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Förord 

 

Hur blir Gävle en av Sveriges bästa miljökommuner? 

Gävle kommun ska ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling. Detta för att 

nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö. Vår ambition är 

att bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige.

 

Alla delar av vår verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de 

förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger. Därför har vi 

tagit fram ett miljöstrategiskt program som ska styra och samordna kommunens arbete 

med miljöfrågor. Programmet visar den inriktning som miljöarbetet i Gävle kommun 

kommer att ha på både kort och lång sikt.  

 

Vi har alla ett ansvar för att skapa en hållbar utveckling och det kommer att krävas kraft och 

engagemang för att uppnå detta. Våra förvaltningar, bolag och kommunförbund tar 

miljöfrågan på allvar och ska visa vägen och föregå som goda exempel. Men vi behöver 

hjälp av er alla som bor, verkar och vistas i kommunen för att uppnå målen.  

 

Jag hoppas att du också är med och bidrar till att Gävle kommun blir mer hållbar. 

 

 

Per Johansson 

Kommunalråd 
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Inledning 

För en långsiktig social och ekonomiskt hållbar utveckling måste vi ta hänsyn till 

vad som är ekologiskt hållbart. Annars riskerar även den sociala välfärden och 

den ekonomiska tillväxten att drabbas på lång sikt. Att satsa på miljöområdet är 

alltså att satsa på framtiden. Genom att Gävle kommun försöker att vara en del 

av lösningen till miljöproblemen har vi större chans att nå långsiktig 

konkurrenskraft och välfärd.  

Johan Rockström och en grupp på 28 internationellt kända forskare har 

identifierat och kvantifierat nio planetära gränser inom vilka mänskligheten kan 

utvecklas och leva för kommande generationer. Om dessa gränser överskrids kan 

det leda till abrupta eller oåterkalleliga miljöförändringar. Forskarna har 

identifierat nio processer: klimatförändring, förtunning av ozonlagret, ökning av 

atmosfäriska aerosoler, försurning av havet, global användning av färskvatten, 

kemisk förorening, expansion av jordbruksmark, hur snabbt vi förlorar biologisk 

mångfald och överutnyttjande av kväve- och fosforcykeln. Om vi tar hänsyn till 

gränserna minskar riskerna att samhället överträder tröskelvärdena. Överträds 

gränsvillkoren finns en överhängande risk för allvarliga konsekvenser, som 

exempelvis skenande klimatförändringar. Människan har redan överträtt tre 

gränsvillkor: förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och vår inverkan 

på kvävecykeln.  

Både på nationell och regional nivå finns miljömål som omfattar dessa nio 

områden. Gävle kommuns miljöstrategiska program bygger på det nationella och 

regionala miljömålsarbetet och utgör den plattform där vi tillsammans kan göra 

skillnad lokalt.  

 
Figur 1. Planetens gränsvillkor. Den gröna cirkeln visar de planetära gränserna och de röda fälten 

visar hur det ser ut idag. Områden utan röda fält saknar kartläggning än så länge. (Källa: Stockholm 

Resiliens Center, 2013)  
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Vad är miljöstrategiskt program? 

Vår ambition är att bli en av de bästa miljökommunerna i landet att leva, verka 

och vistas i. Därför har Gävle kommun tagit fram ett miljöstrategiskt program 

som ska styra och samordna kommunens arbete med miljöfrågor. Programmet 

visar den inriktning som miljöarbetet i Gävle kommun kommer att ha på längre 

sikt. Våra tidigare lokal miljömål gällde från 2005-2010 och ersätts nu av detta 

program. 

Ekologiska delen av hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar 

utveckling består av tre delar: ekologisk,ekonomisk och social hållbarhet. Gävle 

kommun har i grundsyn hållbarhet tagit fram ett förtydligande till vad hållbar 

utveckling innebär och hur de tre dimensionerna hänger ihop. Grundsyn 

hållbarhet beskriver att den sociala dimensionen är målet om det goda livet för 

alla och att den ekonomiska dimensionen är ett medel för att uppnå det goda 

livet. Den ekologiska dimensionen är ramen både för målet och medlen. Det 

miljöstrategiska programmet utgår från den ekologiska dimensionen av 

hållbarhet och utgör alltså ramen för den sociala och ekonomiska dimensionen.  

 

 

 
 

Figur 2. Illustration över hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger ihop (Källa: Grundsyn 

hållbarhet, Gävle kommun, 2013). 

Hur berör miljöstrategiskt program mig? 

Gävle kommun behöver din hjälp med att förverkliga programmet. Vår ambition 

är att bli en av de bästa miljökommunerna i landet. För att nå dit behövs alla 

krafter. Alla förvaltningar och bolag är viktiga i arbetet. Även invånare, 

näringsliv och organisationer behöver involveras i genomförandet av det 

miljöstrategiska programmet.  

Gävle kommun har full rådighet över kommunkoncernens verksamhet och 

kommer att sträva efter att uppnå de mål som gäller kommunkoncernen på flera 

sätt. Till exempel är upphandling ett effektivt verktyg att använda. För att sträva 
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mot en hållbar utveckling och för att uppnå målen i det miljöstrategiska 

programmet krävs förändringar även utanför kommunkoncernen. Gävle 

kommun kommer inte att ha full rådighet över att målen uppnås för den 

geografiska kommunen, men kommer på olika sätt att arbeta för att målen ska 

uppnås. Informationsinsatser och samverkan kommer att vara mycket viktiga 

delar för att arbeta för en förändring i den geografiska kommunen. 

Vem vänder sig denna rapport till? 

Denna rapport vänder sig till tjänstemän och politiker i Gävle kommun och till 

särskilt miljöintresserade kommuninvånare och företag. Rapporten ska fungera 

som ett underlag i verksamhetsplaneringen i kommunkoncernen. Den ska även 

fungera som ett underlag för samverkan med aktörer både lokalt och regionalt.  

Det finns även en populärversion för kommuninvånare och företagare som 

inte önskar lika detaljerad information om frågorna. 

Miljöstrategiskt program och andra styrdokument 

I kommunen finns andra viktiga styrdokument som samverkar och har olika 

gränssnitt till det miljöstrategiska programmet (se figur 3). Vision 2025 och de 

kommunövergripande målen har varit vägledande för arbetet med 

miljöstrategiska programmet. Översiktsplanerna och det miljöstrategiska 

programmet ligger på samma strategiska nivå och verkar därför tillsammans. 

Alla avvägningar mellan olika intressen som gäller markens användning görs 

dock i översiktsplanen. 

 
Figur 3. Illustration över hur miljöstrategiskt program samverkar med andra styrdokument i Gävle 

kommun.  

Strategier och planer som t.ex. trafikstrategin och avfallsplanen är underställda 

det miljöstrategiska programmet och visar mer i detalj hur arbetet inom 

respektive område ska bedrivas. 

Vision 2025 

Grundsyn  
hållbarhet 

Miljöstrategiska 
programmet 

Trafikstrategi Energiplan Avfallsplan, m.fl. 

Översiktsplaner Folkhälsa, 
tillgänglighet m.fl. 
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Så här läser du rapporten 

Programmet är indelat i sju målområden: 

 Energi 

 Transporter 

 Konsumtion och avfall 

 Mark och bebyggd miljö 

 Vatten 

 Natur 

 Information och utbildning 

 

Huvuddelen i rapporten handlar om dessa målområden. För varje målområde 

beskrivs 1-3 övergripande mål med tillhörande delmål. Efter avsnitten om 

målområdena hittar du information om exempelvis dialog under processen och 

om hur målen ska genomföras och följas upp. 

De övergripande målen är det tillstånd vi vill uppnå. Delmålen är vägen dit. 

Delmålen uppnås vid genomförande av programmet tillsammans med aktiviteter 

och åtgärder som sker i kommunen och nationellt. Miljöstrategiska 

programmets delmål har oftast fokus på målåret 2020 men det finns även 

delmål som ska vara genomförda tidigare och några delmål sträcker sig till 2025. 

Klimatmålen ska vara genomförda senare.  

Målnivåer har satts utifrån vad som behövs och vad som kan bedömas vara 

rimligt att uppnå. Målen i programmet ska ses som en lägsta nivå att uppnå. Det 

är positivt om vi kan nå längre. Referensår har valts utifrån när statistik har 

funnits men så nära programmets antagandeår som möjligt. Det kan därför 

variera mellan områdena. När kommunkoncernen anges i målen avses både 

politiker och tjänstemän. 

Varför dessa sju målområden? 

Miljöstrategiska programmet omfattar den ekologiska dimensionen av 

hållbarhet. De nationella miljömålen och de tidigare lokala miljömålen har, 

tillsammans med de frågor som varit viktiga för vår kommun, varit en 

utgångspunkt för arbetet och val av målområden.  

Energi behandlar all energianvändning i Gävle kommun, förutom den energi 

som används vid resor och transporter. All energianvändning påverkar 

omgivningen. Störst påverkan på vår hälsa och miljö har den från fossila 

bränslen. Det är sådana bränslen som människan förbrukar i mycket högre takt 

än de återbildas och vars koldioxidutsläpp inte ingår i ett kretslopp. 

Transporter handlar om alla resor och transporter som görs i Gävle 

kommun. Transportsektorn står inför stora utmaningar för att kunna 

tillfredsställa samhällets behov av tillgänglighet på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Våra resor och transporter leder idag till utsläpp som påverkar klimatet. 

Motorfordon orsakar också negativa effekter i form av trängsel, luftföroreningar 

och buller. 

Konsumtion och avfall tar upp frågor om livsstil och konsumtion av varor och 

tjänster. Idag leder till konsumtionen till negativ påverkan på miljön, och leder 

bland annat till klimatpåverkan och utsläpp av giftiga ämnen.  

