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Inledning 
I miljöprogrammet för Helsingborg stad har de 16 nationella miljömålen brutits 

ner till lokal nivå och vävts samman med relevanta folkhälsomål.  Staden har 

formulerat 23 mål med tillhörande delmål. Målen är indelade i sex prioriterade 

områden; Inspiration och samverkan, Hållbart transportsystem, Hållbart 

energisystem, Sundare Helsingborg, Hållbar planering och skötsel och Rent 

vatten. Den här rapporten syftar till att sammanfatta och analysera resultaten 

inom respektive område. Bedömningen av hur väl delmålen är uppfyllda grundar 

sig på inrapporterade utfall av mätetal och kommentarer i Stratsys, stadens 

verktyg för planering och uppföljning. Rapporteringen har skett årligen. 

Resultatet i denna rapport är en samlad bedömning för perioden 2011–2015. I 

programmet finns det 23 mål, 88 delmål och kopplat till dessa 109 mätetal. 

 

Symbolförklaring 

            Målvärdet har uppnåtts till 100 procent 

           Målvärdet har uppnåtts till mellan 90 procent och 99 procent. 

           Målvärdet har uppnåtts till mindre än 90 procent. 

          Målvärdet har inte kunnat mätas. 
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Sammanfattning 

 
Helsingborg stads miljöprogram för perioden 2011–2015 är avslutat. Ett 

omfattande arbete för att nå miljömålen har lett till att Helsingborg på många sätt 

är en mer hållbar kommun idag än när programperioden inleddes. Exempelvis har 

nya styrdokument tagits fram som leder stadens utveckling i grön riktning, 

värdefulla naturmiljöer har avsatts som naturreservat och allmänhetens 

miljöarbete har uppmuntrats genom kampanjer. Stadens förvaltningar och bolag 

har tagit ett större miljöansvar. Exempelvis har flera främjat att medarbetare kan 

cykla och åka kollektivt under sina resor i tjänsten. De har även minskat 

elanvändningen med hjälp av energisnål och rörelsestyrd belysning och köpt in 

mer ekologiska livsmedel till verksamheterna.  

Sammantaget har det skett stora framsteg i miljöarbetet inom en majoritet av de 

23 miljömålen som ingår i miljöprogrammet, men det finns ett flertal etappmål 

där staden inte har nått ända fram. Det gäller bland annat miljöutbildning av 

stadens anställda och nämnder, antalet tjänsteresor med flyg, hushållens 

energianvändning, mängden restavfall, nyanläggning av våtmarker och 

framtagandet av en vattenplan. Några av orsakerna till att målen inte nås är 

ändrade prioriteringar, högt uppsatta mål, otillräcklig finansiering och bristande 

samordning. Flera av delmålen har förklarats inaktuella, främst på grund av att de 

inte är mätbara. I vissa fall leder förändrade arbetssätt och nya idéer till att 

arbetet inte kan och inte bör genomföras på det sätt som är dikterat i 

miljöprogrammet.  

Bedömningen av hur väl delmålen är uppfyllda grundar sig på inrapporterade 

utfall av mätetal och kommentarer. Rapporteringen har skett årligen. Det har 

saknats tydliga direktiv för hur målvärden för mätetalen ska sättas upp och 

rapporteras, vilket har lämnat utrymme för tolkning åt hur väl delmålen är 

uppnådda. Det kan i sin tur leda till att slutsatser dras på felaktiga grunder 

eftersom få personer har tid att ta till sig en fullständig analys av ett 

miljöprogram.  

Genomgående under programperioden har det bedrivits ett betydande 

inspirations- och informationsarbete kring miljöfrågor riktat till medborgare och 

turister i Helsingborg, mycket tack vare Helsingborgs miljöbyrå.  Dessvärre ligger 

staden långt efter de uppsatta målen om att samtliga medarbetare och politiker i 

nämnderna ska ha fått utbildning inom miljöområdet. Detta speglar till viss del 

miljöprogrammets status inom staden som organisation. Uppföljningen av 

miljöprogrammet har under den senaste programperioden gått från att vara ett 

ärende i kommunfullmäktige till att vara ett informationsärende i miljönämnden. 

För miljöprogrammet 2006–2010 fanns även en kommunikationsstrategi som 

underlättade förankringen av miljömålen utanför den krets som ansvarade för 

åtgärdena. 

På transportsidan har fokus legat på att skapa bättre förutsättningar för 

kollektivtrafik, cyklister och fotgängare genom att ta fram en bussvision ”busskoll 

2022” och ett trafikprogam, samt genom att satsa på cykelbanor och 

cykelparkeringar. Antalet bussresor har fördubblats sedan 2004 vilket är mycket 

positivt. Detta till trots att medelhastigheten för stadsbusstrafiken i staden inte 
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har ökat under programperioden, vilket ett av delmålen syftade till. Det är oklart 

vilken effekt åtgärderna inom miljöprogrammet har haft på antalet cyklister och 

fotgängare i staden på grund av osäkra och uteblivna mätningar. 

När det gäller stadens egna tjänsteresor är det glädjande att andelen fossilfria 

bränslen i stadens tjänstebilar har ökat till 63 procent under perioden. Målet är en 

helt fossilbränslefri fordonsflotta år 2020. Dessvärre har antalet flygresor inom 

Helsingborg stad ökat med cirka 650 stycken på bara ett par år. En stor andel av 

flygresorna går till Stockholm.  

Utsläppen av växthusgaser har minskat med 26 procent sedan 2005 vilket är en 

god utgångspunkt för att klara de långsiktiga målen på 70 procent minskade 

utsläpp till 2035 och 85 procent minskade utsläpp till 2050. Minskningstakten 

förväntas dock avta i och med att de mer komplicerade åtgärderna kvarstår. Flera 

av delmålen med koppling till klimatet har inte uppnåtts, skjutits på framtiden 

eller förklarats inaktuella, däribland arbetet med att ta fram en handlingsplan för 

att begränsa utsläppen av växthusgaser.  

Helsingborg är en sundare stad idag än när miljöprogrammet inleddes 2011. 

Möjligheten att ställa miljökrav i upphandlingar har förbättrats tack vare två 

tjänster som enbart sysslar med miljöanpassad upphandling, åtgärdsprogrammet 

för kvävedioxid är avslutat eftersom trafiksituationen har förbättrats, den senaste 

plockanalysen i restavfallet visade inget farligt avfall och ett stort antal fastigheter 

har åtgärdats mot för höga bullernivåer. 

Inom det prioriterade området hållbar planering och skötsel syftar flera av 

åtgärderna till att öka den biologiska mångfalden inom kommunen, genom bland 

annat utökade arealer för värdefulla biotoper, bildande av naturreservat och god 

skötsel av naturmiljöer. Det saknas dock konkreta mätetal som visar huruvida den 

biologiska mångfalden verkligen har ökat. Det behövs metoder för att följa 

förändringar i populationer av arter som kan tjänstgöra som indikatorer på hur 

den biologiska mångfalden ser ut i övrigt i kommunen. 

Staden har vidtagit flera åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen och 

föroreningar till vattendrag, sjöar och hav. Användningen av bekämpningsmedel 

har minskat och tillsynen mot enskilda avloppsanläggningar har ökat. Det har 

skett kartläggningar av industrins utsläpp och av förorenad mark som kan 

översvämmas. Vattenundersökningar i Rååns vattendrag visar att halter av kväve 

och fosfor succesivt har minskat under perioden 1986–2014 även om fosforhalten 

fortfarande ligger över gränsen för god status.  Det återstår att kartlägga graden 

av föroreningar i olika avrinningsområden.  

Nu har det blivit dags för staden att ta klivet över till det nya 

livskvalitetsprogrammet som ska gälla i åtta år mellan 2016 och 2024. Med på 

resan följer den kunskap och de goda idéer som kommit upp under 

miljöprogrammets period.  
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Översikt av resultat 
Av totalt 109 mätetal som ingår i miljöprogrammet har 57 uppnått målvärdet till 

100 procent, 10 har uppnått målvärdet till mellan 90 procent och 99 procent, 32 

har uppnått målvärdet till mindre än 90 procent och 10 är inaktuella. 

Fördelningen av måluppfyllnad inom de prioriterade områdena visas i Figur 1. 

För majoriteten av de prioriterade områdena har mer än 50 procent av mätetalen 

nått målvärdet till 100 procent. Hållbart transportsystem har den lägsta andelen 

mätetal som når målvärdet till 100 procent. Att visa hur väl staden uppnått 

målvärden för mätetalen speglar hur väl delmålen är uppfyllda inom varje 

prioriterat område.  

Figur 1. Andel av mätetalen inom de prioriterade områdena inom de olika 

bedömningsintervallen. A är Inspiration och samverkan, B är Hållbart transportsystem, C 

är Hållbart energisystem, D är Sundare Helsingborg, E är Hållbar planering och skötsel och 

F är Rent vatten.  

Tolkning av resultat 

Det är viktigt att tänka på att även om ett mätetal hamnar inom den röda 

kategorin kan ett stort och positivt miljöarbete ha skett. Exempelvis så återfinns 

delmål 23 h, kartläggning av farliga utsläpp inom industrin, i den röda kategorin, 

där målet är uppfyllt till 86 procent. Medan delmål 7a, medelhastigheten för 

kollektivtrafiken, finns i den gula kategorin även om medelhastigheten inte har 

förbättrats, på grund av att målvärdet var så lågt. I några fall har bedömningen av 

hur väl ett delmål har uppfyllts korrigerats för att ge en bättre bild av 

verkligheten. Ett exempel är delmål 8b, andelen flygresor av längre tjänsteresor 

som enligt målvärdet ska ligga under 41 procent. År 2015 var antalet flygresor 

650 fler än 2013 när antalet flygresor var som lägst.  Enligt målformuleringen var 

delmålet ändå uppnått till 100 procent under 2015, eftersom antalet tågresor har 

ökat så mycket i jämförelse. Många olika rapportörer av mätetalen leder också till 

en viss osäkerhet i resultaten. Det är inte alltid givet om ett mätetal ska 

rapporteras som grönt, rött eller inaktuellt. I Bilaga 1 finns fler exempel på delmål 

där det är möjligt att göra en felaktig tolkning av resultatet utifrån att bara titta på 

färgsymbolerna.  
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Inspiration och Samverkan 
För att staden ska nå framgång i sitt interna miljöarbete och vara ledande inom 

miljö- och klimatfrågor, är det viktigt att sprida kunskap och förståelse för 

miljöfrågan och varje persons enskilda betydelse för stadens resultat. Inom 

området inspiration och samverkan finns många viktiga delmål för att uppnå 

detta syfte, bland annat utbildningsinsatser och införande av miljö- och 

energiledningssystem. 

