
Välkomna till Helsingborg



Vi är 143 000 invånare

Vi är 167 nationaliteter 



År 2035 ska Helsingborg vara den 

skapande, pulserande, gemensamma, 

globala och balanserade staden 

för människor och företag.

Helsingborg är staden för dig som vill något.

Vision Helsingborg 2035
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FELRÄDSLA 





Våra projektledare är motiverade



TEST

FAIL REPEAT

LEARN  

Vi arbetar med små tester 



Samarbete



HBG Works

Öppen testbädd mitt i staden för 
medarbetare och näringsliv



Vad är cirkulär ekonomi och delningsekonomi ? 

Naturvårdsverket

En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem 
och innebär att produkters mervärde bevaras så 
länge som möjligt och avfall elimineras. Det 
innebär att en produkt som har nått slutet av sin 
livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion 
och den skapar därmed ytterligare värde.

Delningsekonomi är ett namn på affärsmodeller 
som bygger på att kunderna får ökade möjligheter 
att låna och hyra istället för att äga.



Kännetecken för en cirkulär ekonomi :

•Olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av varandras restprodukter och restenergi. 
(industriell symbios) 

• Flera produktionsprocesser kombineras i samma värdekedja, olika produktionsprocesser tar tillvara varandras 
restmaterial. (industriell symbios)

•Drivs av förnybar energi och bygger på cirkulära tillgångar som biobaserade, förnybara och återvinningsbara 
material.

•Tjänster och funktioner (leasing) istället för produkter. delningsekonomi

•Grönare och effektivare produkter (ekodesign).

•Förlänger livscykeln genom reparation, uppgradering och återförsäljning.

•Möjliggör gemensamt brukande och ägande av produkter så att de utnyttjas i högre grad. delningsekonomi

Naturvårdsverket



ÅL och tomater Fruktjuice Fosfor

Industry Park Of Sweden

40%



Filborna soptipp





VERA PARK

Landfill mining – Utgrävning av bioceller i samarbete mellan NSR, Rönnols Miljökonsult och Linköpings 

universitet

Particle board materialåtervinning av trä, professor Mahmood Hameed.

Biodolomer-nedbrytbara och förnybara plastprodukter Gaia Materials

Slaggrus och aska NSR har i samarbete med KAABS, Öresundskraft och EnergiForsk (Askprogrammet() 

titt

Biogödsel och biogasproduktion

Nya proteinkällor



Hplus - Oceanhamnen











Cleantech TIPP har funnit nya verktyg i verktygslådan



Start Marknadsdialog Förhandling  OPI-samarbete

Marknadsdialog och OPI , samarbete i 4 steg 

Idé Bjuda in Utveckla Publicera / inköpsprocess



Avfallshämtning on demand - OPI-samarbete



! Mer leasing i kommunen

! Inget matsvinn

! Kluster för småföretagare med 
cirkulära affärsmodeller -

Nästa steg



H55 H99

H22 – A smarter city

Från bomässa till stadsmässa 

Välkomna sommaren  2022

H22



EU -projekt

1. Hur kan produkter förberedas och märkas för att kunna 
återvinnas i Eus 27 länder? 

Utveckla CE-märkningen i

fem länder i var sitt hörn av EU.

2. Hur kan en ”container” världsstandard se ut för e-

paket?   Horizon-projekt med Maersk, Tetra-Pak, Amazon 


