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Miljöförvaltningens mall för svar på fråga 3 

 

Miljömål/Delmål 
 

Synpunkter per miljömål och delmål 

Miljömål för naturen: Göteborg har en hög 

biologisk mångfald   

 

Vad menas egentligen med hög biologisk mångfald, i relation till vad? Hur vi hade det 
1850, 1950, 2020?  
Målvärdet för indikatorn ”Areal skyddad natur” tar inte hänsyn till Göteborgs unika 
förhållande med älvar, kust och hav och andra områden med särskilda naturvärden och 
att stora reservatsytor avsatts för främst friluftslivsvärden i en storstadsregion och inte 
bör räknas in som skydd för hög biologisk mångfald om man ska göra jämförelser. Ska i 
så fall även kulturreservat räknas in?  
 
Flera indikatorer blir svåra att klara (till exempel indikatorn för vattenförekomster med 
god vattenstatus). Har en rimlighetsbedömning av indikatorerna gjorts?  

 

Delmål 1 Naturen: Göteborgs Stad sköter och 

skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena 

utvecklas   

 

Ansvaret för att utveckla och följa upp vissa av indikatorerna är oklart, vilket är en 
återkommande synpunkt när det gäller indikatorerna. Vem har ansvaret för att 
utveckla/ta fram dem och vem följer upp? Här nämns också att staden behöver 
utveckla arbetet med skyddsverktyg, till exempel att skapa biotopskydd eller ingå 
naturvårdsavtal med privata markägare. Ansvaret för att bilda biotopskydd ligger enligt 
reglementet tydligt på byggnadsnämnden, men vem ansvarar för naturvårdsavtal på 
olika typer av marker och andra åtgärder? 
 
Det finns en oklarhet mellan målformuleringen och indikatorerna. Indikatorerna 
handlar enbart om våra ansvarsbiotoper, men det är väl miljöer som vi har rätt gott om 
och därför ett extra ansvar för. Som det är skrivet nu finns risk att de miljöer som är 
lokalt hotade inte skyddas.  
 
Det borde finnas med något kring både pollinering och att skydda och skapa 
möjligheter för pollinatörer.  
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Delmål 2 Naturen: Göteborgs Stad arbetar för 

renare hav, sjöar och vattendrag     

 

Allmänt nämns att separering av ledningar krävs För minskning dagvattenmängden till 
avloppsreningsverket. Vi vill tillägga att även åtgärder för att minska inläckage av 
ovidkommande vatten krävs.  
 
Det är mycket tveksamt om vi kan klara att nå god status avseende näringsämnen, 
koppar och zink i samtliga vattenförekomster till 2027. Har man gjort en 
rimlighetsanalys av detta? Det finns studier som visar att detta kommer att kräva 
omfattande åtgärder till mycket stora kostnader (se KoV rapport). Är målet rimligt? 
Detta bör klargöras innan indikatorerna som rör delmålet fastställs.  
 
Varför är endast påverkan via utsläpp med bland indikatorerna? Lika viktigt är minska 
fysisk påverkan med fler kantzoner/blågröna stråk, vilket borde synas i indikatorerna. 
Kanske kunde en indikator vara något slags mått på sammanhängande blågröna stråk? 
Arbetet med blågröna stråk är en viktig del i ÖP och FÖP centrala staden, fortsatt dialog 
kring detta är viktigt.  
 

Delmål 3 Naturen: Göteborgs Stad ökar den 

biologiska mångfalden i stadsmiljön   

 

Bra att fokusera på biologisk mångfald som är en av planetens största utmaningar.  
 
Vi håller med om att ”Göteborgs Stad behöver ta fram en metodik där den biologiska 
mångfalden och det som den tillhandahåller blir synligt i exploateringskalkylerna”. Men 
det är oklart hur detta ska gå till. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för 
kompensationsåtgärder och grönytefaktorer har försökt, men det är en omfattande 
uppgift. Den gruppen kan för övrigt kanske användas till andra närliggande uppgifter 
som att ta fram nya verktyg som kompletterar stadens arbetssätt med att beräkna 
grönytefaktor så att vi med smart planering kan kombinera stadsutveckling med 
biologisk mångfald.  
 
Hur indikatorerna ska följas upp, vilka metoder som ska användas och även utvecklas 
behöver diskuteras. Liksom vilken förvaltning som är mest lämpad i form av kunskap, 
rådighet mm, att ta ansvar för uppföljningen.  
 
Ordval behöver ses över så att de stämmer överens med exempelvis ÖP eller andra 
planeringsdokument och PBL. SCB har definitioner på tätort, grönyta och grönområde. 
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Planbestämmelserna använder begrepp för park, allmän plats etc, och Ponf har säkert 
sina definitioner. Det behöver framgå tydligt vad som ska mätas och hur vi beskriver 
och definierar det. 
 