Resultat och Analys 

 

Mål 1. Staden ska ha hög kompetens inom miljöområdet 

Under programperioden har stadens medarbetare i förvaltningar och nämnder 

fått miljöutbildning genom den interaktiva upplevelseutställningen Atmos 2.1, där 

rollspel, tema-arbete och värderingsövningar ingår. Hälften av stadens anställda 

och fem nämnder har deltagit i utbildningen. Staden ligger långt efter de uppsatta 

målen om att samtliga medarbetare ska ha fått utbildning inom miljöområdet. 

Miljöutbildning behöver prioriteras högre i flera av stadens förvaltningar och 

nämnder framöver och utbildning behöver erbjudas löpande till nyanställda och 

nya förtroendevalda i nämnderna.  Till viss del beror de låga deltagarsiffrorna på 

att pedagoger inom skol- och fritidsförvaltningen har haft svårt att vara borta från 

sina verksamheter. För att komma runt detta problem infördes 2014 en mobil 

version av Atmos som framförallt vänder sig till skol- och fritidsförvaltningen och 

vård- och omsorgsförvaltningen. Åtgärden resulterade i ett stort uppsving för 

antalet utbildade. På stadsledningsförvaltningen har en stor omsättning av 

personal gjort det svårt att upprätthålla en hög andel utbildade personer. År 2015 

var andelen miljöutbildade på stadsledningsförvaltningen 73 procent av samtliga 

anställda, vilket är den högsta andelen under perioden.  

Mål 2. De som bor, verkar och vistas i Helsingborg ska inspireras till bra 

miljöval och ges stöd i sitt miljöarbete  

Helsingborgs medborgare och turister har alla möjligheter att inspireras till bra 

miljöval och få stöd i sitt miljöarbete. Samtliga delmål inom detta område är 

uppfyllda, vilket till stor del är en förtjänst av ett omfattande arbete med 

information, arrangemang och kampanjer som drivs av Helsingborgs Miljöbyrå. 

Under programperioden har Helsingborgs webbplats uppdaterats för att få ett 

tydligare kund-fokus. På webbplatsen finns bland annat schyssta kartan som 

lanserades 2014 för att guida invånare och besökare i staden till ekologiskt och 

etiskt märkta varor och tjänster. Flera arrangemang med syftet att uppmuntra och 

underlätta för cyklister har genomförts, såsom invigning av cykelgarage, 

Sundstrampet, after bike med mera. Ett gott exempel på miljöförbättringsprojekt 

är ”I love Helsingborg” som varje år engagerar skolor, företag, föreningar och 

privatpersoner i vårstädningen av staden.  

Olika former för samverkansforum med näringslivet har testats under 

programperioden. Under 2015 startade ett nätverk kring industriell symbios – 

industrins roll i hållbar stadsutveckling, dit cirka 30 företag är anslutna. Kemira, 

Öresundskraft, NSR och Helsingborgs stad utgör grundaktörerna.  
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Mål 3. Barn och ungdomar ska ges kunskap och vägledning för en miljöriktig 

livsstil 

Som ett steg i ledet att ge barn och ungdomar kunskap om en miljöriktig livsstil 

har Helsingborgs stad satt upp delmålet att utbilda samtliga pedagoger i 

miljöpedagogik. Här är staden fortfarande kvar på planeringsstadiet. Eftersom 

pedagoger har olika kompetens inom området lärande för hållbar utveckling är 

det svårt att skapa en generell utbildning för miljöpedagogik. Dessutom arbetar 

pedagoger med hållbar utveckling på olika nivåer beroende på vilken skolform de 

arbetar i.  

Staden har också satt upp som mål att ta fram en webbplats med miljöinformation 

riktad till barn och unga. Eftersom det redan finns websidor speciellt riktade till 

barn och unga hos flera av miljöorganisationerna såsom Naturskyddsföreningen, 

Värdsnaturfonden och Fairtrade har ingen egen sida tagits fram. På Helsingborgs 

webbplats finns dessutom miljötips för alla medborgare. Hemsidan är nu till 

största delen klarspråkad för att nå ut till så många som möjligt.  

För att uppmärksamma goda exempel på miljöarbete som drivs av unga i staden 

och samtidigt inspirera andra unga till att agera har Helsingborgs stad inrättat lilla 

miljöpriset för barn och unga. Priset har hittills delats ut till Årskurs 2 på 

gymnasieskolan Campeon, Påarps scoutkår och Hållbarhetsrådet på Nicolaiskolan. 

Under flera år har det varit svårt att få in nomineringar till lilla miljöpriset. Priset 

delades inte ut 2015, eftersom ingen nominering var tillräckligt bra.  

Mål 4. Staden ska samverka internt och externt för ett effektivare miljöarbete   

Det systematiska miljöarbetet på förvaltningarna har utvecklats och förbättrats 

under programperioden. Genom att staden övergick till att integrera 

miljöfrågorna i det centrala ledningssystemet bedriver varje förvaltning per 

automatik ett grundläggande systematiskt miljöarbete. Varje enskild förvaltning 

uppmuntras därutöver att arbeta för att få ett miljödiplom genom att uppfylla 

samtliga kriterier i stadens miljöhandbok. Ledningens engagemang och storleken 

på förvaltningarna påverkar utfallet. I dagsläget har två förvaltningar 

miljödiplom; Socialförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Miljöförvaltningen och Kulturförvaltningen siktar på miljödiplom under 2016. 

Under 2015 har Kulturförvaltningen arbetat med att lyfta miljöombudens mandat 

och befogenheter, komplettera verksamhetsplanen med ett miljöavsnitt och med 

att förbättra den interna miljökommunikationen. Miljöförvaltningen har löpande 

gett stödinsatser till alla förvaltningars miljöarbete.  

Staden har valt att inte inrätta en enskild funktion för samordning av stadens 

deltagande i regionalt, nationellt och internationellt miljöarbete. Enligt en ny 

strategi för stadens internationella arbete ska internationella frågor inom stadens 

olika verksamhetsområden handläggas av berörda nämnder och styrelser och 

medel ska avsättas inom ordinarie budget.  

Framgång 
Mål 2. De som bor, verkar och vistas i Helsingborg ska inspireras till bra 

miljöval och ges stöd i sitt miljöarbete 

Motivering: Helsingborgs Miljöbyrå har drivit ett omfattande arbete med 

information, arrangemang och kampanjer för att medborgare och turister ska 
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inspireras till bra miljöval och få stöd i sitt miljöarbete. Samtliga delmål under mål 

2 är uppnådda. 

Motgång 
Mål 1. Staden ska ha hög kompetens inom miljöområdet 

Motivering: Trots att utbildningen har varit obligatorisk, och trots att det sedan 

2014 finns en mobil version av utbildningen, har endast 50 procent av stadens 

anställda deltagit i utbildningen och endast 5 av 12 nämnder. Miljöutbildning 

behöver prioriteras högre framöver och erbjudas löpande till nyanställda och nya 

förtroendevalda i nämnderna. 

Måluppfyllnad för delmålen  
 

Delmål Måluppfyllnad  Eventuell kommentar/beskr. 
mätetal 

1a. Nämnder, styrelser, förvaltnings- och 
bolagschefer ska minst två gånger per 
mandatperiod ges utbildning i miljöfrågor.  
 

 
 
 
 
 

Mätetal: Antal utbildnings- och 
informationstillfällen. 
Måluppfyllnad: 50 procent 
 
Mätetal: Antal utbildade politiker. 
Måluppfyllnad: 76 procent av min. nivå 
120 pers. 

1b. Utbildning i miljöfrågor och information 
om stadens miljöarbete ska ges till alla 
nyanställda.  

 Måluppfyllnad: 73 procent under 2015. 

1c. Senast 2015 ska stadens samtliga 
anställda ha genomgått utbildning i 
miljöfrågor och stadens miljöarbete.  

 Måluppfyllnad: 51 procent under 2015. 

2a. Senast 2012 ska de som bor och verkar i 
Helsingborg ha tillgång till information och 
verktyg som möjliggör och inspirerar till bra 
vardagliga miljöval. 

  

2b. Senast 2013 ska besökare i Helsingborg 
ha tillgång till information och verktyg som 
möjliggör bra miljöval under vistelsen.  

 Mätetal: Antal framtagna koncept. 
 
Mätetal: Antal användare. 

2c. Stadens miljömål och miljöarbete ska 
årligen synliggöras genom arrangemang och 
kampanjer.  

  

2d. Senast 2015 ska staden i samverkan 
med boende och fastighetsägare samt till 
exempel föreningar, näringsliv och 
organisationer, ha startat minst 8 
miljöförbättringsprojekt.  

  

2e. Senast 2013 har staden tillsammans med 
näringslivet och Campus samt motsvarande 
högre utbildningar startat ett 
samverkansforum som syftar till att skapa en 
bättre miljö i Helsingborg. 

  

3a. Senast 2015 ska staden genomföra 
utbildning i miljöpedagogik riktad till samtlig 
personal som arbetar med barn och 
ungdomar.  

 Måluppfyllnad: 0 procent, kvar i 
planeringsstadiet. 

3b. På stadens webbplats ska senast 2013 
finnas en plats för miljöinformation, riktad till 
barn och ungdomar. 

  

3c. Senast 2013 ska staden ha inrättat lilla 
miljöpriset för bra insatser från barn och 
ungdomar.  

  

4a. Senast 2012 ska staden ha inrättat en 
funktion för EU-samordning av miljöfrågor, 
omvärldsbevakning och samordning av 
stadens deltagande i regionalt, nationellt och 

  



9 
 

internationellt miljöarbete.  

4b Senast 2015 ska stadens förvaltningar 
och bolag ha infört ett miljö- och 
energiledningssystem för alla enheter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mätetal: Andel enheter med miljö- och 
energiledningssystem (MELS).  
Genom att staden övergick till att 
integrera miljöfrågorna i det centrala 
ledningssystemet är delmålet i viss 
mån inaktuellt. 
Måluppfyllnad: 20 procent har 
miljödiplom. 
 
Mätetal: Antal stödinsatser till andra 
förvaltningars arbete med miljö- och 
energiledningssystem.  
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Hållbart transportsystem 
Helsingborgs stad fungerar som en trafiknod både inom tätorten och inom det 

geografiska området inom kommungränsen. Trafikmängden är stor och har 

därigenom stor betydelse för miljön. Trafiken ger upphov till framförallt miljö-, 

hälso- och klimatpåverkande utsläpp till luft, buller och trängsel. För staden är det 

viktigt att verka för och ställa krav på miljöförbättrande åtgärder likväl som att 

planera rätt, inspirera och underlätta för medborgarna att resa hållbart. 

Resultat och Analys 

 

Mål 5. Trafiken och dess utsläpp ska minska genom fysiska åtgärder 

Trafikprogrammet antogs av kommunfullmäktige i maj 2014 och innehåller 

strategier för all sorts trafik och syftar bland annat till att skapa förutsättningar 

för minskad genomfartstrafik inne i staden så att fotgängare, cyklister och 

kollektivtrafik ska få ökat utrymme och prioritet. Ett annat styrdokument som har 

verkat för att minska trafiken och dess utsläpp är Bussvisionen. Under perioden 

2004 till 2014 lyckades Helsingborgs stad i det närmaste fördubbla antalet 

bussresor per år, vilket var bussvisionens mål.  Undersökningar har dock visat att 

det ofta är cyklister som skiftar transportslag och byter cykeln mot stadsbussen. 

Bussvisionen har övergått i Busskoll 2022 med målet att antalet bussresor ska 

öka med 50 procent från år 2013 för att 2022 uppnå 22 miljoner resor årligen.  

För att uppmuntra cyklandet i staden har flera centrala cykelparkeringar 

tillkommit under perioden, slitna ytbeläggningar har asfalterats och det har 

tillkommit nya cykelbanor och ny belysning på vissa sträckor. Enligt mätningar på 

Hävertgatan ökade antalet cyklister i staden med 7,5 procent under perioden 

2011–2013. År 2014 var antalet cyklister i staden kvar på 2013 års nivå för att 

sedan minska med 15 procent under 2015.  Mätningar som ligger till grund för 

resultatet görs sent under året, vecka 48–50, när det tidvis är väldigt låga 

temperaturer. Att antalet cyklister minskade kraftigt under 2015 kan bero på att 

vecka 48 var ovanligt kall.  

Antalet fotgängare i stadskärnan var 23 990 per dygn under 2011. Eftersom 

mätningarna inte upprepades under programperioden saknas det underlag för att 

utvärdera förändringen i antalet fotgängare. I den nya trafikplanen som är under 

framtagande kommer gångtrafik att vara ett eget fokusområde och där kommer 

möjligheter för att mäta gångtrafik att ses över.  

För att minska utsläppen från trafiken och underlätta för medborgare att köra 

elbilar, har sex publika laddningsstationer tillkommit under programperioden. 

Det har förberetts för ytterligare tre laddningsstationer som kommer att kunna 

börja användas under våren 2016. Dessvärre har det inte blivit några nya 

tankställen för gas.   

Staden har hittills haft en bristande samordning av de samlade godsfrågorna och 

rapporteringen kring aktiviteter för att underlätta för godstransporter på järnväg 

eller till sjöss är knapphändig. Det saknas också statistik som beskriver andelen 

gods på järnväg och till sjöss varför delmålet inte kan följas upp på ett bra sätt. Ett 

steg i rätt riktning är att Familjen Helsingborg har utrett ett torrhamnsläge i Bjuv 
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eller Åstorp där näringslivet har stort engagemang och jobbar med frågan 

tillsammans med markägare och kommuner. Inga beslut har dock fattas. 

Samlastningslösningar inom näringslivet har ännu inte kommit till skott. 

Processen går långsamt framåt och det är beslutat att Helsingborgs stad ska gå 

före och visa på fördelarna med samlastning innan näringslivet hakar på. Nu sker 

ett förarbete hos upphandlingsenheten. 

Mål 6. Trafiken och dess utsläpp ska minska genom miljöanpassning av 

fordon 

I de flesta fall ställs krav på miljöanpassade fordon vid upphandling av person- 

och godstransporter samt entreprenader där motordrivna arbetsredskap 

används. 

Fortfarande saknar ca 40 procent av de dieseldrivna loken som är stationerade i 

Helsingborg modern avgasrening.  

Mål 7. Trafiken och dess utsläpp ska minska genom trafikreglering 

Satsningar på kollektivtrafiken som påtagligt hade ökade medelhastighet för 

busstrafiken i linjenätet har skjutits på framtiden. Det gäller exempelvis uträtning 

av linjer och utglesning av hållplatser. Mindre justeringar i linjenätet har 

genomförts under programperioden vilket har ökat medelhastigheten för några 

av linjerna, men medelhastigheten för kollektivtrafiken ligger kvar på samma nivå 

som under 2010. Ett problem är att bussar fastnar i bilköer mellan Gustav Adolfs 

torg och Helsingborg C mitt på dagen. Stora förbättringar förväntas i och med att 

Helsingborgsexpressen har beviljats 98 miljoner kronor i statligt stöd. 

Helsingborgsexpressen som kommer att sättas i trafik 2019 ska utgöras av 

spårvägsliknande bussar som delvis ska gå i egna körfält. De nya bussarna 

kommer att sättas in på Helsingborgs mest trafikerade stadsbusslinje (linje 1), där 

restiden mellan ändhållplatserna kommer att förkortas med 10 minuter.  

Mål 8. Trafiken och dess utsläpp ska minska genom beteendepåverkan 

Helsingborg stad har arbetat aktivt med beteendepåverkan för att minska trafiken 

och dess utsläpp. Inte minst när det kommer till organisationens egna bilresor. På 

förvaltningarna erbjuds ofta cyklar, elcyklar och resor med kollektivtrafiken som 

alternativ till kortare bilresor. Ett utvecklingsområde är att kunna följa upp hur 

mycket resor som görs med kollektivtrafiken i tjänsten. Skånetrafiken har i 

nuläget ingen möjlighet att erbjuda den typen av uppföljning för resor.  

Konkurrensutsättningen av stadens driftsorganisation Entek, 2010, innebar att 

Peab fick ansvaret för drift och underhåll av merparten av Helsingborgs gator och 

parker. Skiftet innebar begränsningar i möjligheter att välja fossilfria alternativ till 

fordon för drift och underhåll eftersom Peab inte var bunden till ett sådant avtal.  

Andelen fossilfria bränslen i stadens tjänstebilar har ökat under programperioden 

och var uppe i 63 procent under 2015.  Till 2020 är målet att stadens fordonsflotta 

ska vara helt fossilbränslefri.  

Körsträckan med privat bil har minskat med 22 procent mellan 2011 och 2015, 

vilket är positivt eftersom privatbilarna oftare tankas med fossila drivmedel. 

Dessvärre har antalet flygresor ökat kraftigt på ett par år och under 2015 gjordes 

1 932 flygresor. En majoritet av resorna gick till Stockholm. Här krävs snabba 
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åtgärder för att styra över delar av flygresorna till tåg. I Helsingborgs stad finns en 

tydlig resepolicy, men det är för få som känner till och följer den. Det finns ett 

politiskt uppdrag att se över styrmodellen för tjänsteresor men inga förändringar 

har genomförts ännu. 

Förutom beteendepåverkan riktat mot organisationens egna resor har det 

anordnats publika uppmuntringskampanjer för cyklister och 

kollektivtrafikresenärer och evenemang såsom Elbilens dag och Sundstrampet. 

Miljöverkstaden som är Helsingborgs stads organsation för att stödja skolornas 

miljöundervisning har bland annat anordnat projektet; Tar mig till skolan, där 

skolelever ska gå, cykla eller åka buss till skolan. Därutöver har Helsingborgs stad 

och Helsingborgs sjukhusområde ingått ett samverkansavtal för hållbart resande, 

som inkluderar åtgärder för beteendepåverkan i samband med ombyggnaden av 

sjukhusområdet. 

Framgång  
Delmål 5a. Senast 2014 ska en kollektivtrafikplan ha utarbetats som tar vid 

efter den nuvarande bussvisionen. 

Motivering: Ett trafikprogram och en ny bussvision, Busskoll 2022, är framtagna. 

Under perioden 2004 till 2014 lyckades Helsingborgs stad i det närmaste 

fördubbla antalet bussresor per år, vilket var den dåvarande bussvisionens mål.   

Motgång 
Delmål 8b. Staden ska uppmuntra hushåll och arbetsplatser till hållbara resor 

genom rådgivning, informationsinsatser, och arrangemang. Mätetal: Andel 

flygresor av längre tjänsteresor.  

Motivering: Antalet tjänsteresor med flyg har ökat kraftigt på ett par år och under 

2015 gjordes 1932 flygresor, vilket är 650 fler än under 2013. En stor andel av 

resorna går till Stockholm. Det är nödvändigt att styra över delar av flygresorna 

till tåg.  

Måluppfyllnad för delmålen  

 
Delmål Måluppfyllnad Eventuell kommentar/beskr. 

mätetal 

5a. Senast 2014 ska en kollektivtrafikplan ha 
utarbetats som tar vid efter den nuvarande 
bussvisionen 

 
 
 
 

Mätetal: Framtagen trafikvision 2035. 
 
 
Mätetal: Framtagen Bussvision 

5b. En ny handlingsplan för cykel ska utarbetas 
senast 2012 

 Mätetal: Antalet cyklister ska öka. 
Måluppfyllnad: - 8 procent, 2015, 
jämfört med 2010.  

5c. Gångtrafiken ska 2015 ha främjats genom 
ökat utrymme med högre standard, minskade 
barriärer och upplevd kvalitet.  

__  Mätetal: Antalet fotgängare i 
stadskärnan. 

5d. Staden ska aktivt arbeta för att det 2015 
finns fler tankställen som erbjuder fordonsgas 
och fler laddningsstationer för elbilar än år 
2010.  
 

 
 
 
 
 

Mätetal: Antal laddstationer för 
elbilar. 
Måluppfyllnad: 75 procent under 
2015, men 100 procent under våren 
2016. 
 
Mätetal: Antal tankställen för gas.  
Måluppfyllnad 0 procent 

5e. Godstransporter på järnväg eller till sjöss 
ska underlättas.  
 

__ 
 
 

Mätetal: Andel gods på järnväg eller 
till sjöss. 
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__ Mätetal: Antal genomförda aktiviteter 
med syfte att påverka Trafikverket 
och andra relevanta aktörer. 

5f. Staden ska aktivt arbeta för att näringslivet 
anordnar samlastningslösningar i syfte att 
minska lastbilstrafiken i tätorten.  

__  Antal aktiviteter som syftar till att 
intressera näringslivet för 
samlastningslösningar. 

6a. Staden ska från och med 2011 ställa krav 
på miljöanpassade fordon vid all upphandling 
av person- och godstransporter samt 
entreprenader där motordrivna arbetsredskap 
används.  

 Andel upphandlingar med miljökrav. 
 

6b. Staden ska verka för att dieseldrivna lok 
stationerade i Helsingborg ska vara försedda 
med modern avgasrening senast 2015. 

 Andel lok med modern 
avgasrensning stationerade i 
Helsingborg.  
Måluppfyllnad: 62 procent 

7a. Restiden för kollektivtrafik, gång och cykel 
ska minskas jämfört med förhållandet 2010. 

 Restid för kollektivtrafik (km/h). 

8a. Infrastrukturinsatser som främjar hållbara 
resor ska kombineras med åtgärder för ett 
miljöriktigt resebeteende. 

 Aktiviteter för miljöriktigt 
resebeteende. 