Mark och bebyggd miljö handlar om vår användning av mark- och 

vattenområden och vår lokalisering och utformning av bebyggelse. Vår 

användning av mark och vattenområden påverkar såväl miljö, natur som oss 

själva. Lokalisering av bebyggelse och anläggningar har betydelse för hur 

människan kan effektivisera resurser, energi och transporter.  
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Vatten berör dricksvatten och sjöar och vattendrag. Tillgång till rent 

dricksvatten är en förutsättning för vår hälsa och en nödvändighet för våra liv. 

Rent vatten i våra sjöar och vattendrag är viktigt för bl a rekreations- och 

friluftliv. Dricksvattenresurserna blir tyvärr mindre och hotas av olika 

föroreningar. Även våra ytvatten hotas av föroreningar och annan påverkan.  

Natur handlar om att skapa en fungerande grönstruktur. Det är viktigt både 

för den biologiska mångfalden och för att människor ska ha park- och 

naturområden att uppleva och vistas i. En välmående natur ger oss tillgång till 

viktiga ekosystemtjänster, som insekter som pollinerar fruktträd och träd som 

renar luften. Den biologiska mångfalden hotas idag av bl a otillräckliga 

skötselåtgärder, fragmentering av grönområden, klimatförändringar och arter 

som dör ut.  

Information och utbildning behandlar de informations- och utbildnings 

frågor som berör alla målområden. Målen handlar om att gävlebor, näringsliv, 

politiker, tjänstemän inom kommunen och elever ska ha tillräcklig kunskap för 

att kunna agera hållbart. Under övriga målområden finns också delmål och 

aktiviteter för information och utbildning som ska ses tillsammans med målen 

under Information och utbildning.  

Paraplyfrågor i programmet 

Det finns miljöfrågor i det miljöstrategiska programmet som ingår i flera 

målområden. Det är bl a minskad klimatpåverkan och giftfri miljö.  

Minskad klimatpåverkan 

Världen står inför stora utmaningar för att minska de utsläpp som förstärker 

växthuseffekten och påverkar klimatet. I miljöstrategiska programmet finns 

delmål för att förhindra klimatförändringar i flera målområden. Tillsammans 

ska delmålen bidra till det övergripande målet att:  

”Gävle kommun som geografiskt område  

ska vara klimatneutral år 2050” 

Det övergripande målet återfinns i målområdet Energi, men delmålen under 

Energi, Transporter och Konsumtion och avfall är alla viktiga för att uppnå det 

övergripande målet.  

Det övergripande målet om klimatneutralitet visar en långsiktig riktning. Än 

så länge saknas ett bra sätt att mäta de totala utsläppen för målet. 

Miljöstrategiska programmets delmål sträcker sig från år 2015 till år 2025. 

Prioriterade områden inom klimatområdet är i denna tidsperiod att göra Gävle 

kommuns energianvändning fossilfri och minska matens och konsumtionens 

klimatpåverkan. I programmet finns mätbara effektmål för de direkta utsläppen 

av koldioxid i Gävle kommun (transport- och energisektorn), samt delmål för 

konsumtionen som är av mer inriktningskaraktär. Efter programperioden 

behöver vi fokusera på andra delar för att nå klimatneutralitet. Samarbete med 

Högskolan i Gävle inom projektet ”Klimatneutralt och konkurrenskraftigt 

Gävleborgs län 2050” är en framgångsfaktor i arbetet.  

Både på nationell och lokal nivå är IPCC:s bedömningar (FN:s vetenskapliga 

klimatpanel) en viktig utgångspunkt för klimatarbetet. I rapport från februari 

2007 slog de fast att den pågående ökningen av jordens medeltemperatur är en 

naturlig uppvärmning som förstärks av människans utsläpp, och att människans 

bidrag är den dominerande orsaken till temperaturökningen under de senaste 50 

åren.  
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Peak oil  

Oljan är en ändlig resurs och med stor sannolikhet är det snart slut på billig olja. 

Peak oil eller oljeproduktionstoppen, är den tidpunkt då den maximala 

råoljeproduktionen är uppnådd.
1
 Vissa menar att vi redan passerat peak oil och 

andra säger att vi gör det inom de närmaste åren. Säkert är att det kommer att 

inträffa och leda till stora prishöjningar och ekonomiska problem. Mycket tyder 

på att vi måste vara beredda på snabba förändringar av förutsättningarna för 

transporterna som idag till stor del är beroende av oljan.  

Förberedande planering är av stor vikt. Proaktivt strategiskt arbete likväl som 

satsningar för att nå klimat-, miljö- och energimål minskar sårbarheten vid en 

oljekris. Åtgärderna kan vara mycket kostnadseffektiva eftersom de även löser 

flera problem som lokala hälsopåverkande luftproblem, globala koldioxidutsläpp 

och buller bland annat.  

Resiliens och sårbarhet 

Resiliens handlar om förmågan hos ett system, vare sig det är en individ, en 

skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att 

utvecklas.
2
 Kriser och störningar som klimatförändringar eller en finanskris kan 

då istället användas för att uppmuntra till förnyelse och nytänkande. För ett 

ekosystem såsom en skog kan detta innebära att hantera stormar, bränder och 

föroreningar, medan det för ett samhälle kan innebära en förmåga att hantera 

händelser som politisk oro och naturkatastrofer på ett sätt som är hållbart på 

lång sikt. Låg resiliens kan leda till oönskade förändringar i ett system. 

Resiliensstrategier omfattar lärande, mångfald och tron på att människan och 

naturen är starkt sammankopplade. Hög resiliens strävar efter att bygga 

flexibilitet och anpassningsförmåga och inte försöka uppnå stabil optimal 

 
 

1
Neergard, Karin. m.fl. Snabb anpassning av transportsystemet till minskad olika – om sårbarhet beredskap 

och möjliga åtgärder vid en oljekris. Trivector Rapport 2010:69. 2010.  

2
 Moberg, Fredrik. What is resiliens? An introduction to social- ecological research. Stockholm Resilience 

Centre.  

Vad är fossilfri?  

Fossilfri betyder exempelvis att drivmedlet i fordon och energikällorna i 

fastigheter inte är framställda av fossila bränslen som råolja, naturgas eller 

kol. Istället kommer energin från källor som kontinuerligt förnyas, som sol, 

vind, vatten och biobränslen. Fossila bränslen har bildats för miljoner år 

sedan av döda växt- och djurdelar. Användningen av fossila bränslen leder 

till förstärkt växthuseffekt vilket påverkar klimatet.  

Vad innebär klimatneutral? 

Målet innebär att Gävle kommun år 2050 inte systematiskt ska bidra till 

förhöjda koncentrationer av växthusgaser i atmosfären. Utsläppen av 

växthusgaser ska 2050 i stort sett ha upphört. I begreppet klimatneutral ingår 

alla växthusgaser, inte bara koldioxid. Systemgränsen för växthusgaserna är 

konsumtionsperspektivet. Vi ansvarar alltså även för de utsläpp som sker 

utanför vår kommuns gränser kopplat till det vi konsumerar. Det är sådana 

utsläpp som sker när vi konsumerar varor och tjänster, import från andra 

länder, flygresor etc. Tvärtom innebär det också att vi inte räknar med sådant 

som produceras inom Gävle kommuns gränser men exporteras till andra 

kommuner och länder.  
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produktion och kortfristiga ekonomiska vinster. Ett resilient samhälle har 

potential att tillgodose de grundläggande behoven t.ex. mat, vatten och energi 

med hjälp av lokala naturresurser. Gävle kommun kan exempelvis utreda 

förutsättningar och möjligheter till olika samverkansformer kring stadsnära 

odling. 

Om målen i programmet genomförs skapas en större resiliens och en 

minskad sårbarhet. Grundsyn hållbarhet tydliggör vikten av att sammankoppla 

social och ekologisk hållbarhet. 

Giftfri miljö 

I det miljöstrategiska programmet finns delmål för en Giftfri miljö under 

målområdena Vatten, Konsumtion och avfall samt Mark och bebyggd miljö. Det 

är viktigt med en ökad medvetenhet och försiktighet vid användningen av 

kemikalier. Användningen och spridningen av kemikalier ökar i samhället. Det 

finns samtidigt en begränsad kunskap om effekterna på lång sikt. Kemikalier 

finns i nästan allting som omger människor idag, i bl a möbler, kläder, mat, 

hygienprodukter, elektronik och bilar. Miljö- och hälsofarliga ämnen finns på 

platser som de inte borde finnas, i människors kroppar, växter, djur, hav, sjöar 

och marker.  

Resurser 

För att genomföra målen i det miljöstrategiska programmet krävs resurser. En 

översiktlig kostnadsbedömning visar att stora delar kan göras inom befintlig 

budget men för flera områden krävs extra tillskott av medel. För förvaltningarna 

handlar det om ett tillskott på ca 20-25 miljoner per år för investeringar och ett 

tillskott på ca 10-15 miljoner per år för drift (resurserna är angivna i 2013 års 

värde). I den utökade driften ingår även ca 11 nya tjänster. Kostnaderna fördelar 

sig under en 10 års period. Tjänsterna planeras att tillsätts successivt under 

perioden. Bolagen har inte beräknat fullt ut vilka investeringar som programmet 

medför men har möjlighet att göra det under 2014. 

Vissa av åtgärderna kommer att spara pengar för kommunen t.ex. att 

använda cykel istället för bil och att minska energianvändningen i fastigheter. 

Ett annat exempel är att undvika stora kostnader vid en eventuell förorening av 

vårt dricksvatten genom att förebyggande satsa resurser på dricksvattenskydd. 

