverkan 
från livsmedel. Nationellt har köttkonsumtionen ökat med nästan 66 procent mellan 1960 och 
2018, men sedan 2016 har köttkonsumtionen börjat minska igen, vilket delvis beror på en 
ökad medvetenhet i hälso-, klimat- och miljöfrågor (Naturvårdsverket_4, 2020). Det importe-
rade köttet minskar, vilket är bra eftersom svensk köttproduktion generellt har en lägre kli-
mat- och miljöpåverkan, en bättre djurhållning och mindre antibiotikaanvändning (WWF_4, 
2019). Men vi äter fortfarande mycket kött jämfört med det europeiska snittet 
(Naturvårdsverket_4, 2020).  

Nycklar för att nå ambitionen 
Att minska vårt matsvinn och inte överkonsumera mat är nödvändigt för att komma till rätta 
med vår klimatpåverkan från mat. Den enskilt viktigaste åtgärden är dock att äta en större an-
del vegetabilisk kost. Vi behöver hitta metoder för att underlätta för invånarna att ställa om till 
en hållbar kost. Genom WWFs nätverk konsumtionspiloterna försöker vi tillsammans med 
andra svenska kommuner att hitta mätbara indikatorer som visar klimatpåverkan från livsme-
del på kommunnivå.  

Ambition: All fossilbaserad plast är borta ur Helsingborgs restavfall senast 2035. Restavfall 
avser avfall från både hushåll och verksamheter. 

Resultat 
Avfallsmixen som går till energiåtervinning i Helsingborg innehåller ca 20 viktprocent plast 
per ton avfall, vilket följer det nationella snittet. Koldioxidutsläppen från förbränning av fossil 
plast svarar för ca 17 procent av de totala utsläppen inom Helsingborg (Figur 10).  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt?  
Andelen plast i viktprocent har varit relativt oförändrad de senaste åren. Det är flera 
faktorer som påverkar utfallet utöver koncernens åtgärder, såsom regionala och nat-

ionella styrmedel och beteende hos de som bor och verkar i Helsingborg. 
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Figur 10. Koldioxidutsläpp i förhållande till nyttiggjord energi i kraftvärmeproduktionen i 
Helsingborg. Koldioxidutsläppen från förbränning av fossil plast svarar för ca 17 procent av de 
totala utsläppen inom Helsingborg. 

Det här har påverkat resultatet 
Idag är det svårt att få avsättning för materialåtervinning av fossil plast. Det är billigare att 
sätta ny plast på marknaden. Vissa plaster är också svåra att materialåtervinna på grund av att 
de innehåller en blandning av olika plaster. 

Nycklar för att nå ambitionen 
Det inkommande avfallet till Filbornaverket, 2018, bestod till 25 procent av hushållsavfall, till 
60 procent av verksamhetsavfall och till 15 procent av importerat avfall. Hur avfallsmixen ser 
ut framöver påverkas av de kommunala och regionala målen för hushållsavfall, återvinningsin-
dustriernas framtida mål, samt avfallsmål i de länder Helsingborg importerar avfall ifrån. 

Det är viktigt att samarbeta med verksamheter och entreprenörer som är avfallslämnare för 
att se hur de arbetar med att uppnå avfallsmålen och för att uppmuntra till mätning och sorte-
ring av plastfraktioner. 

Det är också viktigt att se hur marknaden för materialåtervinning och nya material utvecklas. 
Hur kan koncernen vara med och förespråka en omställning som leder till att alternativ till den 
fossila plasten sätts på marknaden. Det behöver vara dyrare att sätta plast på marknaden som 
inte samlas in eller återvinns och de som gör rätt ska stimuleras till fortsatta åtgärder 
(Avfall_Sverige, 2019). 

Parallellt med att koncernen behöver arbeta för att minska plasten i restavfallet från både hus-
håll och verksamheter så förbereder Öresundskraft för att installera en CCS anläggning på Fil-
bornaverket 2025. CCS-anläggningen kan möjliggöra att all fossil koldioxid fångas upp men 
den kommer även avskilja biogen koldioxid. I takt med att den fossila plasten i restavfallet fa-
sas ut kan CCS-anläggningen avskilja alltmer koldioxid med biogent ursprung och på så sätt 
går det att åstadkomma ett negativt utsläpp från fjärrvärmeverket.  
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Ambition, koncernen: Klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel har halverats under pe-
rioden 2018 till 2024. 

Resultat 
Utsläppen från stadens inköp av livsmedel har minskat med 21 procent från 2018 till 2019. Ut-
släppen från stadens livsmedel var ca 5 000 ton CO2 ekvivalenter, 2019. Samtliga bolag ska ar-
beta med att minska klimatpåverkan från livsmedel, men vi följer upp ambitionen utifrån sta-
dens inköp, eftersom staden står för så stor del av de totala livsmedelsinköpen. 

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt?  
Utsläppen från inköpta livsmedel har minskat kraftigt under bara ett par år. Eventuellt 
blir det svårare att minska utsläppen ju närmre vi är att uppnå ambitionen.  

Det här har påverkat resultatet 
De stora utsläppsminskningarna beror framförallt på de aktiviteter som gjorts inom projektet 
SmartMat Hbg. En stor del av det arbetet har handlat om att justera och utveckla recept och 
successivt byta ut råvaror med hög klimatpåverkan till råvaror med lägre klimatpåverkan. Ge-
nom SmartMat Hbg har också skolornas matsvinn halverats under två år (2018 och 2019). 

Nycklar för att nå ambitionen 
Framöver finns planer på att använda artificiell intelligens för att kunna planera bort matsvin-
net i förväg, istället för att ta hand om det i efterhand. Det finns också planer på att ta fram en 
plattform som samlar data om skolmåltiden och tillgängliggör den för beslutsfattare men även 
för eleverna så att de har möjlighet att vara delaktiga i matfrågan på nya sätt. Förhoppningen 
är också att hitta metoder för att få bättre överblick över råvarornas transportväg och ur-
sprung.  

Ambition koncernen: Klimatpåverkan från konsumtion av övriga varor och tjänster har 
minskat under perioden 2018 till 2024. Den nuvarande klimatpåverkan ska beräknas och där-
efter ska en specifik ambitionsnivå för 2035 sättas. 

Resultat 
Vi har ännu inte kunnat följa upp den här ambitionen för koncernen.  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt?  
Vi har ännu inte kunnat följa upp den här ambitionen för koncernen. Ett fortsatt ar-
bete med utfasning av fossila bränslen och en omställning till cirkulär ekonomi enligt 

klimat- och energiplanen ger dock bra förutsättningar för att uppnå ambitionen.  

Det här har påverkat resultatet 
Helsingborgs stad var 2018 med i ett pilotprojekt med syfte att mäta utsläppen från stadens 
konsumtion. Stadens inköpsstatistik användes tillsammans med schabloner för utsläpp per 
vara eller tjänst. Eftersom beräkningarna bygger på en rad antaganden blir resultaten inte ex-
akta utan visar trender och storleksordningar på utsläppen. Ett intressant resultat är att sta-
dens inköp av möbler ger ungefär lika stora utsläpp som stadens användning av tjänstefordon. 
Resultaten visar även att utsläppen från våra tjänstefordon skulle ha varit avsevärt högre om 
vi inte hade gått över mer och mer till el och biogas.  

Nycklar för att nå ambitionen 
I ett första steg behöver förvaltningar och bolag inom staden öka sin kunskap om vilka inköp 
som ger störst klimatpåverkan och ta fram en handlingsplan för att minska dessa.  
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Ambition: Senast 2020 har Helsingborgs stad ramavtal för vanligt förekommande engångsar-
tiklar där helt fossilfria och nedbrytningsbara produkter ska väljas i första hand. Det innebär 
att produkter tillverkade av fossil plast fasas ut. Gäller nytecknade avtal, redan ingångna avtal 
löper tiden ut. 