8b. Staden ska uppmuntra hushåll och 
arbetsplatser till hållbara resor genom 
rådgivning, informationsinsatser, och 
arrangemang.  
 

 
 
 
 
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 

Mätetal: Andel flygresor av längre 
tjänsteresor.  
Måluppfyllnad: Antalet flygresor var 
650 fler 2015 jämfört med 2013. 
 
Mätetal: Sträcka med kollektivtrafik i 
tjänsten. Inte möjligt att mäta. 
 
Mätetal: Förnyelsebara drivmedel i 
stadens tjänstebilar. 
 
Mätetal: Andel av den totala 
körsträckan som skett med privata 
bilar.  

8c. Uppföljning, kartläggning och analys av 
tjänsteresor ska ske en gång per år. 

 Antal genomförda uppföljningar av 
tjänsteresor. 
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Hållbart energisystem 
Ett av de stora samtalsämnena under de senaste åren har varit människans 

påverkan på klimatet. Människans utsläpp av klimatpåverkande gaser, där 

koldioxid är den klart dominerande källan, måste minska drastiskt för att dagens 

klimat som växter och djur anpassat sig till under årtusenden, inte ska förändras. 

Helsingborgs stad som organisation strävar efter att bli energineutral i den 

meningen att tillförseln av förnybar energi från anläggningar inom kommunen 

motsvarar den mängd energi som används inom kommunen.  

Resultat och Analys 

 

Mål 9. Utsläppen av växthusgaser ska minska  

Uppgifter om utsläpp av växthusgaser inom Helsingborgs kommungräns kommer 

från nationella emissionsdatabasen. Sveriges totala utsläpp har fördelats över 

landets kommuner baserat på geografisk data såsom vägnät, jordbruksmark och 

avverkad skog, samt relevant statistik såsom uppgifter om befolkningen. 

Statistiken har en fördröjning på två år, men uppgifter från 2013 visar att vi redan 

har nått målet om en minskning av utsläppen av växthusgaser med 25 procent 

jämfört med 2005. Det är en bra utgångspunkt för att kunna nå de långsiktiga 

målen, 70 procent minskade utsläpp till 2035 och 85 procent minskade utsläpp till 

2050. Det är dock viktigt att komma ihåg att takten för minskade utsläpp av 

växthusgaser inte förväntas vara linjär, eftersom de mer komplicerade åtgärderna 

kvarstår. Inom energiförsörjningssektorn har utsläppen av växthusgaser minskat 

med cirka en tredjedel sedan 2005. Det är det i särklass största bidraget till 

minskningen av utsläppen av växthusgaser. Det är nödvändigt att så snart som 

möjligt ta fram en handlingsplan för hur de långsiktiga målen för minskade 

utsläpp av växthusgaser ska nås. En utredning av möjligheterna att begränsa 

utsläppen kommer att ske i samband med revidering av stadens energiplan och 

energistrategi med start under hösten 2016. 

Helsingborg stad har kommit en bra bit på väg mot att bli fossilbränslefri som 

organisation och för närvarande har staden 100 procent fossilfri el, 90 procent 

fossilfri energi för uppvärmning och 63 procent fossilfria drivmedel till stadens 

tjänstebilar.  Under perioden 2016–2019 kommer arbetet med att bli en 

fossilbränslefri organisation att trappas upp i och med Helsingborgs medverkan i 

EU-projektet fossilbränslefria kommuner i norra Skåne. Fastighetsförvaltningen 

kommer också ha fokus på att fasa ut den fossila användningen de närmsta åren.  

År 2013 startade nätverket KLIMART med målet att samverka kring klimatfrågor 

med det lokala näringslivet. Nätverket drevs under två år innan det lades ner på 

grund av bristande engagemang från näringslivet.  

10. Tillförseln av förnybar energi ska öka  

Arbetet med att ta fram riktlinjer i form av inspirerande informationsmaterial för 

småskalig vindkraft och solenergi har tagit längre tid än planerat, men finns 

framtagna för politisk beredning under 2016. Under programperioden har 

intressenter kunnat få information om att söka tillstånd för vindkraft och 

solenergi av bygglovsavdelningen och energirådgivarna.  
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11. Energianvändningen ska bli mer effektiv 

Målet var att minska energianvändningen i hushållen med 10 procent och 

energianvändningen inom industrin med 15 procent, under perioden 2005 till 

2015. Statistiken från SCB har en fördröjning på två år, så det återstår att se om 

målen kommer att uppnås. Energianvändningen i hushållen och inom industrin 

var som lägst under 2011, då industrin redan nått 2015 års målvärde. Därefter 

ökade energianvändningen igen i hushållen och inom industrin. År 2013 var 

energianvändningen i hushållen 17 procent högre än 2011 och hamnade strax 

över 2005 års nivå, vilket gör att prognosen för att nå målet inte ser god ut.  Här 

bör det påpekas att stadens arbete kanske inte är den främsta påverkansfaktorn 

för hushållens energianvändning. Staden kan dock bidra med tydlig information 

och möjligheter att göra lätta och rätta val. Inom industrin var 2013 års 

energianvändning strax över målvärdet för året.  

Energirådgivarna har i snitt genomfört 32 rådgivningar till industrin varje år 

vilket innebär att målet nästan är uppfyllt.   

När det gäller energianvändningen och elanvändningen i stadens egna lokaler är 

målen gott och väl uppnådda. Mängden köpt elenergi till stadens lokaler har 

minskat med 22 procent sedan 2005 och energianvändningen i lokalerna har 

minskat med 27 procent sedan 2005. Däremot minskar inte den mängd el som 

Helsingborgshem köper tillräckligt. Eftersom  elen endast utgör cirka 13 

procent av Helsingborgshems energianvändning har de valt att fokusera på 

värmeanvändningen som utgör 87 procent. Mängden köpt el i egna avtal ser inte 

heller ut att minska i tillräcklig utsträckning, vilket beror på att det har kommit till 

flera nya anläggningar sedan 2014. Eftersom elen i egna avtal inte är utslagen per 

kvadratmeter är det oklart om effektiviteten har ökat eller minskat.  

Framgång 
Delmål 11c. Användningen av köpt elenergi (inklusive verksamhetsenergi) 

mätt i kWh/kvadratmeter i stadens lokaler, bostäder och andra kommunala 

verksamheter ska minska med minst 15 procent mellan år 2005 och år 2015. 

Mätetal: Minskning av köpt elenergi Kärnfastigheter. 

Motivering: Mängden köpt elenergi till stadens lokaler har minskat med 22 

procent sedan 2005 och energianvändningen i lokalerna har minskat med 27 

procent sedan 2005.  

Motgång 
Delmål 9e. År 2013 finns en handlingsplan för hur målen kring minskade 

utsläpp av växthusgaser ska nås.  

Motivering: Flera av delmålen med koppling till klimatet har inte uppnåtts. 

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur målen kring minskade utsläpp 

av växthusgaser ska nås är viktigt för att nå de långsiktiga klimatmålen, 70 

procent minskade utsläpp till 2035 och 85 procent minskade utsläpp till 2050.  

  



16 
 

Måluppfyllnad för delmålen 

 
Delmål Måluppfyllnad Kommentar/beskr. mätetal 

9a. Utsläppen av växthusgaser från 
källor inom Helsingborg kommun ska 
minska med minst 25 procent mellan år 
2005 och år 2015.  

  

9b. Utsläppen av växthusgaser inom 
Helsingborgs kommun ska minska med 
70 procent mellan år 2005 och år 2035.  

 I dagsläget ser vi ut att kunna nå 
målet 2035. 

9c. Utsläppen av växthusgaser inom 
Helsingborgs kommun ska minska med 
minst 85 procent mellan år 2005 och år 
2050. 

 I dagsläget ser vi ut att kunna nå 
målet 2050. 

9d. Helsingborgs stad som organisation 
är fossilbränslefritt år 2020.  

 I dagsläget ser vi ut att kunna nå 
målet till 2020. 

9e. År 2013 finns en handlingsplan för 
hur målen kring minskade utsläpp av 
växthusgaser ska nås.  

 Handlingsplanen ska gå in under 
livskvalitetsprogrammet och är inte 
påbörjat. 

9f. År 2013 finns en samverkansgrupp 
för företag med fokus på klimatarbete i 
Helsingborg.  

 En grupp bildades 2013 men lades 
ner efter 2 år på grund av bristande 
intresse från näringslivet. 

9g. Stadens bolag ska senast 2013 ha 
en tidssatt handlingsplan med målnivåer 
och aktiviteter för hur de ska minska sina 
utsläpp av växthusgaser.  

 Bolagen med störst utsläpp av 
växthusgaser arbetar preventivt med 
att minska sina utsläpp. Mätetalet 
speglar inte bolagens arbete med att 
minska sina utsläpp och anses därför 
inaktuellt. 

10a. Senast 2013 ska det finnas riktlinjer 
i form av inspirerande 
informationsmaterial om småskalig 
vindkraft och solenergi i syfte att förenkla 
bygglovsprocessen.  

 Riktlinjer för småskalig vindkraft & 
solenergi finns framtagna för politisk 
beredning under 2016. 

11a. Hushållens energianvändning ska 
minska med minst 10 procent per 
invånare mellan år 2005 och år 2015. 

 Statistik från SCB har en fördröjning 
på 2 år. År 2013 var hushållens 
energianvändning per invånare 1 
procent högre än 2005. 

11b. Staden ska verka för att användning 
av köpt elenergi inom industrisektorn ska 
minska med minst 15 procent mellan år 
2005 och år 2015.  
 

 
 
 
 

Mätetal: Minskad elanvändning inom 
industrin.  (Statistik från SCB har en 
fördröjning på 2 år). 
 
Mätetal: Energirådgivning inom 
industrin. 

11c. Användningen av köpt elenergi 
(inklusive verksamhetsenergi) mätt i 
kWh/kvadratmeter i stadens lokaler, 
bostäder och andra kommunala 
verksamheter ska minska med minst 15 
procent mellan år 2005 och år 2015.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mätetal: Minskning av köpt elenergi 
Fastighetsförvaltningen. 
 
Mätetal: Minskning av köpt elenergi i 
Helsingborgshems bostäder. 
Måluppfyllnad: 33 procent för 2015 
 
Mätetal: Minskning av köpt elenergi, 
egna avtal. 
Måluppfyllnad: 75 procent för 2015. 
 
Mätetal: Minskad elanvändning, 
kärnfastigheter. 
 
Mätetal: Minskad energianvändning 
på MF 
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Sundare Helsingborg 
Att förbättra livsbetingelserna för stadens alla invånare är en viktig uppgift för 

Helsingborgs stad. Det prioriterade området sundare Helsingborg fokuserar på 

dessa uppgifter med speciell tonvikt på konsumtion, buller och kemikalier. For att 

få ett sundare Helsingborg krävs attitydförändringar, då många av målen och 

mätetalen ar kopplade till individuella val som rör både arbete och fritid. 

Resultat och Analys  

 

12. Bullret ska minska 

Helsingborg stad har genomfört en bullerkartläggning i enlighet med 

Förordningen om omgivningsbuller som visar att var fjärde Helsingborgare 

utsätts för buller som ligger över riktvärdet från vägtrafik. För att förbättra 

ljudmiljön behöver en bred satsning ske på såväl ljudisolerande fönster som på 

åtgärder i utomhusmiljön. Ett åtgärdsprogram är utarbetat för perioden 2014 till 

2018.  Genom bullerplank och bullervallar utefter delsträckor av Österleden, 

Hjorthögsvägen, Fältarpsvägen, Filbornavägen, Clausgatan och Landskronavägen 

har 38 fastigheter med för höga bullernivåer kunnat åtgärdas. Även om det är 18 

fler fastigheter än målet för programperioden finns det mycket kvar att göra på 

området. En inventering av tysta områden är genomförd i samband med kartering 

av omgivningsbuller och resultatet finns presenterat i grönstrukturprogrammet.  

13. Avfallsmängden ska minska 

Målet i avfallsplanen var att restavfallet skulle minska med 25 procent mellan 

2010 och 2015. Tyvärr minskade restavfallet endast med 8 procent under 

perioden till 191 kilo/invånare år 2015. Plockanalyser visar att en stor del av 

innehållet i restavfallet är matavfall och förpackningar. Den totala mängden avfall 

har däremot minskat i enlighet med måluppsättningen och är drygt 100 kg lägre 

per invånare 2015 jämfört med 2011. Mängden farligt avfall och elavfall har 

minskat succesivt under programperioden och har i båda fallen nått upp till 

målvärdena på 0,5 kilo/ invånare för elavfall och 0 kilo/invånare för farligt avfall. 

Informationsinsatser för avfallsminimering genomförs löpande inom ramen för 

projektet Skitlite2020 som NSR driver. 

14. Hanteringen av miljö- och hälskoskadliga ämnen ska minska  

Ekologisk odling bidrar till att hanteringen av miljö- och hälsoskadliga ämnen 

minskar. Den ger också stora mervärden till exempel i form av ökad biologisk 

mångfald. Ekologisk odling bedrivs idag på 30 procent av stadens mark, vilket 

medför att målet är uppnått. Då staden under det kommande året återtar en 

större areal inom det framtida naturreservatet för Pålsjö kan den ekologiska 

odlingen utökas ytterligare. Krav på ekologisk odling på stadens mark ger 

lantbrukarna möjlighet att se att det går att få ekonomisk bäring även vid 

ekologisk odling. 

Informationsspridning om kemikalier har skett löpande under programperioden. 

Exempelvis har barnavårdcentraler och mödravårdcentraler fått information om 
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kemikalier i barns vardag, tandsköterskor har fått information om miljöbalken 

och golfklubbar har fått information om bekämpningsmedel.   

Anslutning till Miljöbyggprogram SYD, som är Malmö stads och Lunds kommuns 

verktyg för att stimulera ett mer ekologiskt och hållbart byggande är inte aktuellt 

längre då ny lagstiftning har tillkommit som begränsar stadens möjligheter att 

ställa tekniska krav i sina avtal för marköverlåtelse. 

15. Medborgarnas livsmiljö och hälsa ska förbättras 

Flera olika faktorer påverkar medborgarnas livsmiljö och hälsa. Det handlar bland 

annat om möjligheter till lek och rekreation, hur ljus i stadsmiljön påverkar 

trygghet och säkerhet, hur höga halterna av luftföroreningar är och hur väl staden 

är anpassad till klimatförändringarna.     

Riktlinjer för minimiavstånd till lek, rekreation, motion och mötesplatser har 

tagits fram i Grönstrukturprogrammet. Alla invånare i staden ska ha tillgång till en 

närpark inom 300 meter från bostaden, vilket 15 procent av centralortens 

invånare i dagsläget saknar.  

Inga särskilda riktlinjer för ljussättning har tagits fram. Arbetet med ljussättning 

är en del av det dagliga arbetet och bedömningen är att den problematik som kan 

finnas tas omhand. En omställning till LED-ljusskällor har skett och staden arbetar 

med att ta fram ljussimuleringar som säkerställer att ljuset skapar positiva 

upplevelser och undviker att lysa upp natthimlen.  

Ett klimatanpassnings-PM antogs av kommunfullmäktige 2012 och innehåller 

bland annat strategier för skydd mot översvämningar, erosion och värme. Om 100 

år förväntas havsnivån kunna stiga så att det är nödvändigt att anpassa 

bebyggelse till en högsta medelhavsnivå på + 3,5 meter för att klara tillfälliga 

extrema väderförhållanden. 

I februari 2016 blev det klart att åtgärdsprogrammet för luftföroreningen 

kvävedioxid kan avslutas eftersom trafikmiljön har förbättrats avsevärt. 

Trafikflödena har minskat med upp mot 3 000 fordon per vardagsdygn på 

Stenbocksgatan och drygt 3 000 fordon per vardagsdygn på Drottninggatan. 

Åtgärder som har genomförts inkluderar bland annat trafikdämpande åtgärder på 

södra Stenbocksgatan, införande av miljözon för tung trafik, miljökrav i 

upphandlingar av transporttjänster och arbetsmaskiner och genomförande av 

bussvision för Helsingborg. Mätresultaten för kvävedioxid har blivit bättre de 

senaste åren, men understiger inte värdena för 2010, ett år som var särskilt bra ur 

meteorologisk synvinkel. 

16. Vid all anskaffning av varor, tjänster, byggentreprenader och 

byggkoncessioner, ska ställas relevanta och mätbara miljökrav 

Sedan 2010 har Helsingborg en centraliserad upphandlingsenhet vilket gör det 

enklare att ställa relevanta miljökrav vid stadens upphandlingar och följa upp 

dessa. Under programperioden har det tillkommit två tjänster som enbart arbetar 

med miljöanpassad upphandling. Under 2015 har upphandlingsenheten lagt 

tonvikten på de delar i inköpsprocessen som rör barn och kemikalier.  

Det har inte gjorts några aktiviteter för att påverka lagstiftaren att öppna för 

möjligheten att ställa krav på närodlade och närtillverkade produkter i samband 
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med upphandling. Däremot försöker staden dela upp upphandlingar i syfte att 

underlätta för småleverantörer i närområdet att lämna anbud till en volym som de 

har kapacitet att leverera. 

Staden har nått målet om 40 procent ekologiska livsmedel till 2015 vilket är en 

stor bedrift. År 2011 var endast 14 procent av inköpta livsmedel ekologiska. 

Ökningen beror på nya avtal med betydligt fler produkter till bättre priser, 

uppföljning mot enskilda kök och det faktum att stadens största inköpare - Skol- 

och fritidsförvaltningen (inklusive Måltidsservice) köpt in drygt 42 procent 

ekologiska livsmedel. 

Framgång  
Delmål 16c. Senast år 2015 ska minst 40 procent av inköpta livsmedel till 

stadens verksamheter vara ekologiska eller närodlade.                          

Motivering: Under programperioden har staden utökat andelen ekologiska 

livsmedel från 14 procent till 40 procent. Ökningen beror bland annat på nya och 

bättre avtal.  

 

Motgång 
Delmål 13a. Restavfall ska minska med 25 procent mellan 2010 och 2015 

enligt direktiven i avfallsplanen.  

Motivering: Restavfallet minskade endast med 8 procent under perioden. 

Plockanalyser visar att en stor del av innehållet i restavfallet är matavfall och 

förpackningar. 

Måluppfyllnad för delmålen  

 
Delmål 2011-2015 Mätetal 

12a. Minst 20 bostadsfastigheter, med 
trafikbullernivåer som överskrider de 
riktvärden som riksdagen har ställt sig 
bakom, ska åtgärdas fram till juli 2013.  

  

12b. Senast 2012 ska tysta områden ha 
inventerats och redovisats i 
planeringsportalens karttjänst. 

 . 

13a. Restavfall ska minska enligt direktiven i 
avfallsplanen.  

 Måluppfyllnad: 78 procent år 2015. 

13b. Staden ska verka för att hushållens 
totala avfallsmängd inte ska öka.  

 Trädgårdsavfall inte inkluderat i totalen för 
2015.  

13c. Vid årliga plockanalyser av restavfallet 
ska högst 0,5 procent vara elavfall och inget 
farligt avfall ska förekomma.  

  
 
 

Andel elavfall (procent av restavfall) 
 
Andel farligt avfall (procent av restavfall). 

13d. Senast 2011 ska en plan finnas för 
riktad information/utbildningsinsatser inom 
området avfallsminimering.  

 Informationsinsatser genomförs genom 
projektet Skitlite2020 som drivs av NSR. 

14a. Staden ska ansluta sig till 
Miljöbyggprogram Syd under 2011.  
 

__ Anslutning till miljöbyggprogram syd är inte 
aktuellt längre då ny lagstiftning har kommit 
som gör att vi inte kan ställa tekniska krav i 
våra marköverlåtelseavtal. 

14b. Staden ska verka för att 
Miljöbyggprogram Syd senast 2012 
utvecklas till att även omfatta områdena 
materialval och utfasning av farliga ämnen.  

__ Staden kan inte påverka utvecklingen av 
programmet utan att vara ansluten till det. 

14c. Riktad utbildning och information om 
kemikalier och övriga varor ska ske årligen 
till näringsliv och hushåll. 
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14d. Senast 2012 ska det finnas en 
handlingsplan som säkerställer en 
kontinuerlig förbättring av kvaliteten på det 
slam som produceras på Öresundsverket 
avseende förekomst av metaller och 
organiska ämnen.  

  

14e. Ekologisk odling på stadens åkermark 
ska uppmuntras så att minst 30 procent av 
arealen är ekologiskt odlad 2015.  

  

15a. Riktlinjer för minimiavstånd till lek, 
rekreation, motion och mötesplatser ska tas 
fram senast 2012.  

  

15b. Riktlinjer för trygga boendemiljöer ska 
tas fram senast 2011. 

__ Utredning måste klargöra var i staden 
ansvaret för målet ska ligga. Avdelningen 
som var tänkt att hantera målet på 
stadsledningsförvaltningen är nerlagd. 

15c. Senast 2015 ska ett underlag för 
stadens anpassning till klimatförändringar ha 
tagits fram. 

  

15d. Senast 2014 ska det finnas riktlinjer för 
hur störande ljussättning minimeras.  

  

15e. Årsmedelvärdet av kvävedioxidhalter i 
gatumiljö ska minska jämfört med 2010 års 
nivå. 

 
 
 
 

Mätetal: Mätning av kvävedioxid på 
Drottninggatan  
 
 
Mätetal: Mätning av kvävedioxid på Södra 
Stenbocksgatan. 

15f. Årsmedelvärdet av partikelhalter i 
gatumiljö ska minska jämfört med 2010 års 
nivå.  

  

16a. Senast 2011 ska staden ha en 
centraliserad upphandlingsenhet. 

  

16b. Senast år 2012 ska minst 20 procent av 
inköpta livsmedel till stadens verksamheter 
vara ekologiska eller närodlade.  

 År 2012 var andelen ekologiska livsmedel 
15 procent. 

16c. Senast år 2015 ska minst 40 procent av 
inköpta livsmedel till stadens verksamheter 
vara ekologiska eller närodlade.  

  

16d. Staden ska verka för att lagstiftningen 
öppnas för möjligheten att i samband med 
upphandling ställa krav på närodlade och 
närtillverkade produkter samt närbelägen 
verksamhet i fråga om entreprenader och 
tjänster.   

__ 
 
 
__ 

Mätetal: Antal aktiviteter med syfte att 
påverka lagstiftaren. 
 
Andel annonserade upphandlingar där 
miljökrav ställts. Bristande rapportering gör 
att delmålet inte kan bedömas. 
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Hållbar planering och skötsel 
Att planera tätorts- och landsbygdsutveckling utifrån perspektivet att samhället 

ska fungera långsiktigt för såväl människor som djur och natur är en viktig uppgift 

för Helsingborgs stad. Det innebär att värna om kommunens fina och unika 

naturområden, både till lands och till havs, och att exploatera resurseffektivt. 

Grunden för i stort sett allt liv är att det finns en stor och varierad artrikedom. 

Genom att gynna områden som är specifika för Helsingborgs kommun och 

samtidigt öka andelen områden med blandad grönska såväl inom stad som på 

landsbygd, ökar förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Resultat och Analys 

 

17. Arealen gröna och blå ytor ska öka 

Grönstrukturprogrammet med mål och strategier för gröna värden och tjänster i 

stadens utveckling, antogs av kommunfullmäktige i mars 2014. I programmet 

finns bland annat långsiktiga mål för vilken areal som krävs för värdefulla 

biotopers bevarande. Under 1800-talet avsattes stora arealer i Helsingborg till 

odling, vilket ledde till att biotoper förstördes. Då försvann 90 procent av 

våtmarkerna, ängs-och betesmarkerna.  Det långsiktiga målet är att omvandla       

1 600 hektar åkermark till trädbevuxen mark, betade eller slåttrade gräsmarker, 

våtmarker och grönstråk. 

Under programperioden har betesmarken utökats med 28 hektar och 

slåttermarken med 9 hektar. I båda fallen når vi målen med råge.  Det finns 

potential att omvandla långgräsytor till vackra blommande ängar om vi går över 

till slåtter. Begränsningen ligger i att ingen vill ha gräset vi samlar upp. Mycket går 

till NSR, vilket medför stora kostnader.  

Det har varit svårt att utöka arealen våtmarker och lövskog i önskvärd takt. 

Våtmarkerna som skulle utökas med 50 hektar under programperioden har 

endast utökats med 6,8 hektar. En av anledningarna är att anläggningstakten av 

våtmark avtar när mer komplicerade lägen och projekt kvarstår. En annan orsak 

är att projekten har varit beroende av externa medel. För att en åtgärd ska kunna 

genomföras krävs att den får ekonomi kopplat till sig. Arbetet med att plantera ny 

lövskog har framförallt begränsats av att det saknas mark. Endast 7 hektar 

ädellövskog har kunnat etableras av de 20 hektar som var planerade. 

 
18. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och utvecklas 

Ett natur- och kulturmiljöprogram som innehåller redovisningar av de mest 

värdefulla natur- och kulturmiljöerna i Helsingborg förväntas bli antaget av 

kommunfullmäktige under 2016. 

Helsingborg har fått tre nya naturreservat under programperioden. 

Naturreservatet Örby ängar invigdes 2011, det marina reservatet Grollegrund 

under 2012 och Bruces skog under 2013. Grollegrund är Helsingborgs andra 

marina naturreservat. I reservatet finns biologiskt värdefulla miljöer med fler än 

50 olika alger som gör att många fiskarter trivs och kan fortplanta sig, däribland 

torsk och ovanlig småfläckig rödhaj. 
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Målsättningen var att ytterligare två naturreservat skulle ha bildats, Rååns 

dalgång uppströms Gantofta och Pålsjö skog. Arbetet med att bilda Pålsjö skog 

naturreservat är nästan klart. Stadsbyggnadsnämnden godkände förslaget till 

reservat den 18 februari 2016. Det ska fastställas av kommunfullmäktige senare 

under våren 2016. För Gantofta-området har processen dragit ut på tiden på 

grund av reglering av allmän platsmark utmed Råån.  

Staden skulle behöva en metod för att mäta förändringar i biologisk mångfald på 

land över tid för att kunna se resultatet av de naturvårdsåtgärder som görs. De 

relativt få inventeringar som är gjorda har oftast gjorts vid ett enstaka tillfälle 

inför en exploatering eller förändring. För Helsingborgs vattenmiljöer finns det 

längre tidsserier för flertalet arter att ha som utgångspunkt för olika satsningar, 

men på land är detta ett eftersatt område.   

I Helsingborgs bevarandeprogram finns särskilt intressanta byggnader, kvarter 

och miljöer beskrivna. Andelen av orterna och stadsdelarna i tätorten som 

omfattas av områdesspecifika bevarandeprogram har ökat från 29 till 36 procent 

under programperioden.  Planen var att göra ett tematiskt program, men 

områden med stora behov har fått företräde, vilket är en anledning till att målet 

på 50 procent inte har kunnat nås.  

En kartdatabas som visar andelen kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ska 

skyddas respektive ges rivningslov togs fram under 2013.   

19. Skötseln av natur och kulturmiljöer ska vara god 

Skötseln av naturmiljöer omfattar bland annat dikesrensning och avveckling av 

granskog till förmån för ädellövträd. Under 2014 pågick spridning av information 

om skonsam rensning av diken till entreprenörer i kommunen. Det är 

Naturvårdsverket, Lantbrukarnas riksförbund och Jordbruksverket som har tagit 

fram underlaget om skonsam dikesrensning som Helsingborg använder sig av. 

Arbetet med att avveckla granskogen och ersätta den med ädellövträd pågår 

genom en successiv och långsiktig utveckling. Istället för att kalavverka befintliga 

granbestånd huggs luckor i beståndet. Där sparas först och främst befintlig 

lövinblandning och kompletteras med nya ädellövplantor. 

 
20. Hushållning ska ske med mark och resurser  

Grönstrukturprogrammet från 2014 kompletterar Helsingborgs markpolicy så att 

det utöver riktlinjer för exploatering finns riktlinjer för mark för rekreation, 

våtmarker och värdefulla naturmiljöer.  I Översiktsplanen från 2010 finns 

utvecklingsprinciper för exploatering som har efterföljts i samtliga fall när ny 

mark har tagits i anspråk. Det har även utvecklats ett nytt statistikverktyg i 

planavdelningens verksamhetsystem ”planeraren” för statistik som visar hur 

mark tas i anspråk för bebyggelse för nya detaljplanerade områden. Riktlinjer för 

hållbar förtätning var inte framtagna till 2012 som planerat, utan kommer att ingå 

i Stadsplan 17, som syftar till att konkretisera hållbart stadsbyggande, förtätning 

och god arkitektur i Helsingborg.  

21. Information om natur- och kulturvärden ska förbättras 

Allmänheten har möjlighet att få information om natur- och kulturvärden i 

Helsingborg genom naturguidningar, naturpunkter med informationstavlor och 
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informationsinsatser genom Fredriksdals museer och trädgårdar. Våren 2013 

invigdes naturpunkt Öresund på Råå Vallar och i april 2016 kommer en 

naturpunkt på Landborgen på temat geologi att stå klar. Naturguidningar för 

allmänheten omfattade bland annat invigning av naturreservatet Örby ängar, 

invigning av Filborna skogspark, vandring i Rååns dalgång, trädguidning i Bruces 

skog och båttur med undersökningsfartyget Sabella. Fredriksdals museer och 

trädgårdar har kraftigt utökat sin verksamet under programperioden och 

genomförde 1 453 informationsinsatser under 2015.  Vid sidan av daglig 

förmedling av skötsel av kulturväxter och kunskaper om lantraser, finns 

programpunkter såsom rosbeskärning, kryddvandring, slåtterdag och möjlighet 

att hälsa på husdjuren och deras ungar i stallet. 

 

 

Framgång  
Delmål 17c. Senast år 2015 ska en strategi för den gröna och blå strukturen i 

Helsingborg ha antagits av kommunfullmäktige. 

Motivering: Grönstrukturprogrammet som antogs av kommunfullmäktige i mars 

2014 har stor betydelse för att gröna värden och tjänster ska tas i beaktande i 

stadens utveckling. 

Motgång 
Delmål 17b. Till 2015 ska staden ha ökat arealen våtmarker med 50 hektar, 

slåttermark med 5 hektar, betesmark med 15 hektar och lövskog genom 

nyplantering med 20 hektar. Mätetal: Nyplantering av lövskog. Areal ny 

våtmark.  

Motivering: Arealen våtmark och lövskog har inte ökat i önskvärd takt. 

Anläggning av våtmark begränsas av komplicerade lägen och otillräckliga medel. 

Nyplantering av lövskog begränsas av att det saknas mark.  

Måluppfyllnad för delmålen 

 
Delmål Måluppfyllnad Ev. kommentar/beskr. mätetal 

17a. Långsiktiga mål för vilken areal som 
krävs för värdefulla biotopers bevarande 
ska definieras senast 2013.  

  

17b. Till 2015 ska staden ha ökat arealen 
våtmarker med 50 hektar, slåttermark 
med 5 hektar, betesmark med 15 hektar 
och lövskog genom nyplantering med 20 
hektar.  
 

 
 
 
 
 

Mätetal: Areal ny slåttermark. 
Mätetal: Areal ny betesmark. 
Mätetal: Nyplantering av lövskog.  
Måluppfyllnad: 35 procent  
Mätetal: Areal ny våtmark.  
Måluppfyllnad: 13.6 procent  

17c. Senast år 2015 ska en strategi för 
den gröna och blå strukturen i 
Helsingborg ha antagits av 
kommunfullmäktige.  

  

18a. Senast år 2015 ska följande 
naturområden utgöra naturreservat: Örby 
ängar, Pålsjö skog, Bruces skog och 
Rååns dalgång uppströms Gantofta.  

 Örby ängar och Bruces skog utgör 
reservat men inte Pålsjö skog och Rååns 
dalgång uppströms Gantofta. Pålsjö skog 
förväntas bli klart under våren 2016. 

18b. Senast år 2012 ska det marina 
området Grollegrund utgöra 
naturreservat. 

  

18c. Senast 2013 ska ett 
uppföljningssystem vara framtaget som 
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visar andelen kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader som ska skyddas respektive 
ges rivningslov.  

18d. 50 procent av alla orter eller 
stadsdelar i tätorten i kommunen ska 
senast 2015 omfattas av 
områdespecifika bevarandeprogram som 
är max 20 år gamla.  

 Andelen som omfattas av 
områdesspecifika bevarandeprogram har 
ökat från 29 till 36 procent. 

18e. Ett natur- och kulturmiljöprogram för 
kommunen tas fram senast 2014.  

 Programmet förväntas bli antaget av 
kommunfullmäktige under 2016 

19a. Under 2012 ska en metod för 
skonsam dikesrensning tas fram som 
därefter ska följas vid behov på stadens 
mark. 

  

19b. Senast 2014 ska en plan ha tagits 
fram för att förbättra den ekologiska 
statusen i Helsingborgs vattendrag.  

 Planen för att förbättra ekologisk status i 
vattendrag kommer att ingå i 
vattenplanen som för tillfället ligger på is. 

19c. Senast 2015 ska minst 10 procent 
av stadens granskog ha ersatts med 
lövskog av lokalt ursprung.  

 8 procent av stadens granskog har 
ersatts med lövskog så delmålet är 
uppfyllt till 80 procent.  

20a. Minst 95 procent av all exploatering 
ska följa de utvecklingsprinciper som 
anges i Översiktsplan 2010.  

  

20b. Senast 2013 ska Helsingborgs 
markpolicy vara kompletterad så att den 
utöver exploateringsintressen även 
omfattar mark för rekreation, våtmarker, 
värdefulla naturmiljöer med mera.   

  

20c. Statistik för hur mark tas i anspråk 
för bebyggelse skall föras för nya 
detaljplanerade områden mellan 2011-
2015.  

  

20d. Senast 2012 ska staden ha 
utarbetat riktlinjer och strategi för hållbar 
förtätning.  

 Arbetet har påbörjats inom projektet 
Stadsplan 17. 

20e. Områden med ytligt eller rörligt 
grundvatten som är viktiga ur 
naturmiljösynpunkt identifieras senast 
2015.  

 Områden kommer att identifieras och ingå 
i vattenplanen som för tillfället ligger på is.  

21a. Staden ska genomföra årliga 
informationsinsatser kring svenska 
lantraser och äldre kulturväxter för att 
öka intresset för och kunskapen om 
dessa.  

  

21b. Två nya naturpunkter med 
tillhörande lärarhandledning ska vara 
färdigställda till år 2015.  

 I april 2016 kommer en naturpunkt på 
Landborgen på temat geologi att stå klar. 

21c. Staden ska genomföra minst en 
årlig aktivitet för allmänheten i 
naturområde med naturguidning eller 
liknande.  
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Rent vatten 
Allt liv kräver vatten. Rent vatten. För att säkerställa vattnets kvalitet för en 

växande befolkning i en värld i förändring krävs en framsynt hållning. Staden har 

ett viktigt ansvar att såväl skydda grundvattnet som att förhindra näringsläckage 

och tillförsel av föroreningar till vattendrag och till havet. 

Resultat och Analys 

 

22. Tillgången av grundvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd ska 

säkras  

Arbetet med att ta fram en vattenplan är påbörjat. Vattenplanen kommer bland 

annat att innehålla en plan för att förbättra den ekologiska statusen i Helsingborgs 

vattendrag.  Områden med ytligt och rörligt grundvatten som är viktiga ur 

naturmiljösynpunkter kommer att identifieras, liksom viktiga inströmnings - och 

uttagsområden för långsiktig framtida dricksvattenförsörjning. Under 2015 har 

resurserna för vattenplanering använts till att dels jobba med ett utkast till 

vattenkarta, dels på att få in vattenfrågorna i stadsplanen. Själva vattenplanen har 

därför nedprioriterats. 

NSVA arbetar för att säkra vattentillgången till år 2050. Örbyverkets maxkapacitet 

ska bland annat öka från dagens 65000 kubikmeter vatten per dygn till 100000 

kubikmeter vatten per dygn. Utbyggnader har redan påbörjas. I och med 

utbyggnaden förväntas den framtida vattenförsörjningen vara säkrad.  

23. Tillförseln av näringsämnen och föroreningar till vattendrag, sjöar och 

hav ska minimeras  

Flera åtgärder har genomförts för att minska tillförseln av näringsämnen och 

föroreningar till sjöar och vattendrag. Bland annat har miljöförvaltningens 

tillsynsarbete mot enskilda avlopp intensifierats under programperioden.  

Miljöförvaltningen arbetar också med att kartlägga industrins användning av 

farliga ämnen respektive prioriterade ämnen som kan leda till utsläpp. 

Kartläggningen sker i samband med att miljöförvaltningen utför tillsyn över 

miljöfarliga verksamheter.  Under programperioden har 147 av 170 relevanta 

företag där miljöförvaltningen bedriver tillsyn kartlagts vilket innebär att målet 

har uppnåtts till 86 procent.  

Förorenad mark som riskerar att översvämmas har kartlagts och är en del av 

klimat PM som togs fram av stadsbyggnadsförvaltningen 2012. Det har även tagits 

fram en dagvattenplan för miljöriktig hantering av dagvatten.  

Användningen av bekämpningsmedel på stadens mark har minskat kraftigt under 

programperioden. Under 2015 användes 413 liter, vilket är 13 procent av 

mängden under 2012. Bekämpningsmedel har främst används till industrispår 

och refuger och för bekämpning av björnloka.  Målet var dock att inte använda 

några bekämpningsmedel alls om det inte är nödvändigt av säkerhetsskäl. 

Termiska eller mekaniska lösningar skulle kunna ersätta kemiska 

bekämpningsmedel. På utarrenderad jordbruksmark är det inte möjligt att 

kontrollera hur stor mängd bekämpningsmedel som används såvida det inte 

bedrivs ekologiskt jordbruk. 
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Vattenundersökningar i Rååns vattendrag visar att halter av kväve och fosfor 

succesivt har minskat under perioden 1986–2014 även om fosforhalten 

fortfarande ligger över gränsen för god status. Det återstår att kartlägga 

föroreningsgraden i olika avrinningsområden. 

Miljöförvaltningens har utrett behovet av att utveckla kustkontrollprogrammet 

vilket resulterade i nio förbättringsåtgärder som kan leda till effektiviseringar och 

minskade kostnader, bland annat genom att koncentrera provtagningsperioder, 

analysarbete och antalet mätstationer i Öresund och genom bättre 

ansvarsfördelning mellan förvaltningarna i staden. 

Framgång 
Mål 23. Tillförseln av näringsämnen och föroreningar till vattendrag, sjöar 

och hav ska minimeras.  

Motivering: Samantaget har det gjorts mycket för att minska tillförseln av 

näringsämnen och föroreningar till vattendrag, även om samtliga delmål inte är 

uppfyllda. Användningen av bekämpningsmedel har minskat och tillsynen mot 

enskilda avloppsanläggningar har ökat. Det har skett kartläggningar av industrins 

utsläpp och av förorenad mark som kan översvämmas. 

Motgång 
Delmål 19b, 20e, 22b och 22c kommer att tillgodoses i och med att 

vattenplanen blir klar.  

Motivering: Delmålen handlar om att identifiera områden med ytligt och rörligt 

grundvatten som är viktiga ur naturmiljösynpunkter och viktiga inströmnings - 

och uttagsområden för långsiktig framtida dricksvattenförsörjning. Det har 

arbetats med vattenfrågor inom stadsplan 17, men själva vattenplanen har 

prioriterats ned. 

Måluppfyllnad för delmålen 

 
Delmål Måluppfyllnad Ev. kommentar/ beskr. mätetal. 

22a. Senast 2011 ska underlag till 
reviderade vattenskyddsföreskrifter för Örby 
berggrundvattentäkt ha översänts till 
länsstyrelsen. 

 Arbetet påbörjades våren 2016. Ett 
förslag kommer förhoppningsvis 
sändas till länsstyrelsen hösten 2016. 

22b. Senast 2015 ska viktiga 
inströmningsområden ha identifierats och en 
tidsplan ha upprättats för skydd av dessa.  

 Delmålet kommer att tillgodoses i 
vattenplanen som för tillfället ligger på 
is. 

22c. Senast 2015 ska viktiga uttagsområden 
för långsiktig framtida dricksvattenförsörjning 
ha inventerats och en tidplan ha upprättats 
för skydd av dessa. 

 Delmålet kommer att tillgodoses i 
vattenplanen som för tillfället ligger på 
is. 
Vattenförsörjning förväntas säkrad i 
och med NSVA-projekt ÖRBY 2050.  

23a. En för stadsbyggnads- och 
miljönämnden gemensam strategi för vatten 
och avlopp på landsbygden antas under 
2011.  

  

23b. Arbetet med att informera och ställa 
krav på åtgärder av enskilda 
avloppsanläggningar inom prioriterade 
områden görs under perioden 2011-2015.  

  
 
 

23c. Senast 2011 ska förorenad mark som 
riskerar att översvämmas ha kartlagts. 

  

23d. Senast 2015 ska kemisk bekämpning 
ha upphört på den mark som ägs av 

 
 

Mätetal: Areal bekämpad yta.  
Måluppfyllnad: 2015 var arealen 
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Helsingborgs stad. Sådan mark där 
bekämpning behövs av säkerhets eller 
hälsoskäl undantas. För åkermark gäller 
delmål 14e.  

 
 
 

bekämpad yta 41 procent lägre än 
2012. 
 
Mätetal: Använd mängd 
bekämpningsmedel. 
Målvärde: 2015 användes 87 procent 
mindre bekämpningsmedel än 2012. 

23e. Senast 2011 ska dagvattnets 
föroreningsgrad kartläggas för Helsingborgs 
stads olika avrinningsområden. 

 En ansats till kartläggning ingår i 
dagvattenplanen. Modellering krävs 
för bestämning av föroreningsgrad i 
viktiga punkter, exempel utlopp. 

23f. Senast 2015 ska en detaljerad plan för 
miljöriktig hantering av dagvatten finnas.  

 Dagvattenplanen har fått politiskt 
godkännande men den är inte 
layoutad och tryckt.  

23g. Senast 2011 tas riktlinjer fram för 
dagvatten som får släppas ut till recipient.  

 Dagvattenplanen har fått politiskt 
godkännande men den är inte 
layoutad och tryckt. 

23h. Senast 2015 genomförs en 
kartläggning av industrins användning av 
farliga ämnen respektive prioriterade ämnen 
enligt EUs ramdirektiv för vatten som kan 
leda till utsläpp.  

 Kartläggning av industrins utsläpp har 
skett till 86 procent. 
 

23i. Senast 2012 utreds om det finns behov 
av att utöka kustkontrollprogrammet med 
ytterligare screening avseende prioriterade 
ämnen enligt EUs ramdirektiv för vatten eller 
andra farliga ämnen.  
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Bilaga 1. Tolkningar av mätetal och utfall 
Miljöprogrammet består av en stor mängd delmål vilket innebär att många 

medarbetare är involverade i arbetet med att nå målen och att rapportera kring 

målen. Det har saknats tydliga direktiv för hur målvärden för mätetal sätts upp 

och hur rapportering av mätetalen ska gå till vilket har lett till att det inte alltid 

finns en skarp gräns för vilka delmål som faller inom de olika 

bedömningsintervallen, grönt, gult, rött och inaktuellt. Färgen grönt signalerar att 

allt är under kontroll medan färgen rött signalerar att arbetet inte har gått så bra. 

Det är lätt att göra en felaktig tolkning utifrån färgsymbolerna. Få personer har tid 

att ta alla kommentarer som hör till delmålen i beaktande. I några fall har 

måluppfyllnaden av ett delmål korrigerats för att ge en mer verklighetstrogen 

bild.  

Nedan följer delmål där uppfyllnaden av delmålen antingen har korrigerats eller 

delmål för vilka det är möjligt att göra en felaktig tolkning av resultatet utifrån att 

bara titta på färgsymbolerna.  

 

Delmål där måluppfyllnaden har korrigerats för att ge en mer  

verklighetstrogen bild. 
8b. Andelen flygresor av längre tjänsteresor ska vara lägre än 41 procent. 

År 2015 var antalet flygresor 35 procent högre än 2013 när antalet flygresor var 

som lägst.  Enligt målformuleringen blir delmålet uppnått till 100 procent 

eftersom det totala antalet tjänsteresor har ökat så mycket i jämförelse.  Men 

eftersom syftet med delmålet var att staden ville minska sin miljöpåverkan från 

flyget blir den slutgiltiga bedömningen att målet inte är uppfyllt. Här kan tilläggas 

att antalet flygresor har rapporterats in som tur- och returresor, medan antalet 

tågresor har rapporteras in som sträckor. En tur- och returresa mellan 

Helsingborg och Stockholm med flyg har alltså räknats som 1 resa, medan en tur- 

och returresa mellan Helsingborg och Stockholm med tåg har räknats som 2 resor. 

Antalet flygresor borde alltså i princip dubbleras för att kunna jämföras med 

antalet tågresor. Några enkelresor med flyg förekommer dock.   

11a. Hushållens energianvändning ska minska med minst 10 procent per 

invånare mellan år 2005 och år 2015. 

Energianvändning i hushållen är 1 procent högre 2013 än 2005 men får trots det 

gul bedömning, över 90 procent måluppfyllnad, för 2013. Eftersom statistiken 

från SCB har en fördröjning på två år vet vi ännu ingenting om 2014 och 2015.  

Målet var att minska energianvändningen i hushållen med 10 procent från 2005 

till 2015. Om energianvändningen är högre åtta år efter startåret så kan vi inte 

säga att vi nästan har nått målet vilket det gula intervallet indikerar.  Därför blir 

bedömningen här att målet inte är uppfyllt.  

15e. Årsmedelvärdet av kvävedioxidhalter (NO2) i gatumiljö ska minska 

jämfört med 2010 års nivå. 

Det är framför allt tre faktorer som påverka hur hög halten kvävedioxid blir; 

trafikmängden, meteorologin och tillgången till ozon.  Mätningarna i Helsingborg 

stad påverkas framförallt av meteorologin. Ett år med många stabila 

inversionstillfällen med låga vindhastigheter har en negativ inverkan på halten 

kvävedioxid. Detta beror dels på att utspädningen av bilavgaser blir mindre vid 
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dessa tillfällen och dels på att den kvävedioxid som transporterats genom 

luftmassor från kontinenten får större inverkan på halterna i Helsingborg vi dessa 

tillfällen. Under 2010 inträffade få stabila inversionstillfällen med följden att 

halten kvävedioxid var mycket låg under 2010. Att halterna av kvävedioxid under 

programperioden inte minskar jämfört med 2010 års värden beror antagligen till 

stor del på meteorologiska faktorer. Eftersom vi kan se att trafikmängden har 

minskat under perioden, att överskridande av normens dygnsvärde 

(60µg/kubikmeter) är inom den tillåtna gränsen och att halterna av kvävedioxid 

är relativt låga blir bedömningen att delmålet är uppfyllt till 90 procent även om 

medelvärden för programperioden ligger strax under 90 procent.  

Delmål som eventuellt borde ha korrigerats 

7a. Restiden för kollektivtrafik, gång och cykel ska minskas jämfört med 

förhållandet 2010.  

År 2010 var medelhastigheten för kollektivtrafiken 19,6 kilometer/timme. 

Målvärdet för mätetalet är satt till 19,6 kilometer/timme för varje år under 

programperioden. Det betyder i teorin att om medelhastigheten bibehålls under 

perioden så är målet uppfyllt till 100 procent. Medelhastigheten håller sig på 

samma nivå som 2010 eller strax under 2010 års nivå genom hela 

programperioden. Här är det inte helt klart om ambitionsnivån när målet sattes 

var att bibehålla medelhastigheten för kollektivtrafiken eller om målet var tänkt 

att trigga ordentliga satsningar för att påtagligt höja medelhastigheten. 

Bedömningen blir att det troligtvis handlar om en försiktig ambitionsnivå och att 

målet således är uppfyllt till 90 procent. 

 

Delmål som bedöms vara uppnådda till 100 procent när det har 

gjorts ett arbete inom området, även om det inte är exakt vad 

som formuleras i delmålet. 
4a. Senast 2012 ska staden ha inrättat en funktion för EU-samordning av 

miljöfrågor, omvärldsbevakning och samordning av stadens deltagande i 

regionalt, nationellt och internationellt miljöarbete. 

Enligt en ny strategi för stadens internationella arbete ska internationella frågor 

inom stadens olika verksamhetsområden handläggas av berörda nämnder och 

styrelser och medel ska avsättas inom ordinarie budget.  

9g. Stadens bolag ska senast 2013 ha en tidssatt handlingsplan med 

målnivåer och aktiviteter för hur de ska minska sina utsläpp av växthusgaser. 

Bolagen med störst utsläpp av växthusgaser arbetar preventivt med att minska 

sina utsläpp. Mätetalet speglar inte bolagens arbete med att minska sina utsläpp 

och anses därför inaktuellt. 

15d. Senast 2014 ska det finnas riktlinjer för hur störande ljussättning 

minimeras. 

Arbetet med ljussättning är en del av det dagliga arbetet och bedömningen är att 

den problematik som kan finnas tas omhand. 

22c. Senast 2015 ska viktiga uttagsområden för långsiktig framtida 

dricksvattenförsörjning ha inventerats och en tidplan ha upprättats för skydd 

av dessa. 

NSVA arbetar för att säkra vattentillgången till 2050. Örbyverkets maxkapacitet 
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ska bland annat öka från dagens 65000 kubikmeter vatten per dygn till 100000 

kubikmeter vatten per dygn. Utbyggnader har redan påbörjas. I och med 

utbyggnaden förväntas den framtida vattenförsörjningen vara säkrad. 

23b. Arbetet med att informera och ställa krav på åtgärder av enskilda 

avloppsanläggningar inom prioriterade områden görs under perioden 2011-

2015. 

Den form för informationsmöten som funnits tillgänglig att arbeta utifrån 

fungerar inte och resulterar bland annat i otrygghet för personalen. Det bedrivs 

annat motsvarande arbete. 

3b. På stadens webbplats ska senast 2013 finnas en plats för 

miljöinformation, riktad till barn och ungdomar. 

Eftersom det redan finns webbplatser speciellt riktade till barn och unga hos flera 

av miljöorganisationerna såsom Naturskyddsföreningen, Värdsnaturfonden och 

Fairtrade har staden beslutat att inte ta fram en egen sida. 

19a. Under 2012 ska en metod för skonsam dikesrensning tas fram som 

därefter ska följas vid behov på stadens mark. 

Naturvårdsverket, Lantbrukarnas riksförbund och Jordbruksverket har tagit fram 

ett underlag som Helsingborg använder sig av. 

 

Delmål som rapporteras som inaktuella men som egentligen 

kanske skulle ha rapporterats som röda. Inaktuella mätetal är 

egentligen de som inte är mätbara.  

15b. Riktlinjer för trygga boendemiljöer ska tas fram senast 2011. 

Den avdelning på stadsledningsförvaltningen som skulle ha hanterat målet är 

nerlagd. 

5f. Staden ska aktivt arbeta för att näringslivet anordnar 

samlastningslösningar i syfte att minska lastbilstrafiken i tätorten. 

Helsingborgs stad ska gå före och visa på fördelarna med samlastning innan 

näringslivet hakar på. Nu sker ett förarbete hos upphandlingsenheten. 

 

Delmål som har korrigerats från röda till gula eftersom delmålen 

kommer att nås inom några månader efter att miljöprogrammet 

avslutats.  
5d. Staden ska aktivt arbeta för att det 2015 finns fler laddningsstationer för 

elbilar än år 2010.  

Målvärdet var åtta stycken laddningsstationer 2015. Under slutet av 2015 fanns 

sex stycken. Våren 2016 kommer det att finnas nio stycken.  

21b. Två nya naturpunkter med tillhörande lärarhandledning ska vara 

färdigställda till år 2015.   

Våren 2013 invigdes naturpunkt Öresund på Råå Vallar och i april 2016 kommer 

en naturpunkt på Landborgen på temat geologi att stå klar. 
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Delmål där osäkerheter i mätmetoden gör att resultatet är svårt 

att tyda.  
5b. Antalet cyklister ska öka.  

Mätningar som ligger till grund för resultatet görs sent under året, vecka 48 till 50, 

när det tidvis är väldigt låga temperaturer. Att antalet cyklister minskade kraftigt 

under 2015 kan bero på att vecka 48 var ovanligt kall. 

 

Delmål som är uppfyllda till mellan 80–90 procent och där ett 

stort jobb har gjorts. Den röda färgsymbolen ger sken av att det 

har gått sämre än vad det egentligen har gjorts. 
23h. Kartläggning av farliga utsläpp inom industrin. 

Under programperioden har 147 av 170 relevanta företag där miljöförvaltningen 

bedriver tillsyn kartlagts vilket innebär att målet har uppnåtts till 86 procent. 

19c. Senast 2015 ska minst 10 procent av stadens granskog ha ersatts med 

lövskog av lokalt ursprung.  

8 procent av stadens granskog har ersatts med lövskog så delmålet är uppfyllt till 

80 procent. 
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