Flera åtgärder är indirekt samhällsekonomiska vinster, t.ex. bra 

rekreationsområden och ren luft som bidrar till bättre folkshälsa. Det har varit 

svårt att göra en intäktsbedömning för alla intäkter och vinster som programmet 

kan ge, men det är viktigt att ha detta i åtanke vid planeringen av åtgärder och i 

samband med mål och ramar.
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Energi 

Gävle kommun är beroende av energi. Energi används till exempelvis 

produktion och boende.  

I Gävle kommun är industrin energikrävande och industrins energianvändning 

utgör ca 60 procent av den totala energianvändningen i kommunen
3
. Det är en 

större andel än genomsnittet för landets kommuner.  

 

 
Figur 4. Total energianvändning fördelat på bränsletyp år 2009 (ej normalårskorrigerat). I statistiken 

ingår transporter. (Källa: Statistiska Centralbyrån) 

Energisektorn i Gävle kommun är inte fri från fossila bränslen. Den står för nära 

hälften av de totala koldioxidutsläppen i Gävle kommun
4
. Användning av fossil 

energi är inte långsiktigt hållbar. Vi behöver därför ställa om till ett samhälle där 

vi använder förnybar energi, dvs sol, vind, vatten och biobränslen.  

I Gävle kommun har utsläppsminskningar i energisektorn skett över tid, men 

utsläppen varierar mellan olika år. Lyckade samarbeten mellan industri och 

energibolag, t.ex. Bomhus Energi AB, kommer att ge ytterligare 

utsläppsminskningar.  

Gävle kommunkoncerns energianvändning 

Gävle kommunkoncern har lyckats bra med att minska användningen av fossila 

bränslen i kommunens fastigheter. Ingen av fastigheterna som ägs inom Gävle 

kommunkoncern värms med eldningsolja. Det finns nu bara fossila bränslen 

kvar i spetsoljan i fjärrvärmen. Även i fjärrvärmesystemet har det gjorts mycket 

 
 

3
 Statistiska Centralbyrån. Kommunal och regional energistatistik, Slutanvändning (MWh), efter län och 

kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp, år 2009. 2012. 
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____340487.aspx?px_tableid=ssd_extern%3aSlutAnvSek
tor&rxid=37f54884-3198-4058-91c5-a2870e4ed8f8 2012-07-29 

4
 Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS). Nationella Emissionsdatabasen, luftutsläpp 

år 2010. 2012. http://www.airviro.smhi.se/cgi-bin/RUS/apub.html_rusreport.cgi 2012-07-29 
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http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____340487.aspx?px_tableid=ssd_extern%3aSlutAnvSektor&rxid=37f54884-3198-4058-91c5-a2870e4ed8f8
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____340487.aspx?px_tableid=ssd_extern%3aSlutAnvSektor&rxid=37f54884-3198-4058-91c5-a2870e4ed8f8
http://www.airviro.smhi.se/cgi-bin/RUS/apub.html_rusreport.cgi
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för att byta ut fossil olja till biobränsle. Det kommunala energibolaget Gävle 

Energi AB levererar fjärrvärme med ca 97 procent biobränsle. Bolaget levererar 

även 100 procent förnybar el. 

Offentliga verksamheter som Landstinget och Gävle kommunkoncern står för 

en liten andel av den totala energianvändningen i Gävle kommun. Inte desto 

mindre har kommunkoncernen en viktig roll att fylla som förebild och har därför 

fortsatt höga ambitioner och målsättningar. Kommunkoncernen har dessutom 

stor rådighet inom fjärrvärmesystemen som förser många gävlebor och företag 

med värme.  

Prioriterade områden 

Gävle kommuns övergripande mål för målområdet Energi är: 

 Energianvändningen ska minska och energin ska användas effektivt  

 Gävle kommun som geografiskt område ska vara klimatneutral år 2050 

 

Inom energiområdet är det viktigt att först arbeta för minskad energianvändning 

genom att undvika energianvändande aktiviteter, planera om aktiviteterna och 

slutligen effektivisera dem. Den energi som vi måste använda ska komma från 

källor med liten miljöpåverkan. Särskilt prioriterade områden är minskad 

användning av fossil energi och el (framförallt el till uppvärmning). För 

omställning av energisystemet till förnybara energislag krävs bl a ökat 

tillvaratagande av rest- och spillvärme från industrier och företag och att vi ökar 

produktionen av förnybara energislag, t.ex. sol och vind.  

Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv vid energieffektiviseringar så att de 

inte leder till ökat effektuttag, vilket får negativa miljöeffekter. I 

fjärrvärmesystemet kan det leda till ökat behov av fossil eldningsolja när 

effektuttaget är som högst. En liknande problematik gäller även vid 

energieffektiviseringar vid eluppvärmda byggnader. Energieffektiviseringar utan 

helhetsperspektiv kan där leda till behov av import av fossil el från Europa när 

effektuttaget är som störst.  
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Bild 1. Fullriggaren vid Gävle Strand med solceller på balkonger och solfångare på tak. (Källa: AB 

Gavlegårdarna)  

Övergripande mål 1: Energianvändningen ska minska 
och energin ska användas effektivt 

Genom att minska energianvändningen minskar dess negativa påverkan på 

miljö och klimat och även energikostnaderna.  

Delmål Ansvarig 

Näringslivet och gävleborna ska 

energieffektivisera och minska 

energianvändningen med 15 % till år 2020  

jämfört med 2010 

GEAB, BMN, GFAB och 

ABG  

Den totala energianvändningen i Gävle 

kommunkoncerns fastigheter med lokaler och 

bostäder ska minska med 20 % till år 2020 jämfört 

med 2009 

Alla nämnder och styrelser 

(ABG, GFAB, GHAB, GÅ 

och GEAB) 

Delmål 1: Näringslivet och gävleborna ska energieffektivisera och 

minska energianvändningen med 15 % till år 2020 jämfört med 2010 

Näringslivet står för den största energianvändningen i Gävle kommun. Därför är 

det viktigt att lägga mer resurser och utveckla de insatser som redan görs mot 

företag, t.ex. energitillsyn samt energi- och klimatrådgivning. Det är även viktigt 

med fortsatta samarbeten och projekt mellan kommunkoncernen och näringsliv, 
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t.ex. Bomhus Energi AB, och samarbete med Högskolan i Gävle inom bl a 

projektet ”Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborgs län 2050”. 

Framtagande av en ny energiplan för Gävle kommun är viktigt för att uppnå 

målet.  

Gävle kommunkoncern bör även utveckla användningen av taxor och andra 

ekonomiska styrmedel för att minska energianvändning och effekttoppar. Gävle 

kommunkoncern kan även verka för att det byggs energieffektiva byggnader t.ex. 

på kommunal mark.  

Ansvarig  

Gävle Energi AB (GEAB), Byggnads- och miljönämnden (BMN), Gavlefastigheter 

AB (GFAB) och AB Gavlegårdarna (ABG). 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen med indikatorerna: 

 Total energianvändning i Gävle kommun som geografiskt område (data för 

de energislag där Statistiska Centralbyrån inte utfört sekretess) 

 En ny energiplan är framtagen.  

 

Målet för Gävle kommun är i absoluta tal, vilket innebär att om en stor 

verksamhet med hög energianvändning etableras i kommunen så klarar vi inte 

delmålet. Vid uppföljning av delmålet måste hänsyn tas till sådana aspekter. En 

hög ambition på miljöområdet bör dock kunna leda till nya företag inom t.ex. 

grön teknik, som har låg energianvändning och låg miljöpåverkan.  

Delmål 2: Den totala energianvändningen i Gävle kommunkoncerns 

fastigheter med lokaler och bostäder ska minska med 20 % till år 

2020 jämfört med 2009  

Gävle kommunkoncern behöver genomföra både tekniska åtgärder och 

uppmuntra till varaktiga beteendeförändringar hos de som vistas i fastigheterna. 

Energieffektiviseringar behöver ske i både lokaler, bostäder och produktions- 

och distributionsanläggningar. Det är viktigt att vi beaktar livscykelkostnader vid 

alla investeringsbeslut och inköp. En ambition bör vara att alla anställda i 

kommunkoncernen är energiutbildade. Framtagande av en ny energiplan är 

viktigt för att uppnå målet. En ökad användning av grön IT t.ex. inom  

visualisering och tekniska åtgärder är också viktigt för att nå målet.  

Exempel på åtgärder är att alla förvaltningar och bolag utbildar sina anställda 

i energifrågor och utser energicoacher. Det kan även vara bra att skapa 

ekonomiska incitament till minskad energianvändning på avdelningsnivå.  

Ansvarig  

Alla nämnder och styrelser (ansvarar som brukare av lokalerna).  

Särskilt ansvariga för tekniska åtgärder är AB Gavlegårdarna (ABG), 

Gavlefastigheter AB (GFAB), Gävle Hamn AB (GHAB),Gästrike Återvinnare 

(GÅ) och Gävle Energi AB (GEAB).  

Uppföljning  

Delmålet följs upp av respektive ansvarig för tekniska åtgärder samt 

Kommunstyrelsen, med indikatorerna: 

 Energianvändning totalt per år, kWh, i kommunkoncernens fastigheter 

jämfört med 2009, per energislag  

 Energianvändning totalt per år, kWh per kvadratmeter, i 

kommunkoncernens fastigheter 

 

För att säkerställa delmåluppfyllelse ska följande etappmål uppnås:  
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 Den totala energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter med 

lokaler och bostäder ska minska med 10 % till år 2014 jämfört med 2009.  

 

En fullständig utredning saknas kring målnivå. Under det första året bör 

ansvariga bolag utreda närmare vad som är möjligt och vad det kommer att 

kosta. Delmålet kan vid behov revideras om det inte är genomförbart.  

Framgångsfaktorer 

En framgångsfaktor för att nå målet för den geografiska kommunen är att 

uppmuntra företag och industrier att minska deras energianvändning. Det kan 

ske genom att förstärka och utveckla befintliga aktiviteter mot företag, 

exempelvis inom energi- och klimatrådgivning, tillsyn, näringslivsutveckling och 

fortsatta samarbeten mellan Gävle Energi AB och industrier. Andra viktiga 

områden är bygglov och fysisk planering. En framgångsfaktor är ett nära 

samarbete med Högskolan i Gävle inom bl a projektet ”Klimatneutralt och 

konkurrenskraftigt Gävleborgs län 2050”. Kommunkoncernen behöver också gå 

före och vara en förebild. En ny energiplan som ska bygga på målen i det 

miljöstrategiska programmet är viktig för att uppnå det övergripande målet.  

För att slippa oönskade effekter av energieffektiviseringar är samverkan 

mellan fastighetsägare och energibolag viktigt. Det krävs också en bred 

samverkan inom kommunkoncernen där Gävle kommun tillvaratar och nyttjar 

vår koncerninterna kompetens på området. Ett helhetsperspektiv är nödvändigt 

och vi måste minska effekttoppar och arbeta med effektstyrning. Samverkan 

möjliggör en helhetssyn och förhindrar att suboptimeringar sker. Effektstyrning 

blir också viktigt i system med fler småskaliga energikällor, exempelvis solceller. 

Med styrning kan bättre balans nås mellan produktion och konsumtion av 

energi.  

 

 
 

Bild 2. Bomhus Energi AB (Källa Gävle Energi AB 

Övergripande mål 2: Gävle kommun som geografiskt 
område ska vara klimatneutral år 2050 

För att nå ett klimatneutralt Gävle kommun krävs en minskning av alla 

klimatpåverkande utsläpp, t.ex. koldioxid, metan och lustgas. Delmål som 
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berör klimatutsläppen från energisystemet behandlas i detta avsnitt. En viktig 

del i arbetet för att minska fossila koldioxidutsläpp är en ökad andel förnybar 

energi i energisystemet. 

Delmål Ansvarig 

Näringslivets och gävlebornas och 

energianvändning i fastigheter och anläggningar 

ska vara fossilfri år 2030  

GEAB, ABG, GFAB och 

BMN  

Produktionen av förnybar energi ska öka  GEAB, ABG, GFAB, BMN 

och KS 

Produktionen av biogas ska öka med 400 % till år 

2017 jämfört med år 2012 

Alla nämnder och styrelser  

Gävle kommunkoncerns energianvändning i 

fastigheter och anläggningar ska vara fossilfri år 

2016 

Alla nämnder och styrelser  

Delmål 1: Gävlebornas och näringslivets energianvändning ska vara 

fossilfri år 2030 

Företag och industrier står för den största energianvändningen i Gävle kommun. 

De exempel på åtgärder som finns under delmål 1 under övergripande mål 1 om 

minskad energianvändning är även viktiga för att nå detta delmål. Det handlar 

om att lägga mer resurser och utveckla de insatser som redan görs mot företag. 

Det är viktigt med fortsatta samarbeten mellan kommunkoncernen och 

näringsliv, t.ex. Bomhus Energi AB, och samarbete med Högskolan i Gävle inom 

bl a projektet ”Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborgs län 2050”. 

Gävle kommunkoncern kan även arbeta för att utvidga fjärrvärmenätet och öka 

fjärrvärmeunderlaget. Framtagande av en ny energiplan är viktigt för att uppnå 

delmålet.  

Ansvarig  

Gävle Energi AB (GEAB), Gavlefastigheter AB (GFAB), AB Gavlegårdarna (ABG) 

och Byggnads- och miljönämnden (BMN). 

Uppföljning  

Delmålet som hanterar energisystemet och inte transportsektorn, följs upp av 

Kommunstyrelsen med indikatorerna: 

 Koldioxidutsläpp per år från energisystemet i Gävle kommun som 

geografiskt område. 

 En ny energiplan är framtagen.  

 

För att säkerställa delmåluppfyllelse bör följande etappmål uppnås år 2020:  

 Koldioxidutsläppen från energisystemet inom Gävle kommun som 

geografiskt område ska minska med 50 % år 2020 jämfört med år 2010.  

Delmål 2: Produktionen av förnybar energi ska öka 

Gävle kommunkoncern kan på flera sätt bidra till ökad produktion av förnybar 

energi, t.ex. genom att installera solceller på byggnader, installera vindkraftverk 

och öka effektiviteten vid befintliga vattenkraftverk. 

Gävle kommunkoncern kan även uppmuntra gävleborna och näringslivet till 

förnybar energiproduktion. Gävle Energi kan skapa incitament och möjliggöra 
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småskalig energiproduktion på näten. Kommunkoncernen kan möjliggöra 

förnybar energiproduktion i översiktsplaner och detaljplaner, och i dialogen med 

byggherrarna uppmuntra att investera i småskalig energiproduktion på eller vid 

fastighet. Näringslivsavdelningen kan stödja och driva på satsningar på förnybar 

energiproduktion.  

Ansvarig 

Gävle Energi AB (GEAB), AB Gavlegårdarna (ABG), Gavlefastigheter AB 

(GFAB), Byggnads- och miljönämnden (BMN) och Kommunstyrelsen (KS). 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Gävle Energi AB, AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter 

AB med indikatorerna: 

 Produktionen av solenergi i kommunkoncernen ska öka till 120 MWh  

år 2015  

 Energiproduktion från Gävle Energis vattenkraftverk  

 Energiproduktion från vindkraftverk i Gävle kommun som geografiskt 

område  

Delmål 3: Produktionen av biogas ska öka med 400 % till år 2017 

jämfört med år 2012 

Gävle kommunkoncern ska gå före och öka andelen biogasfordon i koncernens 

fordonsflotta (t.ex. personbilar, lätta lastbilar och lastbilar) och på så vis skapa 

ökad efterfrågan på biogas. Kommunkoncernen ska även ställa krav på 

förnybara drivmedel i de tjänster som upphandlas i kommunkoncernen.  

På produktionssidan är det viktigt att skapa samverkan mellan 

biogasproducenter och viktiga aktörer. Gävle Energi AB har en viktig roll för att 

skapa en marknad för biogas. Gästrike Återvinnare och Gästrike Vatten AB har 

en viktig roll som ägare av möjligt biogassubstrat. Viktiga aktörer regionalt är 

bland annat Landstingets mobilitetskontor, länsstyrelsen, Gävle Dala 

Energikontor, Högskolan i Gävleborg, LRF, skogsbolag och Biogas Mitt. 

Utbyggnad av infrastruktur för naturgas kan vara ett viktigt steg för att bana 

väg för biogas. Det är då mycket viktigt att i ett tidigt skede ha en plan för hur 

naturgasen successivt ska ersättas av biogas.   

Ansvarig  

Alla nämnder och styrelser (för att skapa efterfrågan genom biogasbilar).  

Gävle Energi AB (GEAB), Gästrike Återvinnare (GÅ) och Gästrike Vatten AB 

(GVAB) är särskilt ansvariga för delmålet. 

Uppföljning  

Delmålet som innebär en biogasproduktion på minst 2 644 652 Nm3 år 2017 

följs upp av Gävle Energi AB med indikatorerna: 

 Produktion av biogas per år i Gävle kommun jämfört med 2012 (661 163 

Nm3 år 2012) 

Delmål 4: Gävle kommunkoncerns energianvändning ska vara 

fossilfri år 2016 

Delmålet innebär att all el som köps in i kommunkoncernen ska vara 

ursprungsgaranterat förnybar och att fjärrvärmen är fossilfri. Viktiga steg för att 

nå detta är samverkansprojekt mellan fastighetsägare och energibolag för att 

minska effekttoppar i fjärrvärmenäten. GEAB kan även arbeta för 

energieffektiviseringar t.ex. genom styrning och minskning av effektuttag ute hos 

kunderna. GEAB behöver även utreda möjligheten att konvertera all fossil olja 
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till förnybara energikällor. Framtagande av en ny energiplan är viktigt för att 

uppnå målet. 

Ansvarig  

Alla nämnder och styrelser (ansvarar för elavtalen). Särskilt ansvarig för 

tekniska åtgärder är Gävle Energi AB. 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen och Gävle Energi AB med 

indikatorerna: 

 Andel förnybar energi i fjärrvärmemix (96,7 % biobränsle år 2011) 

 Andel elavtal med förnybar el  

Framgångsfaktorer 

Framgångsfaktorer för att nå målet om ett fossilfritt Gävle kommun som 

geografiskt område är att näringslivet minskar sin energianvändning och byter 

ut fossila bränslen till förnybara bränslen. Gävle kommunkoncern bör utveckla 

och förstärka de insatser och den dialog som redan sker idag och försöka 

samordna miljörelaterade aktiviteter för företag. Samverkan är viktigt för att nå 

målet om en fossilfri energianvändning för koncernen redan till år 2016. En ny 

energiplan är viktig för att uppnå det övergripande målet. Det har betydelse för 

att nå fossilfri energianvändning i både energi- och transportsektorn. 

Energiplanen ska bygga på målen i miljöstrategiskt program. 

Samverkan i regionen är viktig för att tillsammans arbeta för ökad förnybar 

energiproduktion från sol och vind bland företag och invånare. Viktiga aktörer är 

exempelvis energiproducenter, länsstyrelsen, energikontor, landsting, 

kommuner, högskolan i Gävleborg, Almi m fl. Det är även viktigt att 

energibolagen skapar incitament och möjliggör småskalig energiproduktion på 

näten. En framgångsfaktor är att kommunkoncernen går före och kontinuerligt 

arbetar för att öka den egna produktionen av solenergi och vindkraft.  

För att nå målet om biogas är det viktigt att skapa efterfrågan på biogas. Det 

är viktigt att kommunkoncernen går före och ställer krav på förnybart drivmedel 

i alla transporter och resor som verksamheten genererar. Kommunkoncernen 

bör även verka för en bred samverkan inom biogasproduktion. 

 

 
 

Bild 3. Biogastankstation i Gävle (Källa: Gävle Energi AB) 
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Transporter 

Transportsektorn spelar en viktig roll i Gävle och i vårt övriga samhälle. Både 

för att tillgodose näringslivets behov av transporter, men också gävlebornas 

möjlighet att resa till jobb, uträtta ärenden och utföra sina fritidsaktiviteter.  

Dagens resor och transporter orsakar trängsel, luftföroreningar, buller och 

utsläpp som påverkar klimatet. En del av problemen kan vi komma tillrätta med 

genom att använda bränslesnålare bilar, effektivare körsätt, ny teknik, sänkta 

hastighetsgränser och ökad användning av förnybara drivmedel. Ska vi nå en 

hållbar utveckling måste även fordonstrafiken minska. Det är viktigt att ge goda 

möjligheter för resfria möten via webben, både i arbete och på fritid, vilket leder 

till ökad tillgänglighet och minskat behov av resande. Resfria möten är ett bra 

komplement med många vinster, inte minst ekonomiska.  

I ett Gävle där tillgängligheten för gång, cykel och kollektivtrafik ökar, ges 

förutsättningar för en mer attraktiv kommun med minskad miljöpåverkan och 

förbättrad hälsa. En trivsam närmiljö ger också ett större intresse för aktiv fritid 

och semester på hemmaplan.  

 

 

Resor och transporter i Gävle kommun 

I den senaste kommunövergripande resvaneundersökning som genomfördes i 

december 2012 var andelen resor med bil 64 %, kollektivtrafik och gång 21 % och 

cykel 14 %.  

 

 
 

Figur 5. Färdmedelsfördelning år 2012. (Källa: Resvaneundersökning 2012) 

Färdmedelsfördelningen behöver ändras för att vi ska nå våra miljömål och 

använda våra ytor effektivt. Gävle kommun har en ambition att av de resor som 

14% 

21% 

65% 

Andel år 2012 

Cykel 14 % 

Kollektivtrafik 10 % och Gång 11% 

Bil 64 % + Annat 1 % 

Vad innebär tillgänglighet inom transportsektorn?  

Inom transportsektorn har historiskt fokus legat på planering för och mätning 

av framkomlighet och rörlighet. Rörlighet som betyder "möjlighet att förflytta 

sig" leder till transporter och kostnader. Att prata tillgänglighet innebär att 

prata om nyttan dvs att "nå något önskvärt" som inte behöver innebära 

rörlighet, dvs transporter.  
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genomförs år 2030 ska en tredjedel ske med cykel, en tredjedel med 

kollektivtrafik och gång samt en tredjedel med bil och annat (Se figur 6). 

Målet är ambitiöst men fullt möjligt att nå om resurser tilldelas för att 

prioritera hållbara resor. Idag görs en stor del av de korta resorna med bil varav 

många kan bytas ut mot gång och cykel. Idag är 50 % av alla resor kortare än 4 

km och 62 % av dessa görs med bil. Mer än 25 % av alla resor är kortare än 2 km 

varav 42% görs med bil. Även samhällsekonomiskt finns det vinster. En 

fördubbling av kollektivtrafiken i landet skulle ge en samhällsekonomiskt vinst 

på drygt fyra miljarder kronor nationellt.
5
  

 

 
 

Figur 6. Den önskvärda färdmedelsfördelningen år 2030 

I Gävle kommun står transporterna för 39 % av de totala koldioxidutsläppen.
6
 

Gävle kommunkoncerns egna resor och transporter står för en mycket liten 

andel av dessa utsläpp, men koncernen behöver bli ett gott föredöme för att ett 

hållbart transportsystem ska nås i hela kommunen. Därför måste det interna 

transportarbetet utvecklas, förstärkas och inkludera alla transporter som 

verksamheterna genererar.  

Fotgängarna är den trafikantgrupp som gör samhället levande. Oavsett  

färdsätt så är de flesta i något skede av resan gångtrafikanter. Därför anses gång 

vara ett komplement till övriga transportslag, men det finns inte särskilda 

delmål för gång i miljöstrategiska programmet. Faktorer som har direkt 

påverkan på, om det anses vara attraktivt att gå, är avstånd, att det är gent, 

gångnätets kvalitet, säkerhet, trygghet och fysiska hinder. En alldeles särskilt 

hänsyn måste tas till äldre, funktionshindrade och barn. I Gävle kommuns 

trafikstrategi del 2, presenteras mer ingående hur Gävle kommun vill jobba för 

att skapa attraktiva gångmiljöer.  

Prioriterade frågor 

Gävle kommuns övergripande mål för målområdet Transporter är: 

 Minska resor och transporter.  

 
 

5
 Partnerskap för en fördubblad kollektivtrafik. Om fördubblingen. 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/. 2013-05-03 

6
 Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS). Nationella Emissionsdatabasen, luftutsläpp 

år 2010. http://www.airviro.smhi.se/cgi-bin/RUS/apub.html_rusreport.cgi. 2012-07-29 

33% 

33% 

33% 

Andel år 2030 

Cykel 

Kollektivtrafik och Gång 

Bil + Annat  

http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/
http://www.airviro.smhi.se/cgi-bin/RUS/apub.html_rusreport.cgi
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 Öka andelen resor och transporter med hållbara färdmedel.  

 Miljöanpassa resor och transporter.  

 

Att minska mängden resor och transporter är första steget. Minskat 

bilanvändande skulle förutom goda miljöeffekter även gynna kvarstående 

bilister och kollektivtrafiken eftersom framkomligheten skulle öka. De 

transporter som är svåra att ersätta ska därefter göras på ett så miljöanpassat 

och samhällsekonomiskt effektivt sätt som möjligt. Det innebär att det måste 

finnas goda förutsättningar och möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt 

istället för att använda bilen.   

Ett arbete på bred front krävs för att lyckas med ett hållbart transportsystem, 

likaså att resurser läggs på de områden som ger störst effekt. Tekniska åtgärder 

behöver kombineras med attityd- och beteendepåverkande åtgärder (Mobility 

Management).  

Bild 4. Bilderna togs under invigningen av Trafikantveckan i Gävle 2011. De tydliggör hur våra resval 

påverkar användningen av yta i staden. Människor tar olika mycket plats i gaturummet beroende på 

val av färdmedel. (Gävle kommuns bilder) 
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Övergripande mål 1: Minska resor och transporter  

Genom att minska mängden resor och transporter minskar resornas och 

transporternas negativa påverkan på miljön likväl som kostnaderna. 

Delmål Ansvarig 

Körsträckan med bil i Gävle kommun ska år 2025 

ha minskat till 600 mil per invånare och år
7
 

TN  

Resor, transporter och användning av drivmedel 

som kommunkoncernens verksamheter genererar 

ska minska 

Alla nämnder och styrelser 

Delmål 1: Körsträckan med bil i Gävle kommun ska år 2025 ha 

minskat till 600 mil per invånare och år 

De resor som leder till betydande miljöaspekter är de som bör följas upp extra 

noggrant. Därför har vi valt att använda ett delmål som mäter körsträcka med 

bil. För att nå målet på 600 mil per invånare (från 818 mil per invånare år 2012) 

krävs stora insatser från Gävle kommun för att möjliggöra, marknadsföra och 

motivera allmänheten att välja alternativ till bilen.  

Gävle kommunkoncern behöver planera samhälle och infrastruktur med sikte 

på att nå ett transportsnålt samhälle. Det går även att göra det mindre attraktivt 

att ta bilen genom att sänka hastigheterna, införa fler lågfartsområden, samt 

arbeta vidare med parkering som verktyg. Dialog och samverkan med 

näringslivet är viktigt i arbetet med framtagande av resepolicies och andra 

åtgärder för att minimera miljöpåverkan från resor och transporter.  

Ansvarig 

Tekniska nämnden (TN). 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorn: 

 Körsträcka med bil, antal körda mil med bil i genomsnitt per invånare och år 

Delmål 2: Resor, transporter och användning av drivmedel som 

kommunkoncernens verksamheter genererar ska minska 

Gävle kommunkoncern behöver tydliggöra implementering och uppföljning av 

resepolicyn. Exempel på åtgärder är att uppmuntra till ökad andel resfria möten, 

skapa incitament för att välja andra alternativ än bilen vid tjänsteresor och 

skärpa miljökrav vid upphandling av fordon. Kommunkoncernen behöver även 

arbeta för att samordna varutransporter, t.ex. via central varudistrubution. 

Vi behöver även utveckla uppföljningen av våra resor och transporter. ISA 

(Intelligent stöd för anpassning av hastighet) kan användas för bättre 

uppföljning av fordonsanvändningen. Vi bör även öka användningen av andra 

typer av grön IT t.ex. för ruttoptimering och digitala möten, samt nyttja vår höga 

kompetens inom geografisk information. Ytterligare kartläggning är viktigt för 

bl. a. tunga lastbilar, arbetsmaskiner och sjöfart.  

 
 

7
 Delmålet utgår från resvaneundersökningens resultat år 2012.  
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Ansvarig 

Alla nämnder och styrelser (ändra resmönster, minska körsträckor och 

drivmedelsanvändning). 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen med indikatorerna: 

 Energianvändning från lätta lastbilar och personbilar per år.  

 Total körsträcka med lätta lastbilar, personbilar och privata bilar per år.  

 Totalt antal resor per år.  

 Flygresor per år.  

 Tågtaxi- och flygtaxiresor per år.  

 

För att säkerställa delmål 2 ska följande etappmål uppnås: 

 Den totala energianvändningen från lätta lastbilar och personbilar ska 

minska med 10 % till 2020, jämfört med 2009 (minskning med 5 % till år 

2014).  

Framgångsfaktorer 

Ett hållbart transportsystem kräver en minskad mängd resor och transporter. 

Att i tidiga skeden av samhällsplaneringen lyfta upp trafikfrågan och se de 

långsiktiga konsekvenserna av olika beslut är av stor vikt. Särskilt den 

översiktliga planeringen har stor betydelse eftersom den anger lokalisering av 

exempelvis verksamheter och bostadsområden. När vi ger förutsättningar för 

långsiktigt hållbara lösningar, skapas vinster utifrån flera perspektiv, både 

miljömässiga, kostnadseffektiva och hälsofrämjande. Dialog och samverkan är 

viktiga framgångsfaktorer för att skapa sådana lösningar.  

Förutom den översiktliga planeringen spelar även trafikstrategin en viktig 

roll, den kompletterar målen i miljöstrategiska programmet genom fler och mer 

detaljerade mål. Ett fortsatt arbete med del 1 och del 2 i trafikstrategin är viktigt 

för att nå målet. 

En framgångsfaktor för kommunkoncernen är att resepolicyn tillämpas. Det 

bör tydligt utses en ansvarig för implementering och uppföljning för att uppnå 

detta. Viktigt är att det sker i kombination med ekonomisk uppmuntran, 

kampanjer och bättre uppföljning. Det behövs också kartläggning av 

arbetsmaskiner, flyg, tunga lastbilar och sjöfart. 

 

Övergripande mål 2: Öka andelen resor och 
transporter med hållbara färdmedel  

En ökning av andelen resor och transporter med hållbara färdmedel är ett 

viktigt steg mot ett effektivt och hållbart transportsystem.  

Delmål Ansvarig 

Antalet resor med kollektivtrafiken ska år 2025 ha 

ökat till 15 miljoner per år  

Alla nämnder och styrelser 

Antalet resor med cykel ska fördubblas fram till år 

2025 

Alla nämnder och styrelser 
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Delmål 1: Antalet resor med kollektivtrafiken ska år 2025 ha ökat till 

15 miljoner per år 

Delmålet utgår från det nationella målet om att antalet resor med kollektivtrafik 

ska fördubblas till 2020. Ska Gävle lyckas med att nå målet så måste 

kollektivtrafikens attraktivitet i förhållande till andra färdsätt höjas. Gävle 

kommunkoncern kan arbeta för att öka bussarnas genomsnittshastighet och 

införa pendlarparkeringar. Strategiskt arbete med parkeringsregler, 

lågfartsområden samt sänkta hastigheter är också viktigt. Koncernen kan också 

genomföra kampanjer för att åstadkomma en överflyttning av bilister till buss 

och tåg. Priset är en parameter som påverkar. Om priset är mycket lågt finns 

dock risken att det lockar över resande från andra hållbara färdmedel som cykel 

och gång till framförallt buss.  

Åtgärder för kommunkoncernens egna transporter och resor kan handla om 

att öka användningen av företagskort för tjänsteresor med kollektivtrafiken och 

bättre kommunicera gällande avtal. Det är också viktigt att öka användningen av 

grön IT, t.ex. genom navigeringsstöd för cykel och visualisering av miljöeffekter. 

Implementering och uppföljning av den reviderade resepolicyn är viktigt för att 

nå delmålet. 

Ansvarig 

Alla nämnder och styrelser (medarbetarnas resande). 

Särskilt ansvarig är Tekniska nämnden (gävlebornas resande). 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna: 

 Antalet registrerade resor per år och invånare (påstigande) i Gävle kommun 

med trafik som X-trafik ansvarar för (8 027 000 resor år 2012) 

 Kommunkoncernens registrerade resor per år med  X-trafiks företagskort  

 Kommunkoncernens tågresor per år  

Delmål 2: Antalet resor med cykel ska fördubblas fram till år 2025 

För att nå delmålet behövs fortsatt arbete med åtgärder enligt trafikstrategin och 

fortsatta cykelkampanjer, t.ex. Cykelutmaningen och Vintercyklisten. 

Åtgärder för kommunkoncernens egna transporter och resor kan vara bättre 

cykelparkeringar vid arbetsplatser, t.ex. med tak och låsmöjligheter och att 

anställda har tillgång till dusch och omklädningsrum. Andra exempel är 

avgiftsbelagd bilparkering vid kommunala arbetsplatser, restid som arbetstid om 

cykel används, marknadsföra de kommunala cykelpoolerna och införa att 

friskvårdskuponger går att nyttja för cykelservice.  

Ansvarig  

Alla nämnder och styrelser (medarbetarnas resande). 

Särskilt ansvarig är Tekniska nämnden (gävlebornas resande). 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna: 

 Andel resor med cykel i Gävle kommun som geografiskt område 

 Användning av tjänstecyklar i kommunkoncernen (4 % år 2011)  

Framgångsfaktorer 

För att få fler att välja kollektivtrafiken behövs åtgärder  som gör det mer 

intressant för bilister att välja kollektivtrafikresor. Gävle kommun har inte direkt 

rådighet över alla frågor så en framgångsfaktor är att uppnå ett väl fungerande 
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samarbete med bland annat kollektivtrafikansvarig. För att nå målet för 

cykelresor måste fortsatt arbete ske med del 1 och 2 i trafikstrategin. 

Revidering och implementering av kommunens resepolicy är en 

framgångsfaktor för att minska det interna transportarbetet med bil. För att öka 

resandet med kollektivtrafik och cykel så krävs aktiviteter som skapar incitament 

för den enskilda medarbetaren att välja cykel framför bil. Det handlar om en 

kombination av styrmedel och utåtriktat arbete för attityd- och 

beteendeförändringar. En framgångsfaktor är att göra det ”lätt att göra rätt” och 

att en ansvarig utses att arbeta med frågan. 

 

 
 

Bild 5. Gävle kommun vann första pris i Europeiska Trafikantveckan år 2009. På bilden syns Janez 

Potocnik (Environment Commissioner) och Roger Persson (kommunalråd i Gävle). Källa: Gävle 

kommun 
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Övergripande mål 3: Miljöanpassa resor och 
transporter  

Miljöanpassade resor och transporter innebär övergång till förnybara 

drivmedel och effektivare fordon.  

Delmål Ansvarig 

Gävlebornas och näringslivets resor och 

transporter ska vara fossilfria år 2030 

GEAB, TN, BMN och KS 

Gävle kommunkoncerns resor och transporter ska 

vara fossilfria år 2020  

Alla nämnder och styrelser 

Delmål 1: Gävlebornas och näringslivets resor och transporter ska 

vara fossilfria år 2030 

Gävle kommunkoncern kan verka för en koldioxidfri kollektivtrafik och med 

miljöparkeringstillstånd fortsätta att premiera fordon som drivs med förnybart 

bränsle. Andra aktiviteter kan vara att uppmuntra efterfrågan på förnybara 

drivmedel, arbeta för en fossilfri fordonsinfrastruktur och utreda hur miljözoner 

och samlastning kan bidra till delmålet. Användningen av förnybara drivmedel 

kan öka genom samverkan inom kommunkoncernen och med aktörer i regionen. 

En attraktiv stad med ett rikt utbud för fritid och semester kan också bidra till 

att minska klimatbelastningen. Långväga flygresor ger en betydande 

klimatpåverkan. Ska dessa utsläpp minska krävs att vi väljer resmål som är mer 

närbelägna, resor med mer miljöanpassade fordon eller helt enkelt färre resor.  

Ansvarig 

Gävle Energi AB (GEAB), Tekniska nämnden (TN), Byggnads- och 

miljönämnden (BMN) och Kommunstyrelsen (KS).  

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen med indikatorerna: 

 Koldioxidutsläpp från resor och transporter i Gävle kommun som 

geografiskt område 

 

För att säkerställa delmålet om att resor och transporter inom den geografiska 

kommunen år 2030 ska vara koldioxidfria, ska följande etappmål uppnås: 

 År 2015 ska koldioxidutsläppen från resor och transporter inom den 

geografiska kommunen understiga 136 000 ton.  

 År 2020 ska koldioxidutsläppen från resor och transporter inom den 

geografiska kommunen understiga 68 000 ton.  

 

Kommunkoncernens rådighet är begränsad i målet för en fossilfri fordonsflotta i 

hela kommunen. Nationellt finns målet att Sverige år 2030 har en fordonsflotta 

som är oberoende av fossila bränslen. Det är viktigt att Gävle kommunkoncern 

bevakar vilka nationella och internationella styrmedel som beslutas på området.  

Delmål 2: Gävle kommunkoncerns resor och transporter ska vara 

fossilfria år 2020  

Målet om en fossilfri fordonsflotta innebär att 100 % av kommunkoncernens 

fordonsflotta ska kunna drivas med förnybart bränsle och att 

drivmedelsförbrukningen i kommunkoncernen består av förnybart bränsle.  
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Målet nås genom att minska körsträckan med privata bilar i tjänst, öka 

andelen resfria möten och genom att fordonsflottan körs med förnybart bränsle. 

Resepolicyn är ett viktigt verktyg för att nå målet och policyn måste tillämpas i 

hela kommunkoncernen. Satsningar som får fler att använda cykel, 

kollektivtrafik och resfria möten kan frigöra medel som t.ex. kan användas till 

nya fordon som i inledningsskedet är dyrare. Intern klimatfond/klimatväxling 

kan också användas för att nå målet. 

Upphandling är ett viktigt verktyg. Vi behöver skärpa kraven vid upphandling 

av fordon och drivmedel. Krav på förnybart drivmedel vid upphandlade tjänster 

som innebär resor och transporter är också viktigt.  

Ansvarig 

Alla nämnder och styrelser. 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen med indikatorerna: 

 Andel förnybart av den totala drivmedelsanvändningen för personbilar och 

lätta lastbilar  

 Andel fordon som kan drivas med förnybart bränsle för personbilar och lätta 

lastbilar  

 Indikatorer för arbetsmaskiner, flygresor, sjöfart och tunga fordon  

Framgångsfaktorer 

De övergripande målen om att minska resor och transporter och öka andelen 

hållbara färdmedel lägger den viktigaste grunden för detta mål. 

Framgångsfaktorer för att nå målet om fossilfri transportsektor är att på olika 

sätt nyttja möjligheten att använda styrmedel och ekonomiska incitament, dialog 

med kollektivtrafikansvariga, samt arbete för utveckling av förnybar ladd- och 

tankningsinfrastruktur. 

Kommunkoncernen spelar en viktig roll för att driva på utvecklingen av 

laddnings- och tankningsinfrastrukturen genom att skapa efterfrågan på 

förnybara drivmedel. Detta kan göras genom att kommunkoncernen ser till att 

alla resor och transporter som koncernens verksamhet ger upphov till, både 

direkt och indirekt, drivs av förnybara drivmedel. 
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Konsumtion och avfall 

Genom att börja konsumera mer hållbart, ta tillvara på avfall och 

restprodukter och samtidigt effektivisera resursförbrukningen kan 

konsumtionens miljöpåverkan minska. Vi behöver också säkerställa att 

produktion och konsumtion är fri från ämnen som kan hota vår hälsa eller vår 

miljö. 

Vi måste alla börja konsumera mer hållbart. En hållbar konsumtion innebär att 

vår konsumtion uppfyller våra behov och ger oss ökad livskvalitet samtidigt som 

konsumtionens negativa påverkan på vår hälsa och miljö minimeras. Kommuner 

och företag kan använda upphandling som ett viktigt verktyg för att påverka i 

rätt riktning genom att ställa miljökrav. Medborgare kan göra mer medvetna val 

som leder till en mer hållbar konsumtion. Användningen av ändliga 

naturresurser måste begränsas, omfördelas och användas på ett planerat sätt. 

 

 
Figur 7. Konsumtionen av produkter och tjänster står för 40 % avde utsläpp som påverkar klimatet. 

Källa Naturvårdsverket Rapport 9053 

I Sverige motsvarar klimatutsläppen ur ett konsumtionsperspektiv drygt 10 

ton CO2 ekvivalenter per capita och år8. Den privata konsumtionen delas upp på 

aktiviteterna äta, bo, resa och shoppa. Under aktiviteten shoppa är inköp av 

kläder och skor den största delposten. Konsumtionen av produkter och tjänster 

(i diagrammet nämnt som Äta och Shoppa) står för en stor del av våra utsläpp 

som påverkar klimatet, tillsammans cirka 40 %. 

Det saknas idag specifika uppgifter för Gävle kommun, men om gävleborna 

konsumerar som medelsvensken medför konsumtionen av produkter och 

tjänster inom kommunens gränser en klimatbelastning på cirka 4 ton per person 

och år. Trenden är att konsumtionen fortsätter att öka.  

Giftiga ämnen 

Det människor konsumerar innehåller olika kemiska ämnen, läkemedel, 

bekämpningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel, målarfärger m.m. Dessa 

produkter kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen. Vilka ämnen som 

 
 

8
 Naturvårdsverket. Konsumtionens klimatpåverkan. Rapport 5903. ISBN 978-91-620-5903-3.pdf. Stockholm, 

2008.    
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används skiljer sig mellan verksamheter och privat konsumtion. Mer insatser 

behövs för att minska användandet av de organiska ämnen och kemikalier som 

påverkar vår miljö negativt. För den privata konsumtionen kan det ske genom 

att exempelvis välja ekologiska och miljömärkta produkter.  

Avfallshantering 

Gästrike Återvinnare möjliggör för gävleborna att återvinna samtliga 

förpackningar och även matavfall. De arbetar även för att minska den totala 

mängden avfall, vilket är det första trappsteget i avfallstrappan (EUs 

avfallshierarki). Avfallstrappan anger en hierarki för i vilken ordning olika 

metoder för att behandla avfall bör användas.  

 

 
Figur 8. Avfallstrappan. Källa Gästrike Återvinnare 

I avfallstrappan framgår att det första och viktigaste steget är att förhindra att 

avfall uppstår. Det kan du göra genom att tänka dig för innan inköp och bara 

handla det som behövs, handla kvalitet som räcker länge och att köpa refill eller 

produkter som är smart förpackade. Nästa steg är att ta tillvara det avfall som 

uppstår genom att i första hand återanvända, och om inte det är möjligt 

återvinna osv.  

Prioriterade områden 

Gävle kommuns övergripande mål för målområdet Konsumtion och avfall är: 

 Konsumtionen i Gävle kommun är resurseffektiv och hållbar  

 Matens negativa miljöpåverkan ska minska 

 Avfallet ska tas tillvara som en resurs och kretsloppet ska vara giftfritt  

 

Viktiga delar i en hållbar konsumtion är att konsumtionen av varor och tjänster 

minimerar användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen och kemikalier, är 

resurseffektiv och minimerar uppkomsten av avfall. Det avfall som uppstår ska 

sedan tillvaratas som en resurs som återanvänds och återvinns på bästa sätt, 

vilket bidrar till bättre hushållning av naturresurserna. Kretsloppet får samtidigt 

inte orsaka spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen. För att hindra detta är 

bra källsortering och hantering av farligt avfall otroligt viktigt.  

En hållbar konsumtion är även kopplad till konsumtion av närproducerade 

varor och produkter. Närproducerade produkter bidrar till minskad 

klimatpåverkan genom minskat avstånd mellan producent och konsument. Vad 

gäller inköp av närproducerade livsmedel bidrar det till att bevara öppna 
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landskap och bevarad mångfald av djur och växter. Närkontakten med den 

lokala livsmedelsproducenten kan även bidra till ökad förståelse för hur 

kretsloppet fungerar och hur våra livsmedel produceras.  

Ur klimatsynpunkt är vinsten med närproducerade livsmedel beroende av 

vilket typ av livsmedel det gäller. Produktionssättet av livsmedel har generellt en 

större påverkan än transporten mellan konsument och producent. Därför är det 

viktigt att inte bara arbeta med transportfrågan kopplat till närproducerat utan 

istället se helheten och hela produktens livscykel, och därmed val av 

livsmedelstyp som steg 1. Här handlar det om minskat matsvinn, större andel 

ekologiskt och större andel vegetabilier (grönsaker).  

 
Figur 9. Klimatpåverkan per kg livsmedel visat ur ett livscykelperspektiv (hela produktionsledet, 

förädling samt en viss del transporter). (Källa: Elin Röös. 2012. Mat-klimat-listan Version 1.0) 

 

Övergripande mål 1: Konsumtionen i Gävle kommun 
är resurseffektiv och hållbar 

Konsumtionen av varor och tjänster påverkar vår miljö bland annat genom ett 

ökat tryck på våra naturresurser och spridning av hälso- och miljöfarliga 

ämnen.  

Delmål Ansvarig 

Gävlebornas konsumtion ska vara resurseffektiv 

och hållbar 

GÅ, KS 

Gävlebornas användning av och exponering för 

miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska 

KS, GÅ, BMN, GFAB, 

ABG 

Gävle kommunkoncerns och gävlebornas inköp av 

närproducerade produkter och tjänster ska öka 

KS, BMN, BUN, UAN, ON 

Produkter och tjänster som upphandlas av Gävle 

kommunkoncern ska vara miljömässigt hållbara 

Alla nämnder och styrelser  

Delmål 1: Gävlebornas konsumtion ska vara resurseffektiv och 

hållbar  

Gävle kommun kan uppmuntra gävleborna till exempelvis större andel 

tjänstekonsumtion, reparationer, och återanvändning och att minska matens 

miljöpåverkan genom att t.ex. slänga mindre mat. Det är även viktigt att 
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underlätta mer miljömedvetna och etiska val. Det kan exempelvis ske genom att 

fasa ut plastpåsar i matbutiker och motivera till att inhandla rättvisemärkta 

produkter.  

Ansvarig för delmålet 

Gästrike Återvinnare (GÅ) och Kommunstyrelsen (KS).  

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Gästrike Återvinnare med indikatorerna:  

 Andelen människor som uppger att de medvetet väljer att konsumera på ett 

sådant sätt att de ger upphov till mindre avfall ska öka  

 Människors kunskap om hur den egna konsumtionen av varor påverkar 

miljön ska öka  

 Mätning total avfallsmängd kg per person  

Delmål 2: Gävlebornas användning av och exponering för miljö- och 

hälsofarliga ämnen ska minska  

Gävle kommun behöver utveckla arbetet med att minska exponeringen för miljö- 

och hälsofarliga ämnen i byggnader. Barn och unga är en känslig grupp. Tillsyn 

är ett viktigt verktyg för att minska exponeringen i förskolor och skolor. Gävle 

kommun behöver också arbeta förebyggande i kommunens egna skolor och 

förskolor och i kommunens bostäder och lokaler. Det kan handla om att använda 

lågemitterande material och ställa miljökrav på innehåll i produkter och varor. 

Genom tillsyn kan även exponering för farliga ämnen från föroreningsskadade 

områden och användningen av farliga kemikalier minska i företag.  

Ansvarig för delmålet 

Kommunstyrelsen (KS), Gästrike Återvinnare (GÅ), Byggnads- och 

miljönämnden (BMN), Gavlefastigheter AB (GFAB)och AB Gavlegårdarna 

(ABG).  

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Gästrike Vatten AB och Kommunstyrelsen med 

indikatorerna:  

 Organiska ämnen och metaller i rötslam.  

 Andel upphandlingar med krav enligt miljöstyrningsrådets 

spjutspetskriterier.  

Delmål 3: Gävle kommunkoncerns och gävlebornas inköp av 

närproducerade produkter och tjänster ska öka 

Gävle kommun kan utveckla dialogen med lokala producenter och leverantörer 

inom offentlig upphandling. Lantbrukare och andra leverantörer kan utbildas för 

att om möjligt lämna anbud. Informationsinsatser kan öka intresset och 

kunskapen om närproducerat.  

Ansvarig 

Kommunstyrelsen (KS), Byggnads- och miljönämnden (BMN), Barn- och 

ungdomsnämnden (BUN), Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) 

och Omvårdnadsnämnden (ON). 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen med indikatorerna:  

 Antal utåtriktade informations- och dialoginsatser mot producenter och 

gävlebor. 
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Delmål 4: Produkter och tjänster som upphandlas av Gävle 

kommunkoncern ska vara miljömässigt hållbara 

Gävle kommun behöver utveckla arbetet med att ställa miljökrav vid 

upphandling och inköp, och hitta metoder för att följa upp miljökraven. En 

framgångsfaktor är implementering av inköpsstrategin så att Gävle kommun får 

en styrning och process som underlättar miljökrav vid upphandling. För att 

lyckas behövs även en koncerngemensam process för investeringsbeslut. Gävle 

kommun måste också säkerställa miljökompetens vid upphandlingar.  

Upphandling är ett viktigt verktyg. Gävle kommunkoncern bör använda 

Miljöstyrningsrådets kriterier för avancerad nivå eller spjutspetsnivå, ställa krav 

och prioritera produkter som är tillverkade av återvunnet material och kan 

återvinnas samt undvika farliga komponenter i produkter. Gävle 

kommunkoncern bör även ta hänsyn till livscykelkostnader och livscykelanalyser 

vid investeringsbeslut och inköp. Grönt IT kan vara en viktig pusselbit i arbetet 

framförallt för en effektiv energianvändning. Pilotupphandlingar inom s k 

transformativ upphandling (där fokus ligger på funktion snarare än en viss 

produkttyp) är ett utvecklingsområde som kan skapa nya innovationer med 

större miljövinster.  

Ansvarig  

Alla nämnder och bolag.  

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen med indikatorerna:  

 Andel upphandlingar med krav enligt miljöstyrningsrådets 

spjutspetskriterier. 

Framgångsfaktorer 

Ambitionen är att tydliggöra konsumtionens 

miljö- och klimatpåverkan både lokalt och globalt 

på ett mer pedagogiskt och mätbart sätt, till 

exempel genom ekologiska fotavtryck eller 

motsvarande. 

Det är viktigt att Gästrike Återvinnare 

fortsätter med avfallsplanens mål om att 

förebygga uppkomst av avfall genom att öka 

gävlebornas kunskap om hur de kan konsumera 

mer hållbart. Avfallsplanens aktiviteter behöver 

också knytas ihop med andra planerade 

aktiviteter som bidrar till samma mål. För att nå 

målen behövs kontinuerliga informationsinsatser 

och kampanjer med ”morötter”, och samverkan 

mellan kommunens förvaltningar, bolag och 

förbund och med näringslivet. Det är även viktigt 

att utveckla och hitta nya kanaler för 

kommunikationen med kommuninvånare och 

ständigt målanpassa informationen. 

Gävle kommun behöver utveckla arbetet med 

att ställa miljökrav vid upphandling och inköp 

och hitta metoder för att följa upp miljökraven. 

En viktig del är implementering av inköpsstrategin så att Gävle kommun får en 

styrning och process som underlättar miljökrav vid upphandling, samt att Gävle 

Figur 10. Ekologiskt fotavtryck, ett sätt 

att visa konkreta spår av vår 

konsumtion. Källa: Germund Sellgren, 

Världsnaturfonden WWF 
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kommun säkerställer miljökompetens vid upphandlingar. Samverkan regionalt 

är en framgångsfaktor.  

 

 

 

Övergripande mål 2: Matens negativa miljöpåverkan 
ska minska 

Vår konsumtion av mat påverkar miljö och klimat. Genom att minska 

matsvinnet, vår konsumtion av kött och öka andelen ekologiska livsmedel kan 

matens negativa miljöpåverkan minska betydligt.  

Delmål Ansvarig 

Köttkonsumtionen ska minska och andelen 

vegetabiliska proteiner ska öka i Gävle 

kommunkoncerns verksamhet  

KS, BUN, UAN, ON 

50 % av Gävle kommunkoncerns livsmedelsinköp 

ska vara ekologiska år 2020 

KS, BUN, UAN, ON 

Mängden matavfall
9
 som slängs inom vård, 

omsorg och skola inom Gävle kommunkoncern 

ska år 2017 ha minskat med 20 % jämfört med år 

2012 

GÅ, BUN, UAN, ON 

Delmål 1: Köttkonsumtionen ska minska och andelen vegetabiliska 

proteiner ska öka i Gävle kommunkoncerns verksamhet  

Gävle kommunkoncern behöver ta fram en kostpolicy där kvalitet och ekologisk 

hållbarhet är nyckelbegrepp. Upphandling kan användas både som verktyg för 

att nå målet och för att säkerställa att statistik levereras årligen. Kampanjer kan 

bidra till målet.  

Ansvarig 

Kommunstyrelsen (KS), Barn- och ungdomsnämnden (BUN), Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden (UAN), Omvårdnadsnämnden(ON). 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen med indikatorerna:   

 Inköp av kött
10

 per portion. 

Delmål 2: 50 % av Gävle kommunkoncerns livsmedelsinköp ska 

vara ekologiska år 2020 

Viktiga aktiviteter för målet är att tydliggöra ansvarig för att driva frågan, ställa 

krav på ekologiska livsmedel vid upphandling och följa upp kraven. Utbildning 

av personal kan behövas. 

 
 

9
 Detsamma som matsvinn 

10
 Med kött menas nöt, fläsk, och fågel 
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Ansvarig  

Kommunstyrelsen (KS), Barn- och ungdomsnämnden (BUN), Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden (UAN), Omvårdnadsnämnden (ON).  

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen med indikatorerna:  

 Andel ekologiska livsmedelsinköp, inklusive MSC-märkt fisk (Marine 

Stewardship Council, certifierat hållbart fiske), av totala livsmedelsinköpen i 

SEK (26,2 % år 2011). 

Delmål 3: Mängden matavfall som slängs inom vård, omsorg och 

skola inom Gävle kommunkoncern ska år 2017 ha minskat med 20 

% jämfört med år 2012 

Gävle kommunkoncern kan ställa krav på minskat matsvinn vid upphandling av 

entreprenör. Kostpolicyn kommer att vara ett viktigt verktyg, precis som projekt 

för att minska mängden mat som slängs inom vård, omsorg och skolans 

verksamhet och storkök. Återkoppling av resultat behöver ske och därför krävs 

regelbundna mätningar av både tallrikssvinn och kökssvinn. 

Ansvarig  

Gästrike Återvinnare (GÅ), Barn- och ungdomsnämnden (BUN), Utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden (UAN), Omvårdnadsnämnden (ON). 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Gästrike Återvinnare med indikatorerna:  

 Minskat matsvinn
11

 per portion i gram och år, fördelat per kategori.  

Framgångsfaktorer 

Fokus i detta målområde är kommunkoncernens verksamhet, men för att nå det 

övergripande målet är det viktigt att även gävlebor och företagen arbetar med 

frågan. För att få gävlebor och företag att minska matens negativa påverkan på 

miljön bör befintliga kanaler användas. Gästrike Återvinnare kan exempelvis 

lyfta frågan om matsvinn när de besöker butiker för att öka insamling/ 

källsortering. Aktiviteter som riktas mot gävlebor tas upp under delmålet om att 

gävlebornas konsumtion är resurseffektiv och hållbar. En framgångsfaktor är 

fortsatt arbete med avfallsplanen. Den kompletterar målen i det miljöstrategiska 

programmet genom fler och mer detaljerade mål som bidrar till att nå målen.  

Vad gäller Gävle kommuns arbete med att minska matens miljöpåverkan är 

upphandling ett viktigt område. Framgångsfaktorer är utveckling av arbetet med 

att ställa miljökrav vid upphandling och inköp samt att hitta metoder för att följa 

upp miljökraven. Framtagandet av en kostpolicy bedöms vara viktigt för att nå 

målen, likaså samverkan mellan kommunens förvaltningar, bolag och förbund.  

 

  

 
 

11
Svinn vid förvaring, beredning, servering och överproduktion samt tallriksvinn.  
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Övergripande mål 3: Avfallet ska tas tillvara som en 
resurs och kretsloppet ska vara giftfritt 

När vi har gjort vad vi kan för att minska att avfall uppstår är det viktigt att vi 

ser till att avfallet som ändå uppstår återvinns på bästa sätt. Vi behöver bli 

ännu bättre på källsortering, och se till att avfallet är rent från farligt avfall för 

att förhindra spridning av farliga ämnen. På så vis nås ett giftfritt kretslopp 

och avfallet tas tillvara istället för att nya naturresurser förbrukas. 

Delmål Ansvarig 

Gävlebor och verksamma i Gävle kommun ska bli ännu 

bättre på källsortering 

GÅ, BMN 

Gävle kommunkoncern ska bedriva kontinuerligt arbete 

som bidrar till minskad nedskräpning 

TN 

Slam och restprodukter används år 2017 som en resurs 

på bästa miljömässiga sätt i regionen 

GVAB, GