Möjligheternas H+
- Samordningen av de tekniska
resursflödena

Förord
Helsingborgs Stad har en tydlig ambition att vara ledande inom miljö och hållbarhet, och detta ger ringar
på vattnet. I Helsingborg finns alla förutsättningar för
att skapa en hållbar stadsutveckling som bottnar sig
i såväl ekonomisk, miljömässig som social hållbarhet.
H+ förverkligar detta med hjälp av sina ändamål, som
bland annat är att stärka Öresundsregionen genom
att förbättra den sociala, kulturella och fysiska miljön,
skapa attraktiva boendemiljöer och mötesplatser,
och göra detta genom att förtäta redan existerande
industrimark.

Arbetet med EVAA har drivits av en mindre arbetsgrupp med bred kompetens inom energi-, vatten-,
avlopps- och avfallsfrågor, kombinerat med kunnande
inom stadsbyggnad och hållbarhetsaspekter. Projektet
har drivits av H+ på uppdrag av samverkansparterna,
i syfte att uppfylla de strategiska dokument som finns
i staden och dess verksamheter, med tonvikt på att
undersöka de möjliga synergier som finns att dra nytta
av mellan processerna.

Idag händer det otroligt mycket på marknaden för
miljöteknik och Sverige är ett fantastiskt föregångsland
när det gäller både forskning och utveckling av miljöFör de kommunala bolagen är arbetet för en hållbar
teknik i framkant. Samtidigt saknas det goda lokala
utveckling en grundförutsättning i verksamheten, och
utifrån Helsingborgs ställning med tre starka lokala, re- föregångare och exempel som tagit ett helhetsgrepp
gionala och nationella aktörer inom Energi, VA och Av- på EVAA-frågorna. Vi är säkra på att tekniken och
kunnandet finns i vår närhet, och vill med vår samverfall, blir samarbetstanken kring dessa frågor givande
kan verka för att bjuda in till ett brett samarbete för att
för alla. Resurshushållning, minimering av restflöden
och optimalt nyttjande och styrning av systemen ligger möjliggöra att H+ blir detta goda exempel.
i alla parters intresse, och synergieffekter mellan verkHelsingborg den 8 december 2011
samheterna kan bidra till att uppnå just detta.
H+ är Sveriges mest spännande stadsförnyelseprojekt ur många aspekter, inte minst genom dess
ambitiösa syn på miljö och hållbar utveckling. Genom
dess öppna process vill H+ på ett tidigt stadium involvera olika aktörer och framtida brukare av området
för att i tidens anda bygga en stad med människor
istället som traditionellt för människor. I denna anda
har parterna inom EVAA projektet bjudits in till dialog
och samverkan kring flöden, processer och möjliga
synergieffekter, vilket har resulterat i en samsyn kring
hur arbetet med hållbarhetsfrågor inom energi, vatten,
avlopp och avfall i H+ området ska fortgå.
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Sammanfattning
EVAA projektet har under 2011 drivits av en blandad
grupp med bred kompetens från Helsingborgs stad,
Öresundskraft, NSVA och NSR, för att undersöka
möjliga synergieffekter mellan, och hållbara lösningar
inom, Energi, Vatten, Avlopp och Avfall (EVAA) i H+
området.
Genom ett stort antal möten där experter från samhället förmedlat kompetens har idéer utvecklats och
kunskapsnivåerna mellan de respektive deltagande
verksamheterna höjts. EVAA projektets bidrag till H+
visionära och hållbara inriktning som stadsförnyelseprojekt är en rapport som ställer denna kunskap och
intressenternas samsyn i fokus.
Gruppen som arbetat med denna rapport har format
sina tankar utifrån sina respektive kärnverksamheters
värden, utvecklings- och arbetsområden, kompletterat
med expertkompetenser från näringsliv och forskning
som bjudits in till EVAA projektet.
Denna rapport förklarar behov av synergistiskt
perspektiv - synergier som kan uppkomma inom H+
området eller i dess relation med omvärlden. I det
framtida H+ området bejakas därför synergier så att
samhället inte suboptimerar. Det måste också finnas stöd för de aktörer som blir verksamma inom H+
området, eller för dem vars verksamheter påverkar
området, så att goda, aktiva val kan göras i varje
viktigt skede.
Med implementering av ny teknik och nya system
kan man inom H+ inte låta sig bromsas av den tröghet
som ibland råder i övergripande äldre teknisk infra
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struktur. Byggprocessen och vägen till en utveckling
av stadsdelen måste följas och stöttas så att Helsingborgs stads ambitiösa miljöarbete inte hotas genom
att det äldre systemet av infrastruktur som är implementerat idag släpar efter i onödan.
En av de största synergivinsterna som EVAA projektet har funnit är en intellektuell samverkan, där
kunskapen om de olika flödena och processerna ökar
i verksamheterna, och där det också finns möjligheter
att arbeta gemensamt med drift och underhåll. För
att nå fram har 16 olika grundprinciper skapats som
ska vara styrande för utvecklingen av EVAA arbetet i
H+. Principen är att samordning och synergisökandet
är så vitalt för samhället att man kan skapa en tydlig
måttstock som etableras och kallas EVAA-FAKTORN.
Även om alla tekniska förutsättningar som tas fram
skulle stötta EVAA: s ambitioner är det inte säkert att
alla H+ framtida invånare, besökare och brukare har
relevant kunskap och kännedom om hur de tekniska
systemen ska förvaltas och användas på bästa sätt.
Vad EVAA gruppen gemensamt vill trycka på är att till
skillnad från andra stora stadsprojekt är vi redan idag
medvetna om att en stadsdel aldrig blir färdig och
att dynamiken som finns i människors engagemang
måste utnyttjas mer och löpande.
En viljeinriktning snarare än de tekniska lösningarna
står alltså i fokus i denna rapport. Därför är strävan
att EVAA projektets rekommendationer möjliggör innovativa idéer från bredden av entreprenörer och ägare
av hållbara lösningar. Det är också överenskommet att
genom EVAA delas synen på att stad och landsbygd

hör samman och bättre bör integreras, inte minst med
hjälp av den fotosyntesdrivna utvecklingen. Dessa och
andra idéer ryms inom etapp 2 av EVAA projektet –
Teknisk förstudie. Etapp 2 skapar under 2012 förutsättningar för en palett av tekniska system och andra
lösningar, inklusive de pedagogiska eller beteendestyrande som passar för H+ området, samt utvecklingen
av en EVAA-faktor.

”Det är intressant hur de största
vinsterna kanske inte blir de
tekniska, utan de intellektuella,
och samspelet mellan människor,
och framförallt de framtida
brukarna av H+”
- Deltagare i EVAA
Inspirationsdag 31/10 2011
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1. Inledning
För att bidra till att H+ som ett visionärt och hållbart
stadsförnyelseprojekt når framgång, har deltagarna i
EVAA projektetutarbetat en rapport som visar en tydlig
samsyn mellan de intressentersom levererar nyttigheter och tar tillvara resurser i området. Genom denna
rapports tillblivelse har kunskaps- och visionsnivån
höjts inom tre av samhällets viktiga servicefunktioner,
Energi, VA och Avfallshantering, och rapporten visar
på de principer som bör tillämpas i det framtida arbetet med EVAA i H+.
Gruppen som arbetat med denna rapport har format
sina tankar utifrån respektive kärnverksamhets värden,
utvecklings- och arbetsområden.Expertkompetenser
från näringsliv och forskning som bjudits in till H+
under utvalda frågeställningar för en hållbar stad har
stimulerat till dialog och kreativa övergripande lösningar. Den arbetsgrupp som drivit EVAA projektet
har dessutom intensivt bevakat omvärlden för att följa
det som sker på miljöteknikområdet i Sverige och i
världen.
EVAA projektet anser att det stöd till goda beslut
som denna rapport utgör måste bejaka en tydlig
systemkunskap. Denna rapport har därför för avsikt
att förklara behov av synergistiskt perspektiv-synergier
som kan uppkomma inom H+ området eller i dess relation med omvärlden. I den mån möjliga lösningar beskrivs utgör dessa inte avgränsningen, det är dialogen
och synergiperspektivet som blir den sorterande länken. Argumenten för samordning och synergilösningar
står också att finna i det juridiska ramverket som styr
mot optimering inom energi, vatten, avlopp och avfall.
Ramverket presenteras mer utförligt i avsnitt 4.
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2. Bakgrund
EVAA etapp 1 har syftat till att generera ett inriktH+ är Helsingborgs största stadsutvecklings- och
ningsbeslut som på lång sikt kan bidra till Stadens
stadsförnyelsesprojekt i modern tid. Området omfatövergripande mål.
tar cirka 1 miljon kvadratmeter mark i södra centrala
Helsingborg som förtätas och utvecklas till en attraktiv
Utgångspunkterna för arbetet har varit följande:
och integrerad del av staden. Helsingborgs stad har
som mål att vara energineutral år 2035. H+ skall där• Maximal flexibilitet mellan nya och gamla system
för, i sin egenskap av förnyad stadsdel, bidra till stadens energineutralitet genom ett överskott av tillförsel i
• Maximal resurseffektivisering
områdets energibalans sett över året. För att detta ska
lyckas krävs ett helhetstänk kring energiförsörjning,
• Maximal återföring av resurser, kretsloppstanken
energianvändning och angränsande systemlösningar.
Helsingborgs stad har ett antal styrdokument som
relaterar till arbetet med hållbar stadsutveckling. Som
ett led i det överordnade hållbarhetsarbetet har H+ tagit fram en stark miljöprofil, Miljöprofil H+, som genom
sina fem fokusområden ska stötta och vara ett verktyg
för att implementera ett genomgående hållbarhetstänk i H+ projektet och dess faser– planera, bygga,
förvalta.

• Optimal an passning t ill klimat förändringar/externa
påverkansfaktorer

För att uppnå miljömålen i ”Miljöprofil H+”, krävs en
samsyn av energi- vatten, avlopps- och avfallsfrågor.
Genom samarbete mellan berörda parter i ett tidigt
skede belyses synergier som förhoppningsvis förverkligas i de nya system som ska växa fram i området.

• Minimalt med restprodukter

Under år 2011 skapades samverkansprojektet EVAA,
med syftet att samla tre stora lokala aktörer inom energi (Öresundskraft), vatten/avlopp (NSVA) och avfall
(NSR), för att i samverkansprojektet undersöka och
föreslå principer och inriktningar för möjliga långsiktigt
hållbara och integrerade systemlösningar inom ovan
nämnda områden för H+ området.

• Optimalt nyttjande av resurser, samnyttjande
• Optimala driftsförutsättningar
• Optimal koppling mellan stad och land

• Minimala utsläpp genom hela det processuella
förloppet
• Minimala kostnadsförändringar för slutkund

”Sätt människan i centrum.
Förutsättningen för hållbar
stadsutveckling är en ordnad
planering. Detta är inget
självspelande piano”
- Håkan Asmoarp
H+
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3. Lokala och nationella
utgångspunkter
Helsingborgs stads förutsättningar för att arbeta med
EVAA och H+ specifikt står att finna i stadens planer
och styrdokument på översiktlig nivå men också i de
respektive utvecklingsambitioner som EVAA samverkansparter tagit fram lokalt inom NSR, NSVA och
Öresundskraft AB.
Kommunens Energiplan, Avfallsplan, Miljöprogram m.m. är förenliga med, och ursprunget till, den
inriktning och de principer EVAA stödjer. Kommunal
teknisk försörjning måste optimeras som ett resultat
av slimmade resurser och samhällets behov av att
hantera ”läckage” av resurser på ett bättre sätt. Denna
process sker samtidigt som krav på anläggningar blir
allt större. De lösningar vi har idag bygger på teknik
som till vissa delar är omodern och på ett förlegat synsätt att varje nyttighet försörjer befolkningen genom en
egen infrastruktur.
I Boverkets rapport ”Sverige 2009 – Förslag till en
vision” från 1994, sågs utveckling av samhällen i Helsingborgs storlek som den hållbara storleken. Städer
som Helsingborg var ur många synvinklar en ideal
storlek. Det gick att cykla eller gå mellan många av de
viktigare målpunkterna. Genom att koppla samman
städer med snabba och effektiva järnvägsförbindelser skulle en stor del av landets befolkning kunna få
tillgång till goda bostads- och arbetsmarknadsvillkor.
En utgångspunkt i Boverkets resonemang var utvecklingen mot ett mer kunskapsorienterat samhälle.
Helsingborg med omland - staden omges av bördig jordbruksmark
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Sedan Boverkets vision formulerades har
Helsingborg förverkligat denna, och nödvändigheten
att främja kreativitet för fortsatt utveckling genom
bättre stadsmiljöer är central. Centralt belägen mark
och fastigheter värderas därför allt högre och ibland
ifrågasätts värdet av att tekniska verk eller industrier
ligger där folk vill bo. Att verka för utveckling genom
en bättre användning av stadens ytor där personaloch kapitalextensiva verksamheter organiseras om
skulle göra stor nytta. En rumslig samordning skapar
utrymme för blandad stadsbebyggelse.
Dynamiska samhällseffekter nås genom samordning,
och genom samordning optimeras ofta resursutnyttjandet från existerande tekniklösningar. Inom en stad
där funktioner knyts samman i olika kombinat finns
därför möjlighet att skapa något nytt på frigjord mark.
EVAA projektet ser stor potential i de olika former av
fysisk och intellektuell samordning som kan ske mellan
processer under stadsbyggandets alla tre faser – planera, bygga, förvalta. Nyttan av alternativ användning
av mark kan beskrivas i termer av dynamiska positiva
samhällseffekter där stadsbebyggelse som kan ersätta
fragmenterade platser med tekniktung verksamhet,
attraherar människor, företag och organisationer som
erbjuder välavlönade arbetstillfällen eller bostäder som
ger skatteintäkter. En samordning kring EVAA-funktioner, om den innebär flytt av verksamhet, kan enligt
erfarenhet från andra liknande projekt bidra till Helsingborgs utveckling genom att lönenivåer och välfärd
i allmänhet ökar.

EVAA vill betona att det inte finns ett självändamål i att samordning av de tekniska försörjningssystemen behöver innebära fysisk flytt av
anläggningar eftersom det är flöden av resurser
som skall samordnas, -inte hus eller byggnader
per definition.
En annan fråga som knyter samman stadsutvecklingen med övriga strukturer handlar om jordbruket
och flöden mellan stad och land.
Den areella näringens roll i energiomställningen som
påverkar staden handlar om producentintresset där
den areella näringen idag producerar råvaror och/eller
förädlade biobränslen med hjälp av samhällets restprodukter. Det som händer i centrum har med jordbruket och landsbygden att göra i allra högsta grad.
Ur ett konsumtionsperspektiv står jordbruket för
stor energiförbrukning i produktionsprocesser och i
de lokala transporterna. Näringens konkurrenskraft
stärks genom allt effektivare energianvändning men
också genom innovativ användning av egenproducerad gårdsenergi. Potentialen i synergier med stadens
flöden är påtaglig. Möjligheterna är många:
• Att integrera den fotosyntesdrivna utvecklingen inom
det urbana samhällsbygget kommer bli en självklarhet
i smått eller stort och EVAA projektet ser, utifrån en
logisk analys att fotosyntesdriven tillväxt på något sätt
bör stöttas och integreras till staden där näring, värme
och vatten finns.

• Ett alternativ är att man säkerställer att flöden av näring återförs den stadsnära odlingen runt staden vars
produkter sedan återförs till marknaden lokalt,
Sannolikt kommer alternativen kombineras. På så
sätt kommer odlingen i allt större omfattning integreras
i de tekniska försörjningssystemen i centrum. Rötslam
och biogödsel från stadens produktion som kan klassas som säkra kommer sannolikt att i allt större omfattning också kunna tas emot av markförvaltarna som
utvunnen näring. Bioaska och kompost/grönmassa är
andra fraktioner som också ska användas som näring
i t.ex. skogsbruket.
Det är EVAA: s bestämda åsikt att oegentligheter
kring innehåll i slam och risker måste elimineras och
att systemen skall vara mycket transparanta då marknadens krav på säkra livsmedel blir allt tydligare. EVAA
är övertygande om att H+ flöden skall kunna hänföras
till nära odling och att livsmedel som utgör en del av
kretsloppstanken skall finnas för dem som lever och
verkar i H+.

”En stad är aldrig bara en stad.
Ofta glömmer vi att sätta staden
i sitt stora sammanhang, i sitt
stora kretslopp, där staden inte
bara slukar resurser utan också
bidrar med resurser”
- EVAA workshopdeltagare
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4. Juridiska hänsynstaganden
Ett flertal myndigheter arbetar i allt högre tempo med
regelverken kring energi, vatten, avlopp och avfall. I
många avseenden kan dessa sektorer anses tillhöra
de prioriterade trånga sektorer där samhället måste
vidta fler åtgärder för att bättre utnyttja ändliga resursflöden eller hindra flöden med negativ inverkan från att
förstöra vår miljö. Även om de juridiska frågorna berör
samtliga sektorer, inte minst energihushållning, och
om tolkningen kring vattendirektivet och dess dotterdirektiv tar mycket medialt utrymme, så dominerar just
nu avfallsfrågorna.
På regeringskansliet bereds under 2011 och 2012
delbetänkanden för att eventuellt behandlas som
politiska förslag, bland dessa kan nämnas några som
visar vart man juridiskt vill gå i de frågor som berör
EVAA. Miljövårdsberedningen har lämnat förslag där
minst 40 procent av matavfallet år 2015 ska behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara.
Minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tas
tillvara vid samma tid och denna återförs till produktiv
mark - minst hälften skall återföras till åkermark.
Miljömålsberedningen förslår i betänkanden att målen i EU:s avfallsdirektiv fogas in som etappmål inom
miljökvalitetsmålen. Återanvändning och materialåtervinning av papper metall, plast och glas från hushåll
ska då vara minst 50 procent. Återanvändning och
återvinning av ofarligt bygg- och rivningsavfall ska vara
minst 70 procent. I förslaget skall målen vara uppfyllda
år 2020.
EU-kommissionen arbetar löpande med Europa
2020- strategin för smart och hållbar tillväxt.
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Strategin anses vara kommissionens viktigaste
strategiska dokument. Strategin arbetar utifrån att ett
resurseffektivt Europa nås genom en så kallad road
map som omfattar avfall. Ett arbete pågår samtidigt
med att uppdatera den europeiska avfallslistan för
klassning av avfall. I början av 2012 presenteras ett
genomarbetat förslag till reviderad avfallsförteckning
från Naturvårdsverket. Högsta prioritet aviseras för att
få fram kriterier för de farliga egenskaperna i avfall.
Arbetet för Helsingborgs stad handlar i denna stund
om att fortsätta implementera ramdirektivet om avfall
vilket innebär förändringar för de Svenska avfallsbestämmelserna, eftersom ramdirektivet styr stora delar
av femtonde kapitlet i miljöbalken och avfallsförordningen. Det nya ramdirektivet beskriver avfallshierarkin, hantering av avfall och tillstånd, planering av
avfallshantering och administrativa krav kring inspektioner och översyn.
Ett nytt avfallsdirektiv togs fram av 2008 och implementerades i svensk lagstiftning hösten 2011. De
största förändringarna med avfallsdirektivet rör avfallshierarkin och hanteringsbedömningar. Otydligheter i
vad som är återvinning och vad som är bortskaffande
vid förbränning av hushållsavfall har tydliggjorts, det
är således enklare att sortera strömmar av resurser i
samhället.
Avfallshierarkin skall vara en utgångspunkt för politiska
prioriteringar och lagstiftning som rör avfall. Fokus
ligger i förebyggande åtgärder och därefter i fallande
ordning återanvändning, återvinning, energiåtervinning
och bortskaffandet. Samordning av resurser och

flöden verkar främjande av dessa mål. För att betona
vikten av förebyggande av avfall finns det ett krav på
att medlemsstaterna ska ta fram nationella program
för förebyggande av avfall. Medlemsländerna ska även
överväga åtgärder som t.ex. ekonomiska styrmedel,
främjande av forskning och kampanjer för att öka
medvetenheten kring avfall.
Vad gäller avloppsfrågan är hantering av avloppsvat
ten och avloppsslam definierat som miljöfarlig verk
samhet enligt miljöbalken MB och krav på kvalitet och
säkerhet anses komma bli än strängare över tiden.
EU införde ett ramdirektiv för vatten år 2000. I
direktivet slår EU fast att det behövs samarbete över
nationsgränser för att vi ska vara säkra på att det
finns vatten av god kvalitet även i framtiden. År 2004
infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning. Målet är
att våra vattenförekomster ska ha uppnått god status
till år 2015.
För att klara dessa mål kommer strängare utsläppsvillkor att krävas för bland annat avloppsreningsverk.
Enbart åtgärder på avloppsreningsverk har dock konstaterats vara otillräckligt och därför kan krav på viss
rening av dag- och bräddvatten komma att krävas.
För att kunna möta den totala kravbilden finns behov
av gemensamma åtgärder och därmed är samverkan
mellan olika organisationer och kommuner ett måste
framöver.
Riskerna som uppmärksammats kring exempelvis
zoonoser (smittämnen som kan spridas mellan människor och/eller mellan djur och människor) och andra

hälsorisker gör att systemen måste bli ännu tryggare, och där kunskap om varje del i helheten bidrar
till tryggheten.Sannolikt kommer det nya slamdirektiv
som är under utarbetande att innehålla krav på hygienisering.
Baltic Sea Action Plan - BSAP är en gemensam åtgärdsplan för Östersjöländerna och EU-kommissionen
som antogs år 2007. Syftet är att med gemensamma
insatser uppnå god ekologisk status i Östersjön till år
2021. Bland annat kommer åtgärdsplanen att påverka H+ verksamhet på flera plan, men kanske mest
genom att utsläpp av miljöfrämmande ämnen och
växtnäringsämnen måste minskas.
Dagvattenhanteringen påverkas av flera skärpta krav
och pågående förändringar. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 07) och Miljöbalken klassas
dagvatten som avloppsvatten. Det får inte släppas ut
utan förgående rening om utsläppet inte kan göras
utan risk för olägenhet gällande hälsa eller miljö.
Enligt EU:s Ramdirektiv för vatten ökar kraven även
på att förbättra dagvattnets kvalité innan vattnet når
reci¬pien¬ten, vilket blir höst väsentligt för området i
H+. Även EU:s Översvämningsdirektiv ökar kraven på
att utveckla stadsplaneringen, avrinningsvägarna, de
befintliga dagvattensystemen och vattendragen så att
risken för översvämningar hålls på en låg nivå.
Argument för anläggningar som inte kan integreras
till andra samhällsfunktioner kan anses omodernt, och
allt fler exempel på samordning inom VA-verksamhet
kommer, där storskaliga lösningar krävs i arbetet att

med marginal planera för strängare krav. I kapitel två
MB anges allmänna hänsynsregler som huvudmannen
för en avloppsanläggning bör beakta. Kraven på att
känna till risker för miljön och människors hälsa och
vidtagandet av skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är orimliga är stränga. Olägenhet för
människors hälsa eller miljön skall beaktas för verksamhetens lokalisering och hushållning med resurser
och sluta kretslopp anges i målbilden. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att kunna visa att bestämmelserna iakttas, så kallad omvänd bevisbörda.

Avseende energifrågan finns direktivet om främjande
av användningen av energi från förnybara energikällor som har ett bindande krav på att alla medlemsstater ska nå ett mål om 10 procent förnybar energi i
transportsektorn till 2020. Biodrivmedel inom måluppfyllelsen måste uppfylla hållbarhetskriterier i direktivet,
i Skåne har Region Skåne ställt ambitionsnivån än
högre. Direktivet innehåller åtgärdsförslag för att stödja
en ökad användning av förnybar energi. Exempelvis
skall tillståndsprocesserna förenklas, byggreglerna
anpassas till målen och information om teknik och
stödsystem skall tillgängliggöras. Bioenergi som tar
tillvara alla samhälleliga resurser kräver en närmare
koppling mellan de olika systemen.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization of
Chemicals) och CLP-förordningen (Classification,
Labelling and Packaging) är den lagstiftning som gäller
för kemikalieanvändning i EU och i Sverige. Dessa
På uppdrag av regeringen har Energimyndigheterna
lagar innebär kunskaps- och märkningskrav för alla
tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverkemiska ämnen som tillverkas i eller importeras till EU. ket lagt fram en sektorsövergripande biogasstrategi.
Den säger tydligt att utnyttjandet av förnyelsebar enREACH har också satt upp kriterier för utvärdering
ergi ska främjas och biogas i synnerhet, vilket har sitt
av ämnenas risker och därmed satt upp tillståndskrav ursprung i EU:s direktiv (2009/28/EG). Biogas är en
och begränsningar för användningen av specifika
framtida energikälla som erhålls genom återanvändämnen. REACH ställer krav på företag, tillverkare,
ning av organiskt material i olika former vilket skapar
importörer och nedströms användare som alla bär
förutsättning för ett mer hållbart system och kretsansvaret för att de ämnen som tillverkas, släpps ut på loppstänkande.
marknaden och används inte orsakar skadliga effekter
på hälsan och miljön. För att nå Sveriges Riksdags
Sammanvägt är ovanstående ramverk tydligt. EVAA
miljömål, Giftfri miljö, är Kemikalielagstiftningen ett
som ett samarbetsprojekt är nödvändigt för en hållbar
användbart verktyg som ska utnyttjas för att kunna er- stadsutveckling och H+ skall visa vägen. De tekniska
sätta miljöfarliga ämnen med mer skonsamma ämnen lösningarna finns på marknaden i dag, det som är
för vår miljö.
unikt är att det krävs en tydlig kunskapsöverföring om
att de val som exploatörer, verksamma och boende
gör har ett sammanhang med andras val.
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5. Synergier och samverkan
EVAA projektet anser att för de aktörer som blir
verksamma inom H+ området, eller för dem vars
verksamheter påverkar området, måste stöd finnas
så att goda, aktiva val kan göras i varje viktigt skede.
I arbetet med EVAA etapp 1 har det centrala varit
diskussioner kring optimerade flöden med avsikt att
diskutera den hållbara utvecklingen av H+. EVAA har
sett att lösningar finns där synergier stärks och där
energiöverskott och miljönytta produceras genom allas bidrag.
I det framtida H+ området bejakas synergier så att
samhället inte suboptimerar. H+ är ett tydligt och integrerat område som liksom övriga staden aldrig kommer att bli klart. Implikationen är den att de system
som etableras i hus, i kvarter eller de lösningar som
löper genom området, om än ekonomiskt försvarbara
idag, inte får vara inlåsta som den enda tekniklösningen för energi, avlopp, avfall tills dess att avskrivningar
är gjorda. En fortlöpande utveckling av miljöteknik gör
att lösningar blir bättre ju mer vi inser att resurser är
förgängliga.
EVAA anser att man inom H+ inte kan låta sig bromsas av den tröghet som ibland råder i övergripande
äldre teknisk infrastruktur. H+ bör vara ett föregångsområde där de nya teknik- och infrastrukturlösningarna är optimerade i sig, men att restprodukterna
efter maximal recirkulation sedan kan släppas vidare
ut i ett system där utvecklingen inte nått lika långt och
restflödena från H+ därmed kontamineras av inte lika
optimerade flöden från andra delar av staden.
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Byggprocessen och vägen till en utveckling av stadsdelen måste följas så att Helsingborgs stads ambitiösa
miljöarbete inte hotas genom att det äldre systemet av
infrastruktur släpar efter i onödan. Helsingborgs stad
har ett omfattande engagemang i olika samverkansprojekt för miljö- och hållbarhet. Exempelvis genom
Miljödelegationen, Miljöbyggprogram SYD och det
nationella certifieringsarbetet inom Sweden Green
Building Council. Flöden in till H+ och ut från området
samt vardagens praktiska genomförande skall präglas av att material och energi som tillförs området har
minsta möjliga miljöpåverkan, varför vi också bör tydliggöra ambitionen att verka för en minimerad användning av byggmaterial eller andra varor/produkter med
samhällshotande substanser.

Samordning mellan processer slutar inte vid EVAAprocesserna. För att skapa optimala förutsättningar
inom energi-, vatten-, avlopps- och avfallsprocesserna
för att göra H+ till ett område med överskott i energikalkylen krävs samverkan även med andra processer.
Fotosyntes och grönska är ett exempel, logistik och
transporter är ett annat.

En av de största synergivinsterna som EVAA har funnit är en intellektuell samverkan, där kunskapen om de
olika flödena och processerna ökar i verksamheterna,
och där det också finns möjligheter att arbeta gemensamt med drift och underhåll. För att optimera drift
och underhåll förordar EVAA att de flöden som passerar in, ut och genom området också placeras tillsammans där det är ekonomiskt försvarbart och tekniskt
möjligt. Det underlättar och gynnar hela stadsbyggnadsprocessen om teknisk infrastruktur, transporter
och alternativ ytanvändning samordnas.

Synergier mellan möjliga nya lösningar som vi anser
bör vara en del av H+ presenteras nedan som skisser.
Förbättringar av redan existerande system blir självklart också en viktig del av H+ allt eftersom dysfunktionella lösningar skall ersättas med lämpligare teknik.

Gruppen anser också att dialog och pedagogik är
centrala byggstenar i utvecklingen av H+ området.
Hållbarhetsperspektivet måste sättas i fokus, -information och tydlighet är ett måste som skall prägla
genomförandet av projektet också på lång sikt.

Principerna som föreslås i denna rapport beskriver
hur samhällets system skall kunna hänga samman
i stort och i smått. Konkretisering av visioner är en
naturlig del av stadsbyggandet och denna skrivning
skall inte peka ut lösningar annat än vår övertygelse
att den består i systemförståelse och flexibilitet. Etapp
2 i EVAA projektet skall verka för lösningar.

Schematisk modell över flöden och recirkulation av resurser
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6. 16 Principer för EVAA i H+
eftersökas.Systemet möjliggörbrukarnoderav mindre
storlek, och samutnyttjande mellan dessa noder. Detta
medverkar till en robusthet i systemet.

16 olika grundprinciper ska vara styrande för utvecklingen av EVAA arbetet i H+ EVAA projektet har mot
bakgrund av ovanstående enats kring 16 principer för
det fortsatta arbetet. Dessa presenteras kortfattat i det
följande. EVAA är samlat kring dessa uttalanden. För
respektive organisation presenteras deras verksamhet
ur EVAA-lösningarna mer där dessa principer relateras
till Energi, Vatten, Avlopp och Avfall
1.) En tydlig strävan efter samordning och samlokalisering
Denna princip gäller både fysisk samlokalisering
av ledningar i s.k. smarta schakt och kulvertar, men
också kompetensmässigt och intellektuellt så att ett
kontinuerligt utbyte kan ske och en förbättrad kännedom skapas om varandras processer så att framtida
synergieffekter stärks. En samordning av anläggningsinsatser, drift- och underhåll etc. förväntas medföra
stora resursbesparingar som kan motivera investeringar.
2.) Skapandet av en EVAAfaktor
Samordning och synergier är så vitala för samhället
att ett tydligt mått bör etableras. För grönytor används
idag en grönytefaktor. Inom H+ projektet bör man
arbeta fram en EVAA faktor som baseras på möjligheterna att hitta synergieffekter mellan processer,
minimera resursanvändandet och maximera nyttan i
alla flöden. EVAA-faktorn ska också medverka till att
skapa ett positivt incitament för byggherrar m.fl. och
vara ett styrverktyg i t.ex. arbetet med exploateringsavtal. Ju mer samordnade samhällsfunktioner som
skapar mervärde desto bättre för alla.
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3.) Flexibla system
Inom H+ området skall hänsyn tas till både nyproduktion och ombyggnad av hus eller övrig infrastruktur så att man i strävan att skapa hållbara lösningar
inte låser in sig i tekniklösningar utan skapar extremt
flexibla system som tillåter många olika lösningar som
efterhand kan dockas på, eller av, det övergripande
systemet.
4.) Robusta system
De flöden som passerar och kommer till nytta inom
H+ området ska säkras och möjliggöras oavsett yttre
påverkan. Detta innebär att systemen ska anpassas
så att hot från bl.a. stigande grund- och havsvattennivåer hanteras med hjälp av långsiktiga, strategier och
skyddsåtgärder som klarar en anpassning till förändrade scenarier och därmed skapar robusta system
och konstruktioner.
5.) Strävan efter ett skalbart system
Inom EVAA projektet ska vi arbeta för att resursflöden ska kunna hanteras både i stor och liten skala,
och säkra att nyttan kan tillgängliggöras lokalt.Möjligheterna för optimalt systemutnyttjande skall alltid

6.) Infrastrukturen är en resurs, inte bara för flöden
Inom H+ området ska den fysiska infrastrukturen
för de olika systemen betraktas som en resurs som
möjliggör viss lagring, men framförallt verkar som utjämning och minskar fluktuationerna i systemet. Även
detta kan betraktas som att systemet ska satsa på
robusthet.
7.) Strävan efter en balans i energiflödet
Det bör eftersträvas att minska fluktuationerna av
energibehov, men framförallt fluktuationerna av energiproduktion inom området. Energin ska produceras när
den behövs och konsumeras för att den behövs, inte
för att den finns.
8.) Strävan efter att H+ området ska vara exemplet för
andra att följa
Inom H+ området får arbetet för en hållbar utveckling
inte bromsas av de etablerade stora övergripande
systemen utanför H+ området. H+ ska tvärtom vara
föregångare på så sätt att man så långt det är försvarbart vågar implementera ny, hållbar teknik som
bidrar till att rena och minimera rester, trots att dessa
rena och minimerade flöden möter ett äldre och inte
fullt så kapabelt system utanför avgränsningarna, och
trots att dessa kanske inte ger omedelbar ekonomisk
lönsamhet. Bara genom att visa hur flexibilitet och
olika storlekar på flöden tillåts samexistera i tekniska
försörjningssystem kan man bli exemplet för andra.

9.) Strävan efter att tydliggöra processerna
För att medvetandegöra för boende, verkande och
besökande i H+ området om vilka flöden som passerar genom området, och vilken roll man själv har i
dessa processer, ska man inom H+ sträva efter att
hitta gemensamma sätt att tydliggöra Energi-, Vatten-,
Avlopps- och Avfallsprocesserna och tillgängliggöra
dessa flöden för allmänheten.
10.) Skapandet av ett aktivitetscenter
I arbetet med att medvetandegöra processer och
flöden i H+ området, bör det skapas ett gemensamt
aktivitetscenter. Ett nav inom H+. Detta kan med
fördel kombineras med andra synergieffekter så som
samlokalisering, transporter mm, och syftar till att på
ett direkt sätt engagera och involvera brukarna av H+
området med arbetet att ställa om till ett hållbart samhälle och bidra till att H+ området skapar ett överskott
i energikalkylen.
11.) Gemensamt system för återkoppling till brukare
Ytterligare en synergieffekt mellan processerna är att
kunna ge kunder en mer samordnad och lätt fattad
återkoppling på vilka resurser den förbrukar och hur
kunden kan optimera sina flöden. En åtgärd av denna
typ ses som ett led i beteendepåverkan för att kunna
underlätta för brukaren att göra rätt val.

underlätta att kunden gör riktiga val och själv känner
en påverkansmöjlighet.
13.) Strävande efter recirkulationsprocesser och slutna
kretslopp
I H+ området ska flödena inte bara passera, de ska
så långt som möjligt optimeras och nyttjasom igen,
med minimala spillflöden, och ett optimalt resursnyttjande av dessa som följd.
14.) Synergier i energiproduktion
Inom EVAA-projektet är vi överens om att inte blanda
rena fraktioner (t.ex. matavfall) med orena (avloppsslam, dagvattenslam mm.) vid energiproduktion, men
vi ser vinsten med att samlokalisera t.ex. rötning av
orena fraktioner för att låta dess ingå i ett gemensamt
kretslopp som bidrar till att skapa minimala restprodukter.
15.) Samverkan mellan transporter av flöden
Inom EVAA ser vi transporter av avfall som ett av
många flöden där transportbehovet hade kunnat samordnas och optimeras och drastiskt minska behovet

av antalet transporter in i H+ området, och säkerställa
ett optimalt nyttjande av transporter både på in- och
utvägen.
16.) Minimera användandet av prioriterade ändliga
resurser
Som ett första steg ska prioriterade ändliga resurser (t.ex. kronor, kvm, primärenergi mm) inom EVAA
projektet synliggöras, därefter säkerställs hur man
minimerar användandet av dessa.
Grundprinciperna ovan pekar inte ut de unika
lösningarna i sig men för exempelvis energifrågornas lösning skapas möjligheten att kostnadseffektivt
uppfylla klimatmål för 2050. EVAA projektet anser att
ambitionen med energiplus i H+ kan förverkligas bara
om principerna ovan blir tillgodosedda. Energilösningarna kräver samspel mellan energiförsörjning och
energianvändning lokalt samt inom vatten, avlopp och
avfall. Tillgängliga tekniklösningar har kommit långt.
H+ måste ges chansen att etablera lösningar som inte
är omoderna.

12.) Resursbesparande eller resursgivande kunder ska
belönas
Inom EVAA projektet ska vi arbeta för att ta fram förslag på hur resursbesparingar av kund också leder till
direkt återkoppling och belöning för dessa. Även detta
är ett led i arbetet med beteendepåverkan för att
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7. EVAA-faktorns styrförmåga
Principen är att samordning och synergier är så vital
för samhället att ett tydligt mått bör etableras och
kallas EVAA-faktorn. För grönytor, som ett exempel,
används idag en grönytefaktor som anger andelen
grön yta vid fastighet.
EVAA-faktorn skall vara tydlig och arbetet med att
ta fram den ekvation eller det räkneverktyg som skall
tillämpas ligger i etapp 2. Målet med ett sådant arbete
blir följande:

”Inom H+ området ska man
i framtiden använda sig av
en EVAA faktor som baseras
på möjligheterna att hitta
synergieffekter mellan
processer, minimera resursanvändandet och maximera
nyttan i alla flöden.”
EVAA-faktorn ska medverka till att skapa ett positivt
incitament för byggherrar m.fl. och vara ett styrverktyg
i t.ex. arbetet med exploateringsavtal. Ju mer samordnade samhällsfunktioner som skapar mervärde desto
bättre för alla. Det väsentliga är även att denna faktor
som ju skall användas för särbehandling måste vara
öppen till sin karaktär och tillåtande för innovativa lösningar så länge dessa stärker målen som är uppsatta
med H+.
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8. Beteende
Även om alla tekniska förutsättningar som tas fram
stöttar EVAA: s ambitioner är det inte säkert att alla
H+ framtida invånare, besökare och brukare har
relevant kunskap och kännedom om hur de tekniska
systemen ska förvaltas och användas på bästa sätt.

Centret bör som målgrupp ha såväl boende, andra
brukare och besökare. Genom synliggörande av EVAA
samverkansparters nyttoverksamhet på olika kreativa
sätt kan förståelsen för det personliga handlandet
förstärkas ytterligare.

Vad EVAA gruppen gemensamt vill trycka på är att till
skillnad från andra stora stadsprojekt är vi redan idag
medvetna om att en stadsdel aldrig blir färdig och
att dynamiken som finns i människors engagemang
måste utnyttjas mer och löpande.

Målet måste vara att belysa och förklara samhällsnyttan med de tekniska försörjningssystemen i så stor
utsträckning som möjligt. Nya system ska anpassas
så att det blir lätt att göra rätt.

Där människor finns skapas den hållbara staden, om
beteenden inte är bra spelar det tekniska valet mindre
roll. Informations- och utbildningsinsatser till allmänheten, berörda entreprenörer, byggbolag och andra
inblandade i H+ projektet är en ytterst viktig del för
att kunna leva miljövänligt och hållbart enligt Miljöprofil H+. Det kommer att krävas åtgärder såväl i det
kontinuerliga lärandet genom att anläggningar inom
området blir platser som besöks och där kunskap kan
kommuniceras, men det krävs också incitament för att
nå målen om en hållbar energipositiv stadsdel.
Med den så kallade EVAAfaktorn stimuleras lämpligt
beteende och val av lösningar som stämmer överens
med uttalad inriktning.
Ett aktivitets- och informationscentrum som stärker
människors kompetens bör komplettera faktorn. Detta
centrum för besök bör vara beläget på strategisk plats
i H+ området och skulle väsentligen kunna bidra med
ökad kunskap och information kring hur anläggningarna ska brukas på ett hållbart sätt.

EVAA vill inte peka ut de tekniska lösningarna i detta
läge men förordar någon form av interaktiv information
vad gäller vattenförbrukning, dagvattenhantering, rening av avloppsvatten, avfallsbelastning, samt energikonsumtion. Det inbyggda incitamentet bör finnas
på de nivåer i H+ där de kan återkoppla beteende till
brukare. För entreprenörer, byggherrar och boende
bör detta medverka till ytterligare förbättringar i riktning
mot ett hållbart samhälle.
EVAA anser att det är viktigt att de brukare som
bidrar till ett hållbart H+ genom bl.a. resurshushållning och avfallsminimering får positiv återkoppling och
belöning för sitt arbete. För entreprenörer, byggherrar, verksamheter och boende bör detta medverka
till ytterligare förbättringar i riktning mot ett hållbart
samhälle.
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9. Affärsmodell
För att kunna förverkliga en trovärdig affärsmodell
krävs en tydlig utgångspunkt. EVAA utgår från följande: Slutkunden, d.v.s. den brukare som betalar för
processtjänsterna; energi, vatten, avlopp och avfall,
får minimala kostnadsökningar jämfört med alternativet att ”fortsätta som vanligt”.
Genom att sätta kunden i fokus genom hela förloppet skapas ett nytänkande utifrån vad som ingår i
affärsmodellen, och vad det som kunden egentligen
betalar eller inte betalar för. Affärsmodellen representeras av figuren till höger.
EVAA ser framför sig ett kommande skifte, där man
går från ett introvert, konventionellt, och processtyrt
system till ett välkommunicerat, flexibelt, kundstyrt
system. En hög medvetenhet och påverkansgrad
gör att kunder inte bara ställs i fokus, utan medvetet
placerar sig själv där.
Brukarna inom H+ ska vara medvetna medborgare,
affärsidkare och besökare som har stora möjligheter att göra rätta val och att påverka sin egen roll i
sammanhanget. Kunden ska uppleva att de tjänster
som levereras genom EVAA innehåller ett mervärde.
Då finns förutsättningar för att skapa en tydlighet i
processen, en förståelse för sammanhanget och en
möjlighet att själv kunna styra sina slutkostnader. En
ökad betalningsvilja, representerat av samhällsekonomisk nytta och inte nödvändigtvis knuten enbart
till EVAA processerna, hos kunden kan motivera en
högre investeringsvilja hos dem som förvaltar processerna. Dessutom sprids troligen investeringen mellan
ett antal parter, vilket fördelar riskerna med dessa.

Processstyrt

NUTID

FRAMTID

0-Scenario

Mervärde

Betalningsvilja

Konventionellt
Makropunkter

Robust/Flexibelt
Mikropunkter

Investeringsvilja

Process
ägare

KUND

KUND

Process
ägare

Låg förståelse
Lågt intresse
Låg påverkan

Hög förståelse
Högt intresse
Hög påverkan

Schematisk figur för EVAA affärsmodell
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Kundstyrt

Affärsmodellen bygger alltså på att skapa ett mervärde för kunden där denne själv kan styra sin slutkostnad genom aktiva, rätta, val. Kunden blir belönad
för att denne är med och bidrar till ett effektivt resursutnyttjande i H+ området.

belöningar utvecklas inom de tekniska lösningar som
tas fram under 2012.

Mervärdet i att vara medveten som slutkund handlar
också om en medvetenhet kring processer, flöden
och kretslopp, och vilka andra samhällsekonomiska
värden som skapas genom en resurshushållning och
Mycket av möjliggörandet av detta handlar om
implementering av rätt teknik i infrastruktur och i/kring minimering av restprodukter. På detta sätt ska även
fastigheter, så som det kommer erbjudas i en palett av samhällsekonomiska värden vägas in i hur syftet med
lämpliga tekniker vilka tas fram under etapp 2. Oavsett minimala kostnadsökningar för slutkund värderas.
EVAAprocesserna sätts därmed in i ett större perinvesteringar (i konventionell eller innovativ teknik),
spektiv där man kan beräkna samhällsnyttan inom
och oavsett investerare (processägare, kommun eller
H+på ett bättre sätt.
fastighetsägare) ska någon betala, och detta landar
traditionellt hos slutkunden.
Att arbeta fram samhällsekonomiska och företagsekonomiska affärsmodeller som mer precist specificeDet faktum att affärsmodellen bygger på att slutkunden i H+ området är en medveten brukare, och
rar en kostnadsbild, och sätter EVAA processerna i ett
förväntar sig att kunna påverka sina löpande kostnastörre sammanhang blir en del av EVAA etapp 2.
der över tid bör skapa en ökad betalningsvilja som
motsvarar de kostnadsökningar som installation av
innovativ teknik kan betyda.
”Om vi tittar 400 år bakåt i
Ovanstående bör öka incitamenten för att processens ägare/fastighetsägare eller andra verksamhetsägare vågar investera i sådant som inte omedelbart
betalar sig för dem. Antagandet bör vara att viljan att
bidra till ett hållbart samhälle från slutkund är stor.
En ökad betalnings- och investeringsvilja måste vara
direkt kopplat till den möjlighet man har att påverka
sinalöpande övriga kostnader.
De belöningar man får för att vara en god brukare
skall medverka till att det inte bara är kapitalstarka
kunder som kan bo och verka i H+. System för

tiden - hur mycket av det
som fanns då ser vi idag?
- Hur kan vi då veta vad som
kommer att finnas om 400 år?
Det enda vi vet är att det som
blev bra bygger man vidare på”
- EVAA Workshopdeltagare
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10. NSR:s ställningstaganden i
EVAA-samverkan
Generellt står NSR fast vid följande övergripande mål
gällande hantering av avfall inom H+.
• H+ området ska främja förebyggande av avfall
och minimera mängden restprodukter
• Renhållningssystemet inom H+ ska vara flexibelt för att kunna anpassas till framtida krav.
• De avfallsprodukter som uppstår inom området
ska i första hand återbrukas och materialåtervinnas på ett miljöeffektivt och kretsloppsanpassat
sätt.
• Servicenivån inom avfallshanteringen ska vara
hög och anpassad efter de behov människor och
företag som finns inom H+ har. Det ska vara lätt
att sortera rätt.
• Biogaspotentialen inom området ska nyttjas
optimalt genom enkla effektiva insamlingssystem och samrötning av de organiska restprodukter som idag inte nyttjas optimalt.
• Det renade lakvatten som NSR släpper ut ska i
framtiden kunna nyttjas tillsammans med dagvatten och bidra till det blågröna stråket.
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11. NSVA:s ställningstaganden i
EVAA-samverkan

12 Öresundskrafts ställningstaganden i EVAA-samverkan

Generellt står NSVA fast vid följande övergripande mål
gällande hantering av vatten och avlopp inom H+.

Generellt står Öresundskraft fast vid följande övergripande mål gällande hantering av energisystemet inom
H+ :

Systemen ska:
• Kunna hantera stigande havsnivåer och stora
regnmängder
• Utnyttja dagvatten som en resurs med acceptabel kvalité
• Bestå av hållbara tekniska lösningar som är
kretsloppsanpassade och integrerade med
energi- och avfallssystemen
• Konstrueras för att undvika negativ påverkan
på Öresunds kustområde och dess grundvatten
• Utformas för att sträva mot det energineutrala
VA-systemet
• Ha en effektiv användning och utnyttjande av
vatten
• Hålla en hög säkerhetsnivå

• Projektet skall tillhandahålla ett energisystem
för H+ området som uppfyller följande krav:
o Området skall på årsbasis ge ett ener
giöverskott
o Energikostnaderna för kunderna i
området skall i framtiden inte överstiga
kostnaderna för kunder som använder
konventionella lösningar (användning
och tillförsel).
• Projektet skall verka för att nya affärer utvecklas. Ett starkt nätverk och samarbete är viktigt.
Affärskoncept skall definieras och förfinas i varje
fas.
• Projektet skall på affärsmässiga grunder
anpassa befintlig energiinfrastruktur kopplat till
Södertunnelprojektet och stadsförnyelseprojektet H+.
• Projektet skall tillvarata möjligheter till extern
finansiering (tex. statligt respektive EU-stöd)

• Ha en modern integrering av kontroll- och
styrfunktioner
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13. SLUTSATSER
Många framtida optimala lösningar talar för behovet
av en tydlig samverkan av olika grad. H+ kan visa hur
samhällets tekniska försörjningssystem och affärsidéer
kan utgöra den drivande kraften som verkligen förbättrar framtida villkor för människa och miljö. De deltagande parterna i EVAA projektet har utgått från den
egna kärnverksamheten för formulerandet av denna
rapport, och ser att samverkan har fungerat som en
katalysator i detta sammanhang.
Sektorsamverkan lyser med sin frånvaro i många
stora projekt med medialt utrymme - Helsingborg med
H+ projektet vill mer. Parterna i EVAA vill understryka
vikten av denna tidiga sektorssamverkan för att skapa
bästa förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsutvecklingsprocess i H+ området. Helsingborgs stad
och dess politiska majoritet, har genom att ta initiativ
till detta samarbete visat att man strävar mot att H+
området skall bli just så hållbar som visionen uttalat.
Att samverkansparterna vill mer innebär också ett
lärande, i det att man förväntar att även framtida H+
brukare ska vilja mer. Det ska finnas en tydlig vilja, och
förmåga bland de som bor, verkar och nyttjar H+, att
bidra till ett hållbart resursutnyttjande som möjliggör
att området över året levererar ett tillskott i energikalkylen.
Samverkansparterna drar slutsatsen att genomtänkta lösningar skapar bättre förutsättningar för att
bo eller ordna sin utkomst i H+ området. Dessa goda
förutsättningar borgar för en betalningsvilja längs hela
värdekedjan från slutkunder, exploatörer till underleverantörer för de hållbara lösningarna i H+.
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En annan slutsats som EVAA projektet drar är att
många av de tydligaste synergierna mellan processerna ligger på den intellektuella nivån. Kännedomen om varandras processer har lett till förslag och
lösningar som man inte hade hittat på egen hand. Det
är tydligt att samverkan mellan EVAA parterna har varit
mycket viktig för arbetets driv, och likaså har dialogen
som förts i ”open source” anda tillsammans med en
rad olika medspelare och aktörer gett ovärderlig insyn
som nu ska omsättas i praktiken.
För EVAA är det också en tydlig slutsats att det finns
långsiktiga vinster att göra om det satsas på utveckling – av verksamhet, -av teknik, - av processer och
belöningssystem. Att samverka kring hur man planerar, bygger och förvaltar dessa processer är nödvändigt för ett hållbart H+.
Ytterligare en slutsats är hur viktigt det blir att skapa
en EVAA-faktor. När vi vill skapa positiva incitament för
markägare, exploatörer och existerande fastighetsägare gäller det att våga skapa ett stort mått av frihet
och anpassningsbarhet i processer och system. Det
är nödvändigt att kunnaerbjuda möjligheten för byggherre, exploatör eller fastighetsägare att sätta samman
optimala lösningar som kan samverka med det övergripande systemet, och en EVAA-faktor där man själv
kan pussla ihop det man vill ha utifrån övergripande
mål bidrar till detta.
Lika viktigt som att vara flexibel i val av tekniska lösningar och system för att optimera processerna, lika
viktigt är det att utbilda brukarna i hantering av dessa.
Detta är också en slutsats om EVAA projektet kan dra.

Därför menar EVAA att det bör skapas ett aktivitetscenter där man får möjlighet att lära sig, inte bara
om hur tekniken styrs och sköts, utan kanske primärt
hur flödena ser ut. Genom att synliggöra processer och flöden och medvetandegöra hanteringen av
dessa hos brukarna, kan man överbrygga glappet
mellan teknik och brukare och nå längre i arbetet med
för ett hållbart samhälle.
Till sist har man inom projektet kommit fram till att
något som behöver synliggöras genom hela arbetet
med EVAA och H+, är andra nyttor än de ekonomiska
som skapas. Miljö och ny teknik tynger ofta ner den
ekonomiska vågskålen, i avsaknad av motvikt. För
EVAA är det därför viktigt att kunna visa på de hållbara, samhällsekonomiska nyttor som skapas i och
med arbetet, och som kanske inte alltid omedelbart
kan räknas i kronor och ören.
EVAA projektets slutsatser kan sammanfattas i ett
antal punkter:
• God samverkan ger
• Goda förutsättningar att skapa
• God förståelse för en
• God teknik som medför
• God resurshushållning
I H+ finns förutsättningarna at skapa en på alla sätt
hållbar stadsutveckling, och kan man inom EVAA projektet arbeta gemensamt för att lösa de tekniska och
intellektuella utmaningarna har man banat vägen för
att mycket av det övriga arbetet med hållbara frågor
underlättas avsevärt.
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14. Rekommendationer
Beslutfattare ska verka för en öppen ingång till
framtida arbete!

Beslutsfattare ska verka för ett sektorsövergripande
samverkan!

För att kunna leva upp till de förväntningar som
skapats i det gränsöverskridande samarbetet EVAA
behöver ansvariga komma fram till vilka aktörer som
skall bidra med de hållbara lösningarnas förverkligande i H+. Vår rekommendation är att det inom ramen
för EVAA projektet arbetas vidare i H+ Open Source
anda, genom en inbjudande dialog med brett deltagande.

En uttalad strävan finns att stödja samordningslösningar då människor ska välja väg för att utveckla H+.
Detta gäller inom EVAA processerna och även för
samhället i stort, och ansvariga behöver tydligt verka
för att samverkan uppnås och upprätthålls.

EVAA anser att representanter från landsbygdens
näringsliv och markägare i omlandet tillsammans med
föreningsliv, näringsliv och akademisk forskning utgör
en nödvändig del av kretsloppen och den urbana
lösningen, och måste involveras i arbetet.
Även förvaltare av det kapital som potentiellt skall
förverkliga Sveriges mest spännande stadsförnyelseprojekt måste aktivt bjudas in så att man i ett tidigt
stadium får presentera hur EVAA anser att framgång
nås genom synergier och investeringar i fungerande
smarta lösningar.
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Det är genom god samverkan som synergieffekter
upptäcks och skapas. Vår rekommendation är att
samordning där synergivinster kan skapas skall prioriteras.
EVAA anser att detta arbete kan stödjas genom de
16 principer som denna rapport lyfter fram. Dessa
principer är utarbetade specifikt för EVAA processerna
och dess ägare, men är applicerbara på många olika
sektorer i samhället, vilket ytterligare stödjer idén kring
god samverkan.

Beslutsfattare ska verka för att EVAA processerna
sätts i ett större sammanhang!
Det finns en uttalad strävan från EVAA att så långt
som möjligt stötta åtgärder som stärker förutsättningar för recirkulerande lösningar av samhällets resurser
genom att rekommendera slutna kretsloppslösningar.
Sådana slutna kretsloppslösningar är ofta som mest
optimala i ett samspel med andra processer än de
EVAA-specifika. Vår rekommendation är att EVAA
projektet genom sitt arbete tydliggör kopplingar till
andra existerande och kommande system kring vilka
processer och flöden kan samverka för att skapa
optimala ekosystemtjänster. Av dessa är grönska och
växtlighet särskilt viktiga att framhålla.
Dagvatten är en viktig del i den diskussion som förs.
Genom att använda det blå-gröna stråket kan dagvatten också renas och sakta hitta tillbaka till naturliga
kretslopp.
Så långt det är möjligt skall den naturliga hydrologiska balansen bevaras och återskapas för att minska
föroreningsbelastning till omgivningen. Dagvattenlösningar kan få mycket positiv effekt för de mål som
pekats ut om kretslopp förutsatt att man säkerställer
vad dagvatten tar med sig i form av föroreningar och
vart dessa hamnar.

funktionellt ur kretsloppstanken. Det blågröna stråket
bör kompletteras av fotosyntestunga delar i övrigt
inom området.
Slutna kretslopp minimerar användandet av prioriterade ändliga resurser och är därför att föredra. EVAA
anser dock att de lokala små eller medelstora kretsloppen inte får hämma redan fungerande, etablerad
tekniklösningar om ett beroende av tillflöden finns för
att dessa skall fungera.

Beslutsfattare ska möjliggöra att H+ inspirerar för
framtiden!
Det är till H+ man reser för att se hur ett samhälle
kan byggas om och byggas nytt.
Beslutsfattare och andra med ansvar för H+ skall
uppmuntra flexibilitet så att framtida omställningar inte
hindras. Vidare bör ställningstaganden om infrastrukturen inom H+ betraktas, - inte bara som stöd
för effektiva flöden av energi, vatten eller avfall, utan
också som ett nödvändigt ställningstagande för kretsloppssamhället vars bakgrund skall kommuniceras
under de kommande åren. Vår rekommendation är att
infrastrukturen i H+ är transportör av flöden, vilka skall
betraktas utifrån det värde som dessa utgör.
Flöden av olika slag verkar inte minst som energibärare vilka bidrar till att H+ området kan klara av viss
lagring, utjämning och minskad fluktuation av såväl
resurser som behov över tid och geografiskt.
För att detta skall lyckas måste samhällets processer samt flöden och individers påverkan synliggöras.
Genom unika lösningar kommer man inom H+ veta att
hållbara val lönar sig.

För att kunna leva i balans med naturen måste vi
använda oss av naturens resurser som tillåter naturlig självrening och förnyelse. Naturen behöver vävas
samman med den byggda miljön vilket innebär att det
blågröna stråket skall vara en naturlig del också

24

25

EVAA projektet

Bildlista

Projektledare EVAA etapp 1:

s. 2 Fotograf: Mira Jalamo

Sofie Karlsborn, Projektkoordinator Stadsförnyelse, H+ kontoret/Helsingborgs Stad

s. 4 Fotograf: Eva Lie

EVAA Arbetsgrupp:

s. 5 Fotograf: Anna Olsson
s. 6 Fotograf: Colourbox

Håkan Asmoarp, Projektledare Stadsförnyelse, H+ Kontoret/Helsingborgs stad

s. 7 Karta från Helsingborgs stad

Emil Bengtsson, Trainee/Byggnadsingenjör, H+ Kontoret/Helsingborgs stad

s. 12 Fotograf: Anna Alexander Olsson

Lotta Lewis-Jonsson, Utvecklingsingenjör, Renhållningsverket/Helsingborgs stad

s. 13 Fotograf: Louise Larsson

Dag Lewis-Jonsson, Seniorkonsult, NSR

s. 14 Fotograf: Anna Olsson

Sofia Dahl, VA-Ingenjör, NSVA

s. 15 Fotograf: Beatrice Stiernstedt

Marinette Hagman, Specialist, Utveckling & Benchmarking, NSVA

s. 16 Fotograf: Anders Ebefeldt/Studio E

Andreas Kertes, Affärsområdesutvecklare, Öresundskraft

s. 18 Fotograf: Anders Ebefeldt/Studio E

EVAA Styrgrupp:

s. 19 Fotograf: Colourbox

Håkan Asmoarp, Projektledare Stadsförnyelse, H+ Kontoret/Helsingborgs stad
Johan Brantmark, Projektchef, H+ Kontoret/Helsingborgs Stad
Christer Pettersson, Renhållningschef, Renhållningsverket/Helsingborgs Stad
Kim Olsson, VD, NSR
Jan Kluge, t.f. VD, NSVA
Ulf Thysell, VD, NSVA

s. 19 Fotograf: Torsten Herbertsson
s. 20 Fotograf: Colourbox
s. 22 Fotograf: Essence/Ingram Publishing
s. 23 Fotograf: Johanna Enochsson
s. 24 Fotograf: Marianne Dock
s. 25 Fotograf: Mira Jalamo

Lars-Inge Persson, Chef, Affärsområde Kraft & Värme, Öresundskraft

Huvudförfattare Rapport:

Jonas P Svensson, Processledare/Seniorkonsult, SWECO

26

www.helsingborg.se

