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Städer med sitt omfattande fastighetsbestånd och 
infrastruktur har en nyckelroll i uppfyllandet av EU:s 
energieffektiviseringsmål. 75 % av Europas befol-
kning bor i städer som därav svarar för en stor del av 
ländernas energianvändning, och utgör således ett 
kritiskt område för samhällets energiomställning. 
En förändring av befintliga urbana strukturer möj-
liggör stor potential för energieffektiviseringar. Dock 
hindras omställningen mot låg-utsläppsstäder ofta 

av en tydlig sektoriell uppdelning och brist på sa-
marbete mellan offentliga aktörer, energibolag och 
fastighetsägare. AREA 21 ämnar ta itu med dessa ut-
maningar och stödja städer i Östersjöområdet för att 
fullt ut utnyttja potential för energibesparingar i be-
fintliga byggnader, att utveckla holistiska strategier 
som sammankopplar sektorer samt integrera ener-
gikonsumenter i den strategiska energiplaneringen. 

AREA 21

Fakta
Projektnamn: „Baltic Smart City Areas for the 21st Century“
Projekttid: Oktober 2017 – September 2020
Projektbudget: 2,55 miljoner Euro
Programmets del-finansiering (ERDF): 1,89  miljoner Euro, Rysk finansiering och ENI: 0,1 miljoner Euro
Partners: 10 partners från sex olika länder inom Östersjöregionen 
Huvudpartner: HafenCity Universitetet i Hamburg

projektet samarbete mellan lokala aktörer från stä-
der runtom Östersjöområdet till att driva energief-
fektiviseringsprocesser inom så kallade energief-
fektiviseringsområden (eng. Energy Improvement 
Districts). Processen syftar till att hjälpa och förmå 
aktörer att samarbeta över sektorsgränser samt att 
förstå invånarnas drivkrafter och barriärer. AREA 21 
är del-finansierat av den Europeiska Unionen (Euro-
pean Regional Development Fund (ERDF) samt Euro-
pean Neighbourhood Instrument (ENI)) och är en del 
av Interreg Östersjöprogrammet 2014-2020, Priority 
2 “Natural resources”, Specific objective 2.3 “Energy 
efficiency”.

AREA 21 är ett tre-årigt gränsöverskridande projekt 
som tillsammans genomförs av 10 olika partner-
organisationer runt om Östersjöområdet. Projek-
tet ämnar till att modellera framtida energieffek-
tiva stadsområden samt identifiera och engagera 
intressenter i energifrågan genom överenskommel-
ser inom strategisk planering och implementation av 
energilösningar. Tyngdpunkten i AREA 21 ligger i att 
föra samman offentliga organisationer och myndig-
heter, energibolag, fastighetsägare samt hyresgäster 
till att finna och verkställa de bästa energieffektivi-
seringslösningarna för att spara energi och därmed 
sänka CO2-utsläpp. För att uppnå detta, möjliggör 



Energieffektiviseringsområden 
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Konceptet energieffektiviseringsområde (EID) är ett 
innovativt angreppssätt för att minska stadsdelars 
koldioxidutsläpp. Konceptet verkar för ett para-
digmskifte från en stor och ensam publik sektor, till 
en samarbetsmodell som involverar även invånare 
och privat sektor. Konceptet främjar planering och 
implementering av energieffektiviseringsåtgärder 
genom att föra samman kunskap och idéer från både 
publika och privata intressenter. Genom att stöd-
ja nätverk och koncensus-uppbyggande aktiviteter 
utvecklas skräddarsydda lösningar, nya pilotprojekt 
startas upp och både informella samarbeten och for-
mella partnerskap etableras. 
Det nya konceptet riktar sig till europeiska städers 
utmaningar och behov. Det kommer implementeras 
som ett ramverk inom sju utvalda stadsdelar, och där 
erbjuda möjligheter för involverade fastighetsägare 
och boende att delta i initieringsarbetet av områdets 
inplanerade energieffektiviseringsåtgärder. 

AREA 21 för samman 10 partners från Östersjölän-
derna Estland, Tyskland, Finland, Polen, Ryssland 
och Sverige. Deltagarna representerar både lokala 
och regionala myndigheter, energibolag, forskning-
sinstitut (med utbredd kunskap och erfarenhet inom 
energiplanering), invånardeltagande och strategi-
utveckling, och länkar samman projektets olika in-
tressegrupper. Detta garanterar tillgång till relevant 
information och möjliggör effektiv, direkt kommuni-
kation under implementeringen av projektets lokala 
aktiviteter. Projektets partnerskap stöttas av ett nät-
verk som består av sammankopplade organisationer 
innehållandes stadsadministration, energi- och fas-
tighetsbolag, nationella energi- och miljöministrar 
samt internationella organisationer såsom EUROCI-
TIES och Union of the Baltic Cities.

AREA 21 syftar till att bistå lokala offentliga aktörer, 
energibolag och andra aktörer som är ansvariga för 
energiplanering med kunskap om och strategiska 
verktyg för hur nya energilösningar ska planeras och 
implementeras i urbana områden. För att uppnå 
detta utvecklar och testar projektet nya format för 
samarbete mellan offentliga aktörer, energibolag, 
fastighetsägare och stadsinvånare. Tillsammans run-
tom i sju städer i Östersjöområdet kommer projektet 
möjliggöra samarbete mellan offentliga och privata 
aktörer för att utveckla holistiska strategier och im-
plementera konkreta åtgärder i respektive energief-
fektiviseringsområde. 

AREA 21 är uppbyggt av baseras på följande huvu-
daktiviteter:

• Holistiskt: Utveckla strategier på distriktsnivå för 
att integrera sektoriella tillämpningar och använ-
da synergier mellan befintliga processer, åtgärder 
och resurser. 

• Samverkande: Testa nya samarbetsformat för att 
stärka kapaciteten att använda ny kommunika-
tion och nya planeringsverktyg hos offentliga ak-
törer. 

• Deltagande: Involvera alla aktörer i de olika ste-
gen av energiplanering, implementering samt 
processer för beslutsfattande för att underlätta 
utvecklandet och testandet av nya idéer. 

• Engagerande: Bjuda in energianvändare i den 
strategiska energiplaneringen för att öka förstå-
elsen för deras motiv att genomföra implemente-
ringen av nya energieffektiviseringslösningar. 

• Tekniskt: Främja och lyfta fram användandet av 
smarta teknologier i energiplaneringen, testa nya 
format för publikt deltagande, öka medvetenhe-
ten om individuell energikonsumtion och pådriva 
energibesparande beteendeförändringar. 

• Utbildande: Utveckla koncept, testa lösningar 
och överföra kunskap till andra städer och regio-
ner för att understödja och driva övergången till 
stadsdelar med låga koldioxidutsläpp i Europa.

Syfte och mål
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Partners
AREA 21 implementerar konceptet energieffektivise-
ringsområde (EID) i sju pilot-stadsdelar runtom Ös-
tersjöregionen. Nedan finner ni mer information om 
Helsingborgs EID. Information om övriga projekt-del-
tagande stadsdelar (Hamburg (DE), Kohtla-Järve 
(EE), Lublin (PL), St. Petersburg (RU), Tampere (FI) 
and Tartu (EE)) finns att läsa som engelska versioner 
här på AREA 21’s hemsida.

1. HafenCity Universitet, Hamburg    
(Tyskland, huvudpartner)

2. Tammerefors Universitet för tillämpad   
vetenskap (Finland)

3. Peter den Stores Universitet för Polyteknik,  
St. Petersburg (Ryssland)

4. Kohtla-Järve Stad (Estland)
5. Tartu Regional Energy Agency (Estland)
6. Tammerefors Stad (Finland)
7. Öresundskraft AB (Sverige)
8. Region Skåne (Sverige)
9. Hamburgs fria Hansastad, Wandsbek-distriktet 

(Tyskland)
10. Lublin Stad (Polen)
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Helsingborg: Ögonblicksbild av EID

Vision och mål Förväntade resultat

Potentialer med EID-området

www.area21-project.eu

Läge: Helsingborg, Region Skåne, SE
Funktion: Akutsjukhus, öppet 24/7
Yta: Byggnationens fotavtryck: 0,025 km², 
total verksamhetsyta: 0,14 km²
Byggnader: Sjukhusbyggnad (upprättad 1975), 
6 fristående hus, garage
Personal: 3,000 anställda
Vårdplatser: 350 sängar
Besökare: 362,000 per år
Ägarskap: Publikt ägt av Region Skåne
Energiförbrukning: 235 kWh/ m² per år

”Energismart sjukhus för mer sjukvård och minskat 
fotavtryck”

• Till 2030 uppnå en årlig energibesparing på minst 
20 % trots en 30 % ökad verksamhetsyta

• Till 2030 sänka den totala energiförbrukningen 
från 235 kWh/ m² per år till 177 kWh/ m²

Att uppgradera sjukhuset som ett energieffektivise-
ringsområde kommer både bidra till uppfyllandet 
av Region Skånes satta energistrategi mot 2030, och 
Sveriges nationella mål om klimatneutralitet till 
2045. Projektets aktiviteter bygger på ett etablerat 
och långsiktigt strategiskt samarbete mellan Region 
Skåne och Öresundskraft, och kommer kunna an-
vändas som ett gott exempel i framtida samarbets-
projekt inom klimatområdet. 

Sjukhusområdets renovering kommer inkludera 
smarta teknologier för att optimera konsumtionen av 
energi, t.ex. reducera effekttoppar, bidra med produk-
tions-konsumtionsmodeller samt bistå i utvecklin-
gen av demand-respons-lösningar. Genom att sänka 
energiförbrukning och minimera förluster, kommer 
sjukhuset kunna reducera sitt fotavtryck och sänka 
sina verksamhetskostnader, och därigenom investera 
i mer sjukvård. Överbliven värme planeras att säljas 
till Öresundskraft för vidare distribution. 
Ett nytt ICT-verktyg kommer att utvecklas och tes-
tas på sjukhusområdet, detta för kvantifiering av 
ekonomisk och miljömässig påverkan kopplat till 
demand-respons-lösningar. Verktyget kommer att 
bidra till att minska den totala energianvändningen, 

och att bistå i att kunna distribuera överbliven värme 
till omkringliggande fastigheter. Därigenom kommer 
sjukhuset integreras i det regionala energisystemet. 
Verktyget baserar sig på frekvent mätdata och de an-
ställda kommer därigenom kunna se respektive av-
delnings energiförbrukning för att därigenom driva 
mot energieffektiva åtgärder. 
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