Indikatorn om Areal våtmark (i stadsmiljö) behöver konkretiseras/tydliggöras. Vad 
menas med stadsmiljö? 
 

Delmål 4 Naturen: Göteborgs Stad minskar 

vår påverkan från inköp på biologisk 

mångfald    

 

- 

 

Miljömål för klimatet: Göteborgs 

klimatavtryck är nära noll   

 

Punktlistan borde även ta med något om energiursprung, t.ex. Göteborgs stad kan 
påverka ursprunget av den energi som används av staden.  
 
Beträffande stadens rådighet finns här bra exempel på att rådigheten är helt olika för 
olika delmål och indikatorer. Bra om vi kan synliggöra det på ett tydligt sätt.  
 

Delmål 1 Klimatet: Göteborgs Stad halverar 

energianvändningen per invånare  

 

Delmål 1 borde även inkludera vilken energikälla som nyttjas.  

Delmål 2 Klimatet: Göteborgs Stad 

producerar enbart energi av förnybara källor

  

 

- 

Delmål 3 Klimatet: Göteborgs Stad minskar 

klimatpåverkan från resor och transporter

  

 

Göteborgs Hamn är en stor aktör i staden och sjötransport en stor utsläppskälla. I mål 
och indikatorer nämns inget om hamn och sjöfart, varför kan man undra?  

 
Vi vill lyfta frågan om tjänsteresor och arbetet på distans. Om vi kan förbättra digitala 
möten och ha en friare syn på arbete på distans kan vi minska klimatpåverkan både från 
resor och transporter inom staden men också för medarbetares resor till och från 
jobbet. 

 

Delmål 5 Klimatet: Göteborgs Stad serverar 

100 procent miljömåltider  

- 
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Miljömål för människan: Göteborgarna har 

en hälsosam livsmiljö   

 

I stycket om bakgrund och motivering vill vi gärna lägga till något om höga 
temperaturer som också är ett stort problem när vi pratar om hälsosamma livsmiljöer, 
inte minst i städer. Förslag: Exponering för skadliga ämnen, luftföroreningar, miljöer 
med höga ljudnivåer, och långvarigt höga temperaturer, kan ge människor 
hälsoproblem.  
 
Det finns ingen övergripande indikator för ljudmiljö, däremot en indikator under delmål 
för ljudmiljö. Är det skillnad på övergripande (generella) indikatorer och indikatorer per 
delmål. En generell indikator för ljudmiljö skulle kunna vara att alla göteborgare ska ha 
tillgång till god ljudmiljö, se vidare delmål 3.   
 
Grön och blå yta i stadsbebyggelse behöver preciseras: Vad menas med blå yta? Och 
vad är stadsbebyggelse? Vi använder säkert dessa och andra ord på lite olika sätt i 
staden, bra om vi kan definiera och precisera vad vi menar och hur vi använder olika 
formuleringar, se även kommentar under delmål 3 Natur.  
 

Delmål 1 Människan: Göteborgs Stad slutar 

använda skadliga ämnen  

 

Konkret och bra.  

Delmål 2 Människan: Göteborgs Stad säkrar 

en god luftkvalitet för göteborgarna  

 

Målet är inriktat på att arbeta med exponering vid bostad och på förskolor. Vi anser att 
även skolar ska ingå.  
 
Det sätt som stadsplaneringen kan bidra till lägre halter av luftföroreningar är att 
planera för en stad med ett mindre transportbehov och därmed minskade utsläpp. För 
att kunna göra det krävs att vi bygger mer i den redan byggda staden och 
kollektivtrafiknära. Där är luftkvaliteten idag inte alltid den bästa. I det korta 
perspektivet kan det betyda att vi inte uppnår målen för luftmiljö, men på längre sikt 
gör vi det. Enbart en indikator för exponering, där nivån dessutom är lägre än 
miljökvalitetsnormen (som ytterst är juridiskt styrande för planeringen, miljömålet 
ligger på halva normnivån) skulle då kunna riskera att motverka en sådan utveckling då 
antalet exponerade för halter över målnivån ökar i de nya områdena.  
Kan indikatorerna kompletteras med (eller ersätta) exponering vid bostäder, men med 
en analys av hur stor yta i staden som har nivåer över målnivån. Medan 
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exponeringsindikatorn kan utgå från miljökvalitetsnormen. På så sätt kan man få en 
indikation, tillsammans med mängderna som finns som generella indikatorer, om det 
går i rätt riktning eller ej.  
 