Resultat 
De vanligast förekommande engångsartiklarna som köps in till staden, sett till inköpsvolym, är 
(i fallande ordning): sop- och avfallspåsar, engångsartiklar för livsmedel, samt skyddsutrust-
ning för vårdpersonal. Sedan klimat- och energiplanen antogs har de två först nämnda katego-
rierna av engångsartiklar upphandlats och staden har idag alternativ i biobaserad plast, papp 
eller trä för dessa produkter. När det gäller skyddsutrustning för vårdpersonal finns fossilfria 
alternativ för förkläden, men handskar och skoskydd på avtal är av fossilbaserad plast.  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt 
Vid nya upphandlingar av vanliga engångsartiklar görs alltid en genomlysning av 
marknaden för att finna fossilfria alternativ, så att dessa kan lyftas in på avtalen.  

Det här har påverkat resultatet 
Även om inköp successivt fasar ut den fossila plasten i våra avtal är det inte alltid som det 
handlas rätt på avtalen. Detta har dock inte följts upp i dagsläget.  

Nycklar för att nå ambitionen 
Det är viktigt att verka för att det också handlas rätt på avtalen.  

Det här gör koncernen:  

Åtgärd: Uppmuntra, utbilda och ge verktyg till invånare och verksamheter att minska sin kli-
matpåverkan från konsumtion av livsmedel och övriga varor.  

Koncernen har många olika kanaler för att uppmuntra, utbilda och ge verktyg till invånare och 
verksamheter i klimatfrågan.  

Information och utbildning: Klimatinformation når bland annat skolelever genom miljöverk-
stan, invånare genom Habiteum, nyanlända genom arbetsmarknadsförvaltningen och verk-
samheter genom miljötillsyn och stadens energirådgivare. Öresundskraft för klimatdialog med 
sina kunder. Fastighetsförvaltningen och Helsingborgshem tipsar sina hyresgäster om hur de 
kan minska sin avfallshantering, energi- och vattenanvändning. NSR skickar kundblad till sina 
villakunder, ca 15000 hushåll, fyra gånger om året med inspiration om hållbar konsumtion och 
ökad sortering. NSVA informerar om minskad vattenförbrukning och miljöpåverkan i sitt 
kundblad Vattentrycket. Klimatinformation finns också tillgänglig digitalt via bland annat sta-
dens hemsida, NSRs hemsida och Habiteums blogg. Genom våra olika kanaler får invånare och 
verksamheter information och kunskap om verktyg och tjänster som underlättar hållbara val, 
såsom kollektivtrafik, cykelbibliotek, bibliotek, digitala fakturor, tågrådgivning, energikart-
läggningar och energibesiktningar, m.m.  

Kreativa verkstäder: Habiteum som invigdes våren 2020 är stadens verkstad för livskvalitet. 
Cirkulär ekonomi och återbruk är återkommande teman på Habiteum. Här arrangeras kreativa 
verkstäder och events för invånare och verksamheter i staden. Deltagarna får möjlighet att 
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testa processer och idéer och kan få kompetensutveckling på olika hållbarhetsteman. Habi-
teum har bland annat ordnat matverkstäder där deltagarna får laga mat tillsammans och dis-
kutera matens påverkan på klimatet.  

Föreläsningar: Hösten 2019 arrangerade Helsingborgs stad och Folkuniversitetet Hettan på ett 
fullsatt Dunkers kulturhus, tillsammans med forskare, musiker, entreprenörer och konstnärer. 
Evenemanget var riktat till invånare med syfte att skapa ett starkt engagemang för klimatet. 
Utöver att lyssna till föreläsare och musiker kunde besökarna pröva på återbruk av textilier 
och provsmaka klimatsmart mat.  

På stadsbiblioteket arrangeras löpande föreläsningar på miljö- och klimattema för Helsing-
borgs invånare, bland annat med fokus på livsmedel. 

Klimatavtal: För att uppmuntra och stötta Helsingborgs verksamheter och invånare att minska 
sina utsläpp håller staden på att utveckla ett lokalt klimatavtal. Företag, föreningar och privat-
personer kommer att kunna ansluta sig till stadens klimatambitioner och förbinda sig till att 
göra en verklig förflyttning med minskade utsläpp. En klimatplattform, som kommer att finnas 
både i digital och fysisk form ska underlätta för nätverkande, erfarenhetsutbyte och uppvi-
sande av goda exempel. Inom ramen för klimatavtalet samarbetar staden med Helsingborgar-
nas klimatavtal, ett invånarinitiativ dit privatpersoner kan ansluta sig med avsikt att göra 
livsstilsförändringar som minskar den personliga klimatpåverkan (klimatavtalet.se). Klimatav-
talet ska lanseras i januari 2021 och är tänkt att leva vidare och utvecklas tillsammans med de 
som ingår avtalet under många år framöver. Det kommer att anställas en resurs för att driva 
plattformen och förhoppningen är att ca 40 företag ansluter sig under 2021. 

Åtgärd: Hållbara kostalternativ ska erbjudas vid all matservering inom koncernen senast 
2020.  

Det finns en medvetenhet kring matens klimatpåverkan hos många verksamheter inom kon-
cernen. Alla skolor i Helsingborg erbjuder dagligen ett vegetariskt alternativ. Det gäller även 
alla klienter i socialförvaltningens boenden. Förvaltningar väljer ofta vegetariskt till egna eve-
nemang. 

Åtgärd: Använda inköp och samarbete med externa aktörer som verktyg för att minska kon-
cernens klimatpåverkan och resursanvändning från konsumtion av livsmedel och övriga varor.  

Livsmedel: Inom projektet SmartMat Hbg har elever uppmuntrats och utbildats för att skapa 
hållbara matvanor för resten av livet. Projektet har involverat alla Helsingborgs stads kommu-
nala skolor, 20000 dagliga matgäster från förskola till gymnasium. Matsvinn och klimatpåver-
kan från livsmedelsinköp har registrerats, följts upp och kommunicerats regelbundet och lös-
ningarna har fått uppstå ute i verksamheterna. De många olika lösningarna har sedan delats, 
justerats och tagits efter av andra skolor och kök.  

NSR har utvecklat konceptet Kök som räddar käk, som bland annat erbjuder matsvinnsrådgiv-
ning. Det är en satsning för krögare i nordvästra Skåne som vill minska matsvinnet och öka 
återvinningen. 

Måltidsservice har undersökt flera möjligheter att köpa in råvaror som riskerat att bli svinn 
hos leverantörerna men som våra kök har haft möjlighet att ta hand om innan bäst före-datu-
met passerat. Exempelvis räddades 2 ton torsk i samarbete med Findus.  



 

Rapport 
Sid 31 (49) 

 

Miljönämnden • 251 89 • Helsingborg Telefon 042-10 50 00 • miljoforvaltningen@helsingborg.se 
 

 helsingborg.se 

 

Övriga varor: Flera förvaltningar tar stöd av inköpsenheten för att minska sin klimatpåverkan 
från konsumtion, exempelvis för att ta fram statistik över inköp av engångsmaterial inom pro-
jektet plastsmart arbetsplats. I projekten, Det hållbara vårdboendet och Det hållbara köket 
samarbetar vård- och omsorgsförvaltningen, inköpsenheten och miljöförvaltningen för att fasa 
ut plast och engångsmaterial från vård- och omsorgs verksamheter.  

Inköp och upphandling spelar en viktig roll också för efterlevnaden av koncernens nya riktlin-
jer för konstgräsplaner, som bland annat syftar till att minimera spridningen av mikroplaster 
och stimulera den tekniska utvecklingen av nya miljövänliga material. För att minimera miljö-
påverkan från mikroplaster och farliga ämnen ska verksamhetsutövaren ställa hållbarhetskrav 
både vid upphandling av nya konstgräsplaner och vid inköp av material till befintliga konst-
gräsplaner. 

Genom koncernens roll som stor beställare/kund har vi möjlighet att vara med och driva utbu-
det på marknaden i klimatsmart riktning. Under våren 2020 ställde gestaltning och projekte-
ring frågan till en tillverkare om de kan ta fram en betongprodukt som ger lägre klimatavtryck, 
vilket har lett till ett samarbete för att utveckla produkten på bästa sätt. Det finns ett intresse 
på enheten av att starta fler liknande samarbeten.  

Hamnen har etablerat ett inköpsråd för hela bolagets inköp som bland annat syftar till att 
minska resursanvändningen.  

Åtgärd: Verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi inom Helsingborg 
och inom koncernen. 

Bolag och förvaltningar driver många projekt och initiativ som bidrar till cirkulär ekonomi och 
delningsekonomi i Helsingborg. Under hösten 2020 antogs dessutom en handlingsplan för cir-
kulär ekonomi i staden. 

Invånare: Under våren 2020 startade Uteåterbruket. På en stor grusplan i Hasslarp finns det 
nu en plats där stadens olika aktörer samarbetar kring material som annars hade slängts men 
som nu istället blir till nya rastupplevelser för eleverna i Helsingborgs stads skolor. På cykel-
biblioteket kan invånare testa en lite dyrare cykel inför det egna köpet. På förskolor finns 
TaGe-där föräldrar kan lämna urväxta kläderna eller övergivna prylar. Någon annan förälder 
kan sedan ta kläder eller prylar som barnet har användning för från skåpet. Genom Drottning-
högs förskolor och Helsingborgshem finns Återskaparglädjen – en nyinvigd ateljé i Drottning-
hög där Helsingborgs yngsta får lära sig mer om hållbarhet. Skaparmaterialet är restmaterial 
som det lokala näringslivet skänkt. Helsingborgshems boendekoncept SällBo med delning av 
ytor och prylar leder till både social nytta och miljönytta.  

En åtgärd som påverkar en stor del av befolkningen i Helsingborg är att NSR har plockat bort 
restavfallsfraktionen på återvinningscentralen. Allt som besökaren tar med sig till återvin-
ningscentralen behöver sorteras. NSR testar även en app som ska underlätta hämtning av stor 
elektronik, textilier, grovavfall och återbruk hos invånare.  

I Oceanhamnen planeras för Resursens hus. En hub för hållbar avfallshantering och återbruk. 
Resursens hus blir en samlingsplats där människor hämtar paket, lämnar in avfall till återvin-
ning eller återbruk, och mycket mer. Ambitionen är att stötta en mer cirkulär ekonomi, minska 
avfall och skapa en känsla av social gemenskap. 

Verksamheter: Med start under 2020 fokuserar miljöförvaltningen på avfall i sin tillsyn av 
miljö- och hälsofarliga verksamheter. Tillsynen handlar dels om hur avfallet hanteras, men 
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framför allt om hur en verksamhet kan minimera avfallet genom att förebygga att avfall upp-
står.  

Internt koncernen: Inom koncernen arrangeras klädbyten, bokbyten, återbruk av möbler och 
IT-utrustning, samt delning av maskiner och verktyg.  

Bygg och anläggning: Det finns flera bra exempel på cirkulär ekonomi inom bygg och anlägg-
ning i koncernen.  

Helsingborgshem har testat att demontera betongdelar varsamt, från eget rivningsprojekt, för 
att se om de går att återbruka som byggdelar igen (istället för att de krossas och används som 
fyllnadsmaterial). De testar även att återbruka håltegel och trappräcken av metall.  

Fastighetsförvaltningen jobbar med återbruk och sekunda utsorterade byggmaterial i nya för-
skolor på Närlunda och Drottninghög. 

Drift och underhåll jobbar för att återanvända material, både markutrustning och växter i 
största möjliga mån. Det gäller både material som köps in, såsom bänkar, lekutrustning men 
också naturmaterial och växter. De utvecklar ett uppsamlingsställe för material och prylar som 
inte längre används. När det gäller asfaltsmassor ställer de krav på att de ska vara BASTA-
certifierade. För att spara på naturresurser ska asfaltsmassorna innehålla återvunnen asfalt. 

Gestaltning och projektering försöker i sitt arbete med tillfälliga installationer att bara jobba 
med tillfälliga material som antingen kan komposteras eller återanvändas i annat projekt. Kva-
litetsaspekten är viktig, hög kvalitet bidrar till minskat underhåll och längre hållbarhet.  

Lång livslängd är en viktig parameter för Öresundskraft och NSVA när det gäller energidistri-
butionssystem och ledningsnät.  

Åtgärd: Använda livscykelanalys för att åskådliggöra hur vi kan minska vår klimatpåverkan 
och resursanvändning vid konsumtion av livsmedel och övriga varor genom att möjliggöra 
jämförelse mellan alternativ. 

Vi behöver öka vår kunskap om hur livscykelanalys kan ge oss en helhetsbild av den totala kli-
matpåverkan när hela livscykeln räknas med (utvinning av råvara, tillverkning, användning, 
avfallshantering och transporter). Genom livscykelanalyser kan vi göra medvetna val. Det finns 
några exempel där koncernen har börjat använda sig av livscykelanalyser.  

För alla livsmedelsinköp som görs i staden beräknas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv 
genom RISE:s klimatdatabas. Matens klimatpåverkan mäts i kg CO2e/kg inköpta livsmedel och 
skolköken jobbar aktivt med att välja produkter på avtalen som sänker klimatpåverkan i olika 
grad. 

Fastighetsförvaltningen har börjat arbeta med klimatberäkningar för att kunna välja hållbara 
byggmaterial.  

Stadens återbruk har räknat på koldioxidbesparingen ur ett livscykelperspektiv på de stolar, 
skrivbord och bord som har förmedlats av återbruket. Under 2019 ledde de återbrukade möb-
lerna till en besparing på minst 27 545 kg CO2e jämfört med om motsvarade skulle ha köpts 
nytt.  
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Energi 

Ambition: Energianvändningen är 50 procent mer effektiv år 2030, jämfört med 2005. Målet 
uttrycks i termer av tillförd energi (total energitillförsel) i relation till bruttonationalproduk-
ten (BNP).  

Ambition: Primärenergianvändningen för el och uppvärmning har minskat med 30 procent 
till 2035 (16,5 MWh/invånare och år 2016).  

Så här följer vi upp ambitionerna 
Eftersom vi inte har hittat ett sätt att relatera ambitionen om effektiv energianvändning till en 
för Helsingborg relevant brutto-regional/lokal-produkt har uppföljningen av förbättrad ener-
gieffektivitet för platsen Helsingborg räknats fram som minskad primärenergianvändning 
samt satts i relation till invånarantalet. På så sätt omfattas också ambitionen om primärenergi 
för el och uppvärmning.  

Resultat 
Räknat på total primärenergianvändning (tillfört platsen Helsingborg, alla sektorer) är energi-
användningen 16 procent effektivare 2018 jämfört med 2005 (SCB och Öresundskraft, 2020). 
Räknat på primärenergianvändning per invånare är energianvändningen 29 procent effekti-
vare. Med en fortsatt linjär utveckling skulle det innebära att primärenergianvändningen till 
2030 minskat med 30 procent för platsen Helsingborg.  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt?  
Vi behöver förstå vad det nationella målet om 50 procent mer effektiv energianvänd-
ning innebär i energital för att kunna relatera det till vår uppföljning av total primär-

energianvändning och primärenergianvändning per invånare. Länsstyrelsens mål för Skåne är 
att slutlig energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre 2030 jämfört med 
2005. Vi behöver också förstå vad länsstyrelsens mål innebär i energital.  

Primärenergianvändning 
Att titta på primärenergianvändning ger ett mått på hur mycket ursprungliga energiresurser (t 
ex träd, kol, olja, gas i form av energiinnehållet i naturresursen) som har använts för att produ-
cera och distribuera energi från råvara till användning. Generellt har fossila bränslen hög pri-
märenergifaktor, biobränslen som odlas för energiändamål hög primärenergifaktor medan 
fritt flödande energi (sol och vind) samt återvunna energiresurser har låg primärenergifaktor.  

Det här har påverkat resultatet 
Primärenergianvändningen kan minska på två sätt, genom att resurseffektivare energiresurser 
används för el, värme och transporter och genom att minska på den slutliga energianvänd-
ningen. Under perioden 2005 till 2018 har elanvändningen ökat. Användningen av förnybara 
bränslen har också ökat medan naturgas och andra fossila bränslen har minskat. Fjärrvärmen 
har minskat marginellt. Bränslemixen i fjärrvärmen har utvecklats med högre andel återvun-
net eller förnybart bränsle. Samtidigt har invånarantalet ökat med 19 procent.  
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Nycklar för att nå ambitionen 
För att minska primärenergianvändningen och därmed använda energiresurser mer effektivt 
är det viktigt att: 

Använd el till att ersätta fossil bränslen: På grund av att el i det nordeuropeiska elsystemet fort-
farande till stor del produceras med fossila bränslen samt att det råder effekt- och kapacitets-
brist för el, är det viktigt att el främst används till att ersätta fossila bränslen. Generellt är el-
motorer mycket effektivare än förbränningsmotorer, så trots att el har relativt hög primär-
energifaktor blir primärenergianvändningen för transporten ändå lägre. I takt med att elsyste-
met får en allt större andel förnybar produktion sjunker primärenergifaktorn för el. 

Prioritera fjärrvärme för uppvärmning: Fjärrvärme ska prioriteras till uppvärmning eftersom 
den baseras på återvunnen och förnybar energi, tillför el och eleffekt när det behövs som mest 
samt kan ersätta eluppvärmning och på så sätt frigöra el och eleffekt till andra ändamål. Det 
betyder att vi dels använder lite primärenergi för uppvärmningen samtidigt som fossil elpro-
duktion kan fasas ut snabbare i och med ett relativt sätt minskat elbehov. Biobränsle och bio-
gas är också viktiga till både transporter, industri och uppvärmning. 

Effektivisera energianvändningen: Effektiv användning är viktigt så att inte energi och effekt 
används i onödan. Att anpassa energi och effektuttag över tid och dygn till tillfällen då belast-
ningen på elnätet och klimatutsläppen är lägre bidrar också till en mer hållbar energianvänd-
ning. Om energieffektiviteten ska värderas i sin helhet ska primärenergianvändningen analys-
eras, men för att effektivisera sin egen energianvändning är det relevant att studera t ex elan-
vändningen och analysera vilka åtgärder som kan minska den. Vid byte av energislag för olika 
ändamål måste primärenergianvändningen studeras så suboptimering undviks. 

Andra exempel: Det är även viktigt att återvinna energi utan att använda mer primärenergi än 
vad som kan återvinnas och att tillföra förnybar energi. 

Ambition: Lokal produktion av solel motsvarar 10 procent av elbehovet 2035.  

Resultat 
2019 producerades 9,6 GWh lokal solel, vilket motsvarar 0,7 procent av den estimerad elan-
vändning 2035.  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt?  
Om solelproduktionen fortsätter att öka i samma takt som den har gjort hittills kom-
mer vi att nå ambitionen till 2035 (Figur 11). Den lokala solelproduktionen behöver 

uppgå till 148 GWh, 2035, baserat på estimerad elanvändning för 2035. 
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Figur 11: Utvecklingen som krävs för att nå ambitionen om att lokal produktion av solel motsva-
rar 10 procent av elbehovet 2035 (Öresundskraft, 2020).  

Det här har påverkat resultatet 
Installationer av solel har ökat i snabb takt de senaste åren. Antalet anläggningar var 411 
stycken år 2019. Merparten av anläggningar finns på småhus men de större anläggningarna (> 
20 kW) står för 70 procent av den producerade solelen.  

Koncernens solelproduktion har ökat rejält sedan klimat- och energiplanen antogs och ytterli-
gare utbyggnad av solceller är planerad. Fastighetsförvaltningen har under 2020 slutfört den 
andra etappen i satsningen Solvision. Nu finns ca 14 000 kvadratmeter solceller på stadens tak 
som tillsammans kan ge närmre 1900 MWh på ett år. Därmed kommer cirka fem procent av 
elen som används i stadens fastigheter från egenproducerad solel.  

I slutet av 2019 hade Helsingborgshem solcellsanläggningar på 27 av sina byggnader. Med 
hjälp av energilager och möjligheten att flytta energi mellan byggnaderna kan solenergin an-
vändas där den behövs bäst och den tid på dygnet den behövs mest. 

NSR och Öresundskraft fortsätter att utifrån sina engagemang i Filbornaanläggningarna att i 
indirekt mån stödja den andelsägda solcellsanläggningen Solar park men dess vidare utveckl-
ing bygger helt på ideellt arbete och det faktum att fler och fler köper andelar. Etapp två byggs 
under hösten 2020. 

Nycklar för att nå ambitionen 
Företaget European Energy planerar att bygga Skandinaviens största solcellspark, på 130 MW, 
utanför Helsingborg. Det motsvarar energi för att värma 7000 villor eller driva 56 000 elbilar i 
ett helt år (Norconsult, 2020). När klimat- och energiplanen formulerades var dessa planer 
inte kända. Ambitionen kan behöva justeras så att den fortsätter att driva ökad solelprodukt-
ion hos övriga aktörer. 

Samtidigt som produktionen av solel behöver fortsätta öka är det viktigt att solel går från att 
vara en lokal oplanerbar egen energiresurs till att vara en aktör i det lokala elsystemet. För det 
krävs solceller med energilagring. 
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Ambition: Avsättningen av lokalt producerad biogas har ökat med 15 procent till 2024 (7140 
ton 2016). 

Resultat 
Räknat på inmatad biogas i gasnätet har den lokalt producerade biogasen minskat med 5 pro-
cent mellan 2018 och 2019.  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt?  
Vi närmar oss inte ambitionen. 

 

Det här har påverkat resultatet 
Produktionen av biogas hos Biond har varit lägre under 2019 på grund av produktionstek-
niska skäl. Produktionen förväntas gå upp igen under 2020. 

NSVAs biogasproduktion har ökat under 2019. Biogasproduktionen sker från spillvattnet som 
kommer till reningsverket och inga externa ämnen tillsätts för att öka biogasproduktionen. Det 
gör att gasproduktionen helt beror på antal anslutna personer och verksamheter. Öresunds-
verket har certifierat gasproduktionen (år 2018) och i denna certifiering (ISCC) så ställs stora 
krav på arbetet med metangasutsläpp från gasanläggningen.  

Nycklar för att nå ambitionen 
I och med en övergång till mer el i stadsbusstrafiken, i samband med införandet av Helsing-
borgsexpressen och en planerad utbyggnad av den, så behöver vi hitta andra användningsom-
råden för den lokalt producerade biogasen.  

Nationellt ökar marknaden för flytande biogas i snabb takt och den förväntas stå för ett viktigt 
bidrag till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål (Energigas_Sverige, 2020). När metangas 
kyls ner till flytande form får den högre energiinnehåll och längre räckvidd och är ett lämpligt 
drivmedel för tunga fordon. Det pågår en utbyggnad av tankställen och produktion av flytande 
biogas i Sverige. Även i Helsingborg finns det möjlighet att tanka flytande biogas. I oktober 
2020 öppnade den andra tankstationen för flytande biogas i staden.  

Där det inte finns fjärrvärmenät skulle uppvärmning kunna vara en ny/ökad avsättning för bi-
ogas och i framtiden med minskat behov av tillförd värme (i och med mer energieffektiva 
byggnader) kan det vara intressant att titta på biogas för att värma tappvarmvatten. 

Ambition: Helsingborgs fjärrvärme utgörs av 100 procent återvunnen eller förnybar energi 
2024.  

Resultat 
Under 2018 utgjordes Helsingborgs fjärrvärme till 99,8 procent av återvunnen eller förnybar 
energi. 

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt?  
Målet om 100 procent till 2024 är på god väg att uppfyllas enligt befintlig plan med 
att införa RME som startbränsle. 

Nycklar för att nå ambitionen 
På Öresundskraft pågår arbetet med att byta ut de fossila startbränslen (till RME) för anlägg-
ningarna som ger upphov till de 0,2 procent som inte är återvunnet eller förnybart.  
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Det här gör koncernen 

Åtgärd: Ställa samma energikrav på lokaler som hyrs, som på koncernens egna lokaler. 

Inom koncernen är det framförallt staden som hyr lokaler. Fastighetsförvaltningen har i ett 
första steg frågat externa hyresvärdar vilka energislag de använder och hur stor deras energi-
användning är. De har fört en dialog med de två största externa hyresvärdarna om hållbar 
energianvändning och börjat titta på hur förutsättningarna ser ut för att ställa energikrav vid 
extern förhyrning. 

Åtgärd: Minska energi-, klimat- och resursanvändning vid byggskedet av egna fastigheter, vid 
rivning samt i byggmaterial.  

Både Helsingborgshem och fastighetsförvaltningen testar nya metoder för att minska sin 
energi-, klimat- och resursanvändning vid byggnation och rivning. Båda aktörerna har kommit 
långt med energianvändningen under själva driftsfasen, vilket gör att aktiviteter under bygg-
fasen blir mer och mer relevant att arbeta med.  

Helsingborgshem har utvecklat ett nytt sätt att ställa klimatkrav i upphandling av nyprodukt-
ion av flerfamiljshus, genom att låta entreprenörerna tävla om klimatpåverkan. Den entrepre-
nör som redovisade lägst påverkan på klimatet i en klimatberäkning fick en betydande fördel i 
anbudet. Syftet är främst att skaffa kunskap om hur klimatkrav kan ställas, men när upplägget 
testades i en upphandling för nyproduktion på Högasten visade det sig att det vinnande anbu-
det (NCC) hade både lägst pris och lägst klimatpåverkan. Projektet är under produktion 2020 
och när det är färdigbyggt får Helsingborgshem in en klimatdeklaration som slutrapport. 

Helsingborgshem har även börjat testa hur hela byggdelar kan återbrukas, till exempel fa-
sadtegel och betongdelar. Mest klimatsmart är dock att låta befintliga byggnader vara kvar. Vid 
totalrenovering av byggnader på Närlunda fick hela stommen stå kvar. 

I fastighetsförvaltningens byggprojekt ska entreprenören göra en klimatdeklaration enligt bo-
verkets rekommendationer, det vill säga beräkna klimatpåverkan från byggmaterial och bygg-
produktion. Arbetet ska öka kunskapen om vilken klimatpåverkan byggprojekten har och vilka 
delar som bidrar mest. I nästa steg finns det möjlighet att ställa relevanta krav på utsläpp i 
byggprojekten. Projekten Närlunda förskola och Drottninghög förskola bedrivs som part-
neringprojekt och i dessa utvecklas lösningar gemensamt med entreprenören (Skanska). Här 
görs klimatberäkningen redan tidigt i projektet och bidrar till val som ger låg klimatpåverkan. 
Bland annat undersöks möjligheten att använda återvunna, återbrukade och sekunda produk-
ter och material.  

För att underlätta för framtida återbruk av byggmaterial, miljöbedömer fastighetsförvalt-
ningen byggmaterialen innan de sätts in så att inga skadliga kemikalier byggs in. 

Vid ombyggnation och rivning undersöker fastighetsförvaltningen vilken utrustning som kan 
återanvändas. Till exempel har storköksutrustning, ventilationsaggregat och säkerhetsteknik 
kunnat tas tillvara och användas igen. Försök har också gjorts med lekutrustning. Arbetet kan 
systematiseras ytterligare, än så länge är det främst de lågt hängande frukterna som plockas. 

Fastighetsförvaltningen ställer även sedan en längre tid krav på att energianvändningen vid 
nybyggnation ska vara 25 procent lägre än vad gällande byggregler anger.  

Åtgärd: Uppmuntra fastighetsägare till minskad energianvändning i befintliga bostäder och 
lokaler med sämre energiprestanda.  
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Aktiviteter inom det här åtgärdsområdet sker löpande men pågick redan innan klimat- och 
energiplanen antogs. Energi- och klimatrådgivarna erbjuder fastighetsägare kostnadsfria råd 
om hur de kan minska sin energianvändning. Öresundskraft erbjuder energideklarationer och 
energikartläggningar som tjänst, med råd om åtgärder.  

Åtgärd: Uppmuntra verksamheter och hushåll till minskad energianvändning.  

Verksamheter: Energi- och klimatrådgivarna erbjuder företagsbesök med kostnadsfria råd om 
hur företagen kan minska sin energianvändning. Öresundskraft erbjuder energideklarationer 
och energikartläggningar som tjänst, med råd om åtgärder. Miljöförvaltningen har energitill-
syn av företag. Fastighetsförvaltningen har vid flera tillfällen medverkat i utbildningar och nät-
verksträffar, bland annat för vaktmästare och informerat och inspirerat till beteende och akti-
viteter som bidrar till en låg energianvändning.  

Hushåll: Miljöverkstaden, som är en del av Miljö och Livsstil, har energilektioner med årskurs 
ett där de pratar om energianvändning och säker energi. De har även lektioner inom förnybar 
energi med årskurs sex. Genom sina lektioner träffar de ungefär 90 procent av alla elever i den 
årskursen. Förhoppningen är att barnen i förlängningen påverkar sina föräldrar vilket i så fall 
leder till minskad energianvändning i hushållen. 

Internt inom koncernen: Hamnen har löpande energitillsyn av sina lokaler. Projektet Energi-
jägare påbörjades hösten 2020 för identifiering av ytterligare förbättringsåtgärder. Hamnen 

arbetar även strategiskt för att bygga ut elinfrastruktur för att möjliggöra att de stora lastfartygen kan 

koppla sig på landel i framtiden. Hamnens avsikt är att kunna erbjuda detta till fartygen senast 2026. 

Hamnen jobbar brett med de utmaningar som elförsörjning i synnerhet för med sig i södra Sverige. 

Helsingborgshem arbetar fram en energistrategi där minskad energianvändning är en viktig 
komponent.  

På fastighetsförvaltningen pågår ett löpande arbete med att minska energianvändningen i fas-
tigheterna. Sedan 2005 har användningen minskat med 20 procent och sett per kvadratmeter 
med 30 procent. Fastighetsnämnden har under 2020 beslutat att användningen per kvadrat-
meter ska vara 40 procent lägre år 2035 jämfört med 2005. Här kommer det vara viktigt att 
också verksamheterna är med och bidrar och att det blir möjligt att följa upp verksamhetselen 
specifikt. Det syns en tendens att verksamhetsenergin ökar på grund av bland annat fasadbe-
lysningar, storkök och laddstolpar. Efterfrågan på kyla i framförallt äldreboende ökar. Fastig-
hetsförvaltningen har normalt inte kyla i sina fastigheter, men det kan behöva erbjudas i ett 
allt varmare klimat, vilket kan komma att öka energibehovet. Nya energikrävande byggnader 
såsom ishall och oceanbad är också en utmaning. För en minskad energianvändning är det vik-
tigt att få med hyresgästerna till att spara på energi. 

Åtgärd: Främja forskning och utveckling av hållbar el- och värmeproduktion, inklusive lag-
ringsmöjligheter för el och värme.  

Helsingborgshem deltar i pilotprojekt, för att testa batterilager och likströms-mikronät för so-
lenergi. 

Öresundskraft uppför solceller på sitt huvudkontor. Solelen delas mellan byggnader via lik-
strömsnät samt batterilagring. Det görs för att tillämpa och testa tekniken, bygga upp kunskap, 
och utifrån resultat arbeta fram nya affärsmodeller som gynnar kund, Öresundskraft och ett 
hållbart energisystem. Pilotprojekt kommer också att genomföras tillsammans med kund.  
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Öresundskraft deltar också i ett forsknings- och utvecklingsprojekt för värmelagring i sedi-
mentär berggrund med försök på Filborna området. Syftet är att ta tillvara värme från avfalls-
förbränning sommartid för att kunna utnyttja denna vintertid.  

I dagsläget är det ingen aktör inom koncernen som arbetar konkret med utvecklingsprojekt 
kring vätgas.  

Åtgärd: Uppmuntra till att det mest klimat- och resurseffektiva uppvärmningsalternativet 
väljs vid förtätning och exploatering 

Öresundskraft verkar för att principen; Hållbar energi för alla alltid ska tillämpas. De är med 
och driver frågan i stadsutvecklingsprojekt och stadsplanering samt i diskussion med byggher-
rar och exploatörer. Mark- och exploateringsenheten och miljöförvaltningen undersöker till-
sammans möjligheter att få till en minskad klimatpåverkan i samband med förtätning och ex-
ploatering. Helsingborgs hamn verkar i sin långsiktiga planering för en hamn som är förenlig 
med hållbar stadsutveckling och klimatförändringar.  

 

Åtgärd: Öka återvinningen av energi från Helsingborgs verksamheter, avfall och industripro-
cesser, till fjärrvärmen eller till närliggande verksamheter.  

Inom EU-projektet Area 21 utvecklar Öresundskraft tillsammans med Region Skåne ett ener-
gismartare sjukhus där energi kan tas tillvara och delas mellan olika byggnader. 

Sedan 2018 drivs fjärrkylan i Helsingborg till stor del av frikyla från havet samt fjärrvärmedri-
ven absorptionskyla där värme från Filbornaverket får ytterligare en avsättning. 

NSR bygger en biokolsanläggning som ska tas i drift 2021. När anläggningen producerar biokol 
kommer det att avges energi som ska tas till vara i fjärrvärmesystemet. 

Utgående vatten från reningsverket, Öresundsverket, avleds via Öresundskraft, där värmen i 
vattnet omvandlas till energi. 

Åtgärd: Uppmuntra till och underlätta för produktion av förnybar el, även småskalig. 

Den andelsägda solcellsparken Solar park som initierades av NSR och Öresundskraft ska växa. 
Solar park gör det enklare för invånare och företag att investera i solcellsteknologi. Genom att 
köpa andelar blir de delaktiga i framtidens elproduktion.  



 

Rapport 
Sid 40 (49) 

 

Miljönämnden • 251 89 • Helsingborg Telefon 042-10 50 00 • miljoforvaltningen@helsingborg.se 
 

 helsingborg.se 

 

Öresundskraft verkar för utbyggnad av solceller och säljer lösningar till såväl villaägare som 
större fastighetsägare.  

Öresundskraft har även lanserat ett samarbete med Hemma där hushåll får möjlighet att låna 
till investeringar i hållbarhet genom ett grönt tilläggslån med ränta från 1,09 procent. Piloten 
riktar sig initialt till hushåll som vill installera i solceller.  

Åtgärd: Verka på nationell nivå för förbättrade marknadsförutsättningar för förnybar energi-
produktion.  

Koncernen påverkar nationellt genom att svara på remisser, påverka via nätverk och genom 
upphandlingar.  

I dagsläget är ingen aktör inom koncernen med och påverkar hur det kan bli mer lönsamt att 
installera i solceller, vilket skulle vara önskvärt.  

Åtgärd: Utreda hur vi säkerställer en robust energiförsörjning, eftersom energisystemet står 
inför en omställning till en helt förnybar elproduktion, med stor andel väderberoende pro-
duktion. 

Projektet Det robusta Helsingborg har utrett hur omställningen av energisystemet kan på-
verka Helsingborg i framtiden, i ett samarbete mellan Öresundskraft och miljöförvaltningen. 
Resultaten från projektet pekar bland annat på att Helsingborgs elbehov kan öka med 18 pro-
cent till 2035. Helsingborgarnas toppbehov av el i stunden kommer också att öka enligt fram-
tidsscenariot. Elbehovet påverkas främst av en växande befolkning och elektrifieringen av 
transporter och industri. 

Att både ställa om till hållbar energi och möta ett ökat elbehov är en svår utmaning. Därför be-
höver vi bygga ett robust energisystem med leveranssäker tillgång på hållbar el åt alla. Men, vi 
behöver också planera hur vi använder energisystemet för att påverka framtidens elbehov. Det 
kan vi till exempel göra genom att: 

 stärka fjärrvärmens roll i energisystemet, så att elen som produceras i processen kan 
användas till annat än uppvärmning, till exempel för att ladda elbilar. 

 energioptimera bostäder, fastigheter och industrier genom att använda elen mer flexi-
belt, för att spara pengar, minska vår miljöpåverkan och undvika behovstoppar som 
orsakar hög belastning i ledningsnätet. 

 utveckla samhällsplanering med ett energiperspektiv 
 utforska kombinationen av solceller och batterier, som kan se till att solelen lagras och 

används mer effektivt. 

Arbetet för ett robust energisystem behöver pågå både nationellt i energisystemet som helhet, 
lokalt i Helsingborg och hos användaren. I handlingsplanen från projektet Det robusta Helsing-
borg finns fler rekommendationer och slutsatser från utredningarna. Rekommendationerna 
kommer att följas upp utifrån Helsingborgs stads klimat- och energiplan. 

Öresundskraft och stadsledningsförvaltningen tar fram en effekplan till kommunstyrelsen un-
der 2021. 

Åtgärd: Hitta alternativa möjligheter för avsättning för lokalt producerad biogas. 

Koncernen behöver samverka för att hitta alternativa möjligheter för avsättning för lokalt pro-
ducerad biogas. Det har varit för lite gemensamt fokus på den här åtgärden hittills. 

https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2020/11/det-robusta-helsingborg-handlingsplan-ny-webb.pdf
https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2020/11/det-robusta-helsingborg-handlingsplan-ny-webb.pdf
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Lokalt producerad biogas kan distribueras via gasnätet. Gröngasprincipen möjliggör olika av-
sättningar. I dagsläget används lokalt producerad biogas främst till bussar och sopbilar. I H+ 
kommer lokalt producerad biogas användas som så kallad mysgas i området.  

Där det inte finns fjärrvärmenät skulle uppvärmning (och tappvarmvatten) kunna vara ett al-
ternativ och bidra till ökad avsättning. Helsingborgshem har gaspannor med biogas för ett fåtal 
byggnader men upphandlingsregler hindrar att välja närmaste produktionsställe som leveran-
tör. Privata fastighetsägare kan ha lättare att styra mot användning av den lokalt producerade 
biogasen. 
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Finansförvaltning 

Ambition: Främja utvecklingen av en hållbar kommunal finansmarknad under planperioden. 

Resultat 
Det saknas i dagsläget en helhetsbild av hur koncernen arbetar med den här ambitionen.  

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt i rätt riktning?  
Staden och bolagen behöver tillsammans precisera vilka förväntningar som finns 
kring den här ambitionen, för att vi ska kunna bedöma om vi är på rätt väg.  

Det här har påverkat resultatet 
Helsingborgs stad har under flera år satsat på och genomfört en lång rad investeringar inom 
miljöområdet för åtskilliga 100-tals miljoner kronor. Under den kommande 7-års perioden 
(2021-2027) planeras för ytterligare miljöinvesteringar på drygt en miljard kronor i staden. 
Samtidigt har Helsingborgs stad en total extern upplåning på 750 miljoner kronor. Följaktligen 
kan konstateras att hela stadens totala befintliga upplåning och mer därtill används till gröna 
investeringar.  

Nycklar för att nå ambitionen 
Till att börja med behöver koncernen precisera vilka förväntningar som finns kring den här 
ambitionen och vilka aktiviteter som ger störst effekt för att främja en hållbar kommunal fi-
nansmarknad.  

Det här gör koncernen 

Åtgärd: Vara ett gott exempel för andra aktörer och dela med oss av våra erfarenheter och me-
toder. 

Öresundskraft har under några år metodiskt arbetat för och investerat i produktionsanlägg-
ningarna genom lån från stadens internbank för att bli helt fossilfri i sin energiproduktion.  

Åtgärd: Prospekt för emittering av gröna obligationer ska tas fram under 2018 (Gäller endast 
Helsingborgs stad). 

Finansenheten har ännu inte prövat att ge ut gröna obligationer. Stadens har hittills inte haft 
något eget behov av ytterligare upplåning utöver det lån på 750 mnkr som togs 2016. Övrig 
upplåning som görs sker för bolagens räkning. 

Åtgärd: Marknadens intresse för att placera kapital i livskvalitetsobligationer ska undersökas 
under året. Grundtanken med denna typ av obligationer är att tillföra ett bredare och mer livs-
bejakande alternativ till traditionella gröna obligationer (Gäller endast Helsingborgs stad). 

Finansenheten har ännu inte prövat att ge ut livskvalitetsobligationer. Staden har hittills inte 
haft något eget behov av ytterligare upplåning utöver det lån på 750 mnkr som togs 2016. Öv-
rig upplåning som görs sker för bolagens räkning. 

Åtgärd: Direkta placeringar ska inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, 
utvinning eller produktion av fossil energi (Gäller endast Helsingborgs stad). 
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Staden har ingen överskottslikviditet att placera. I händelse att så skulle ske finns regler för 
hur detta får göras och där är direkta placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, ex-
ploatering, utvinning eller produktion av fossil energi uteslutet, vilket står inskrivet i stadens 
finansiella riktlinjer. 

Åtgärd: För investeringar med ett anskaffningsvärde som överstiger 15 miljoner kr (exklusive 
moms), ska en konsekvensvärdering genomföras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En sam-
manvägning av sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter ska tas fram inför beslut (Gäl-
ler endast Helsingborgs stad).  

För investeringar med ett anskaffningsvärde som överstiger 15 miljoner kr (exklusive moms), 
görs en obligatorisk konsekvensvärdering utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En sammanväg-
ning av sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter ligger till grund inför investeringsbe-
sluten.  
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Kolinlagring  

Ambition: Kolinlagringen per ytenhet har ökat under perioden 2018 till 2024. Den teoretiska 
potentialen ska utredas till 2020 och en specifik ambitionsnivå för 2035 ska sättas. 

Resultat  
Den teoretiska potentialen för kolinlagring genom biologiska kolsänkor inom kommunen har 
utretts. Ambitionen om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2035 tillåter att kolsänkor står 
för upp till 15 procent av utsläppsminskningarna, relativt 1990 års utsläpp. Dessa 15 procent 
motsvarar 134 000 ton CO2 per år. Om Helsingborg genomför samtliga åtgärder för ökade 
biologiska kolsänkor som utredningen omfattar, i den skala som utredningen tar ställning till, 
så motsvarar det 2 procent av Helsingborgs utsläpp relativt 1990 (Dubber, 2020). Föränd-
ringen i kolinlagring sedan planen antogs har inte uppskattats. 

Förflyttar vi oss tillräckligt snabbt framåt?  
Fokus har hittills varit på att utreda vilka åtgärder som ger stor effekt för ökad kolin-
lagring. Framöver kan vi använda oss av resultatet från utredningen för att öka våra 

biologiska kolsänkor och beräkna vår förflyttning. 

Det här har påverkat resultatet 
Koncernen genomför ett flertal aktiviteter som har positiv inverkan på kolinlagringen, såsom 
trädplantering, användning av biokol och jordbruksåtgärder. Dessa beskrivs mer ingående un-
der åtgärderna.  

Nycklar för att nå ambitionen 
Utredningen om biologiska kolsänkor i Helsingborg visar att de mest kostnadseffektiva 
åtgärderna är skogsplantering, återfuktning av torvmark och biokol (Dubber, 2020). Det kan 
dock finnas ett värde i att genomföra även åtgärder som är mindre kostnadseffektiva på grund 
av de positiva synnergieffekter som de skapar, såsom rekreativa värden och bidrag till en ökad 
biologisk mångfald. Åtgärderna skulle behöva skalas upp betydligt för att i större utsträckning 
kunna bidra till ambitionen om nettonollutsläpp. 

Mer om utredningen av biologiska kolsänkor 
Utredningen om kolsänkor utgår från möjliga åtgärder (scenarior) och beräknar 
kostnadseffektiviteten för varje åtgärd. Det vill säga, hur mycket kol kan fångas upp ur 
atmosfären per kr som investeras i åtgärderna (Tabell 3). Kolupptag och kostnader för åtgär-
derna har beräknats över en period av 20 år för att underlätta jämförelse mellan metoder. Om-
fattningen av de föreslagna åtgärderna i scenariona är baserad på siffror som kan vara rele-
vanta för Helsingborg. Ytan för omvandling av åkermark till skog och betesmark är exempelvis 
hämtad från formuleringar och målsättningar i grönstrukturprogrammet. 
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Tabell 3. Sammanfattning av åtgärdsscenarion för Helsingborg, sett över 20 år. Kostnaden 
anges i miljoner kronor, upptaget i ton C, och effektiviteten i g C/kr. 
 

Scenario Omfattning Kostnad Upptag Effektivitet 

Planterad skog 600 ha 36 26 400 733 

Åker till betesmark 600 ha 33 4 800 145 

Återfuktad torvmark 200 ha 19 12 560 661 

Stadsträd 6 000 st 120 1 380 11,5 

Gräsytor 80 ha 128 1 600 12,5 

Gröna tak 80 ha 320 1 360 4,25 

Biokol 20 000 ton 50 15 000 300 

Odlad vall 2 000 ha ? 28 380 - 

 

Det här gör koncernen 

Åtgärd  
Verka för en förändrad markanvändning med mer vegetation och långsammare nedbrytning 
för att binda mer kol i mark. 

Helsingborgs stad har skrivit under FN initiativet Trees in Cities Challenge som lanserades 
2019. Under 2020 har gestaltning och projektering planterat ca 10000 nya träd. Drift och un-
derhåll har planterat nya träd i Barnens skog motsvarande 1,5 hektar. Anläggningen av 
tvåstegsdiken leder också till att det börjar växa träd, bland annat björk och hägg som bidrar 
till att det binds mer kol i marken. 

Biokol används vid plantering och bidrar till en långsiktig kolsänka. Det finns i dagsläget inte 
siffror på hur mycket biokol som används totalt i Helsingborg. Antalet projekt som använder 
biokol vid plantering har ökat den senaste tiden, men bedömningen är att inte totalmängden 
biokol som används har ökat. Biokolen används i bäddar som består av makadam, biokol lad-
dad med näring, och grönkompost. Växtbäddarna är ofta en komponent i dagvattenlösningar 
eftersom bäddarna blir för torra om de inte förses med vatten. Framöver finns planer på att 
gräva ner biokol i fotbollsplaner, vilket ju rör sig om ganska stora ytor. Förhoppningen är att 
biokolen ska göra så att planerna får ett tåligare gräs, som klarar fler timmar fotboll. På så sätt 
skulle det gå att förlänga tiden på året när det går att spela på gräs. Hösten 2019 grävde 
Helsingborgs stad på prov ner biokol i en av fotbollsplanerna på Harlyckans idrottsplats, vilket 
resulterade i att gräset fick ett betydligt bättre rotsystem.  

Satsningar på gröna skolgårdar bidrar också till kolsänkor. Vid nybyggnation används de skol-
gårdsriktlinjer som tagits fram för Helsingborgs stad. Inriktningen i dokumentet är att skapa 
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gröna utemiljöer och utemiljöer som präglas av att vi använder naturmaterial i så stor ut-
sträckning som möjligt. En viktig del vid nyproduktion är att ta tillvara befintlig växtlighet om 
det finns på platsen alternativt att nyplantera för framtida tillväxt. Satsningen Skolans uterum 
verkar för att främja variationsrik grön skolgårdsutveckling på redan befintliga skolor.  

Fredriksdal arbetar aktivt för att sprida kunskap om naturbetesmarker och ängar och ger goda 
exempel på att produktion kan integreras med biologisk mångfald och kolinlagring.  

Åtgärd: Uppmuntra till klimatanpassat jordbruk som leder till ökad mullhalt i åkermark.  

Energi- och klimatrådgivarna har arrangerat två större utbildningstillfällen riktade till lantbru-
kare. Uppslutningen har varit mycket god.  

I februari 2020 anordnades en Lantbrukskonferens om Conservation agriculture, odling med 
mellangrödor och minimal jordbearbetning som gör marken bördigare, ökar den biologiska 
mångfalden och minskar jorderosionen. Odlingssättet spar också energi, gödsel- och bekämp-
ningsmedel samt möjliggör för ökad kolinlagring i marken. Bland talarna fanns både forskare 
och lantbrukare. Deltagarna var framförallt lantbrukare.  

I oktober 2020 anordnades en fältvandring för lantbrukare med fokus på hur jorden kan odlas 
klimatsmart, hållbart och lönsamt. Krokstorps gård visade upp sina odlingar och berättade om 
sitt sätt att odla med minimal jordbearbetning och mellangrödor. Representanter från Lunds 
universitet och Agraria Ord & jord fanns också på plats och berättade och visade ute i fält vad 
som händer med jordens organismer när jorden bearbetas respektive inte bearbetas och bety-
delsen av odling med mellangrödor.  

Åtgärd: Verka för att förbättra och vidareutveckla kolets kretslopp mellan stad och land. 

Trädgårdsavfall, matrester, restprodukter från grönyteskötsel och avloppsfraktioner är alla 
resurser som genom förädling kan nyttjas som kolsänkor, gödsel eller drivmedel.  

NSR bygger en biokolsanläggning som ska producera 1500 ton biokol om året. Biokol är sta-
bila kolföreningar som framställs genom pyrolys av biomassa, och som kan deponeras i jorden 
i hundratals/tusentals år. Produktionsstart för biokolsanläggningen är planerad till hösten 
2021. Biokolen ska produceras av park- och trädgårdsavfall som i dagsläget går till energiåter-
vinning. I processen avges energi som kan tas till vara i fjärrvärmesystemet och biokolet är ge-
nom sin struktur ett utmärkt jordförbättringsmedel som ska användas till att göra staden grö-
nare.  

Projektet Biogas från stadsgräs - en förstudie, utreder hur biogas kan produceras av långgräs 
och andra gröna restresurser. Det finns idag 370 hektar tillgängligt långgräs i Helsingborg som 
skulle kunna användas till biogas. Om andra ytor såsom golfbanor och jordbruksytor räknas in 
skulle utfallet kunna tredubblas. 1000 ton långgräs eller andra gröna restresurser kan driva 
100 stycken bilar i 1500 mil per år. Under biogasproduktionen, rötningen, bildas även rötres-
ter som kan användas som biogödsel och bidra till kolsänkor i jordar genom ökad mullhalt. 
Nästa steg är att politiskt förankra att förverkliga biogasproduktion, alternativt hitta en motta-
gare av restresurserna. Helsingborg behöver samarbeta med andra kommuner för att kunna 
bygga en egen anläggning. Förstudien om biogas från gröna restresurser genomförs i ett sam-
arbete mellan NSR, staden, universitetet och regionen.  

I Stad- och landgruppen, med representanter från staden, Campus Helsingborg, NSR och Al-
narp pågår diskussioner om hur kolets kretslopp mellan stad och land kan förbättras. En aktu-



 

Rapport 
Sid 47 (49) 

 

Miljönämnden • 251 89 • Helsingborg Telefon 042-10 50 00 • miljoforvaltningen@helsingborg.se 
 

 helsingborg.se 

 

ell fråga handlar om åtgärder som kan bidra till att öka skörden, såsom ökad mullhalt, läplan-
teringar och biokol. Helsingborgs stad behöver underlätta för att åtgärderna ska kunna ge-
nomföras.  

NSVAs Arbete med det källsorterande avloppssystemet Tre rör ut kommer att leda till ökad 
återvinning av näringsämnen som kan användas för att producera gödning i jordbruk. Den 
återvunna mängden näringsämnen ökar med tre gånger mer fosfor och sju gånger mer kväve 
på ett år jämfört med ett hushåll utan det källsorterande systemet. Matavfallskvarnar bidrar 
till renare gödselprodukter till jordbruket och till att större mängder matavfall kan samlas in 
och rötas till biogas. Vakuumtoaletter leder till en ökad biogasproduktion, eftersom rötning 
kan ske direkt utan förbehandling vid reningsverket. Vakuumtoaletterna leder också till ett re-
nare rötslam, jämfört med dagens avloppsvatten och avloppsslam som blandas med allt övrigt 
avloppsvatten från hela samhället.  

Tre rör ut förväntas också bidra till minskad klimatpåverkan och minskad energianvändning 
för läkemedelsrening jämfört med dagens avloppssystem. Det beror på ny behandlingsteknik 
som minskar utsläppen på reningsverket, enklare återvinning av värme ur avloppsströmmen i 
och med separat insamling av bad-, dusch- och tvättvatten.  

NSVA arbetar även för att förbättra sin slamkvalitet genom att Öresundsverket är Revaq-certi-
fierat. Enligt reglerna i Revaq ska ett omfattande uppströmsarbete genomföras för att mini-
mera skadliga ämnen och metaller som kommer till reningsverket och på så vis öka kvaliteten 
på slammet. Målet är att slammet ska hålla så bra kvalitet att det kan användas som gödnings-
medel. Slammet bidrar till att öka mullhalten i åkermarken, vilket leder till en ökad kolsänka. 
NSVA har anlitat Ragnsells som ser till att slammet hanteras och sprids på åkermark enligt gäl-
lande lagstiftning. 
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