Vi delar miljöförvaltningens syn på sättet att nå miljömålen genom att planera just 
centralt och kollektivtrafiknära och det borde kanske synas på något sätt i texterna. Vi 
har haft liknande mål och indikatorer innan och det riskerar att leda till att det 
kortsiktiga och lilla geografiska perspektivet går före det långsiktiga och större 
perspektivet vilket vore olyckligt. Fortsatt diskussion behövs. 
 

Delmål 3 Människan: Göteborgs Stad säkrar 

en god ljudmiljö för göteborgarna 

 

Bra att termen goda ljudmiljöer används. Resonemangen om inriktningarna inom 
området är bra. Indikatorerna behöver dock utvecklas och diskuteras vidare enligt 
nedan: 
 
Indikatorn för förskolegårdar: 
Varför omfattas inte skolor? Borde vara rimligt att även inkludera skolor.  
Den nivå som anges som indikator, dvs 50 dBA för lek, vila och pedagogisk verksamhet 
är problematisk. Stadsbyggnadskontoret har framfört detta i olika sammanhang innan. 
Det är bra att ha höga ambitioner och eftersträva de rekommenderade nivåer som finns 
eftersom barn är extra känsliga. Men det behöver också vara rimliga målnivåer ur ett 
större hållbarhetsperspektiv så att man inte motverkar andra mål.  
 
Rent praktiskt är det mycket få platser i de centrala delarna av staden som har så pass 
låga nivåer som föreslås som indikator. I många fall är det endast inne på innergårdar 
som så låga nivåer kan nås. Risken med föreslagen indikator är att planeringen styrs i en 
riktning som ger andra stora konsekvenser som vi inte vil ha. Exempel: Ska skolgårdar i 
innerstaden klara indikatorn kan de i princip bara förläggas till innergårdar. Det betyder 
i sin tur att de blir relativt små skolor pga av utrymmesskäl. Det är inte vad LF/LS 
planerar för idag. För att klara skolförsörjningen krävs större skolor med flera olika 
avdelningar. Om denna indikator fortsatt ska vara aktuell behöver den utredas närmare 
och konsekvensbedömas. Samtliga kommunala aktörer behöver vara överens om att 
det är en rimlig nivå och förstå vilka effekter det kan ge i stadsutvecklingen. 
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Såsom indikatorn är formulerad omfattas dessutom stora delar av gården vilket gör det 
än svårare. I Stockholm tillämpas 50 dBA i huvudsak på avgränsade delar av gården och 
framför allt på de delar som används för vila och pedagogisk verksamhet, vilket är en 
stor skillnad mot att även ha med de delar som används för lek. Ett förslag är att vi 
tittar närmare på Stockholms tillämpning och hantering av frågorna i det fortsatta 
arbetet.  
 
Indikatorn för bostäder 
Denna stämmer dåligt med gällande riktvärden för nyplanering vilket är olyckligt. Dels 
tas inte hänsyn till att smålägenheter kan ha upp till 65 dBA utanför fasad och dels 
anges en lägre nivå (50 dBA för ljuddämpade sidan) än gällande riktvärden (55 dBA). I 
enskilda fall kan man då komma att hävda att man motverkar kommunala mål även om 
vi klarar gällande riktvärden i nyplanering. Det behövs här en fortsatt diskussion och 
utveckling för att hitta en indikator som är funktionell och ger rätt bild av 
problematiken.  
 
Kanske borde det vara än större fokus på utomhusmiljöerna som gårdar, uteplatser och 
parker/grönområden i indikatorerna. Man bör också fundera på att, om möjligt, tex 
använda en indikator i stil med Andel personer med tillgång till god ljudmiljö. Exempel 
skulle kunna vara ljudnivån i parker där indikatorn helst borde vara andelen invånare 
som har tillgång till en god ljudmiljö i park/grönområde. 
 

Delmål 4 Människan: Göteborgs Stad säkrar 

närheten till grönområden och nyttjar 

ekosystemtjänster  

 

Indikatorn andel grön och blå yta i stadsbebyggelse måste preciseras. Är det t ex 
grönytor eller grönområden eller något annat som avses? Och hur definieras blå yta? 
(Se vidare kommentarer ovan, delmål 3 Natur).  
 
Målet borde formuleras annorlunda. Borde handla om att säkra tillgång till 
grönområden.  
 
Ekosystemtjänster borde lyftas mer och få en bättre målformulering. I 
målformuleringen anges att vi ska nyttja ekosystemtjänster. Vår uppfattning är att det 
är för svagt, det räcker inte. I den inledande texten beskrivs att ekosystemtjänster även 
ska bevaras och utvecklas. Detta borde återspeglas i delmålet. Möjligen beror detta på 
en förhoppning att det säkerställs via målen för naturen. Det borde framgå att målet är 
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att både nyttja eller tillvarata ekosystemtjänster samt även att stärka, utveckla och 
skapa nya ekosystemtjänster.  
Jämför med gällande program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster där 
strategin är att värdera, synliggöra och nyttja ekosystemtjänster. 
Vi behöver jobba vidare gemensamt i staden med de delar som handlar om 
ekosystemtjänster.  
 
Beträffande första stycket i den inledande texten är det lätt att få intrycket att det 
handlar om större grönområden. Det är säkert inte avsikten, men det behöver 
förtydligas att vi även menar mindre gröna ytor, såsom träd och buskar i gatumiljö och 
andra små ytor med grönska. Allt det vi kallar grönska i stadens mellanrum och som 
fyller en viktig funktion i att dämpa effekterna av klimatförändringarna. Vi behöver 
vidare öka andelen skuggande träd och grönska för att minska påverkan vid 
värmeböljor. 
 
Det är tveksamt storleken på en förskolegård ska regleras som en indikator i ett miljö- 
och klimatprogram. Är det rätt typ av mål/åtgärd för att ta sig an problemet om 
ljudmiljö. Fortsatt diskussion behövs med berörda förvaltningar.  
 

 

 

 

Strategier 
 

 

Synpunkter per strategi  

Strategi: Vi agerar som föregångare  

 

Borde inte Stadsledningskontoret vara med i denna? Verkar var deras nivå på åtgärder.  
 
Se även kommentar ovan om tjänsteresor och distansarbete i staden för att minska 
transport (delmål 3 Klimat), Där kan staden bli en föregångare. Passar även in under 
nästa strategi ”Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart”. 
  

Strategi: Vi skapar förutsättningar för att leva 

hållbart   

Finns en tydlig koppling till nya ÖP.  
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Strategi: Vi driver på utvecklingen av cirkulär 

ekonomi  

Borde även inkludera den byggda miljön och de byggnader som staden förvaltar och 
bygger. T.ex underhålla de byggnader och resurser vi redan har för att öka livslängden 
och minska behovet av nya investeringar.  
 

Strategi: Vi arbetar strategiskt med 

finansiering för ökad takt i omställningen 

 

Det är ofta här knuten sitter, så det är viktigt att lyfta hur finansiering kan ske.  
 

Strategi: Vi driver på utvecklingen för 

hållbart byggande  

Bra att strategi om hållbart byggande är med, även om den är lite luddig (ordet hållbart 
kan användas på många sätt), konkretisering behövs. Här avses säkert ekologiskt 
hållbart byggande? Överlappar möjligen nästa strategi? 
 
 

Strategi: Vi planerar för en grön och robust 

stad  

 

Definiera gärna både grön och robust, så att det inte blir några tveksamheter.  
Begreppet robust som används här har en betydligt smalare betydelse (ekologiskt 
robust) än det som avses i till exempel ÖP. Det är viktigt att ordval osv samordnas så 
det inte råder några tolkningstveksamheter. I öp avses med robust stad även den 
ekonomiska och sociala dimensionen. Vi behöver diskutera hur vi uttrycker oss i de 
olika dokumenten.  
 
Vi ser gärna att inledningen till strategin kompletteras eller skrivs om så att följande 
framgår: 
Att planera för en grön och robust stad innebär att vi ökar andelen, tillvaratar och 
integrerar stadsgrönska, blå strukturer och ekosystemtjänster vid planering, byggande 
och förvaltning.  
Göteborgs Stad ser den gröna och blå infrastrukturen som strukturerande och som en 
naturlig del av stadsplaneringen, i såväl arbetet med strategisk planering som tidiga 
planeringsskeden. 
Göteborgs Stad använder aktivt grönska och andra insatser för att skapa bra 
mikroklimat i den byggda staden och minska effekten av och undvika utveckling av 
”värmeöar".  
 
Under Strategin samverkar med följande stadenövergripande strategier, vill vi 
komplettera med:  
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Skapa en robust stad med avseende på översvämningsrisker (Tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för översvämningsrisker). 

 
Bland de Medansvariga saknar kontoret kretslopp och vattennämnden och 
trafiknämnden. Båda är viktiga aktörer i klimatanpassningsarbetet och skapandet av 
blågröna lösningar.  
 
Strategin sträcker sig från strategisk planering ner till byggande och förvaltning. Alltså 
ett bredare område än vårt ansvarsområde. Ett tecken på att samordningsansvaret 
riskerar att bli en större arbetsbelastning än vad som framgår av programmet. 

 

Strategi: Vi driver på utvecklingen av 

hållbara resor och transporter   

 

Tydlig koppling till ÖP-arbetet.  

 

 


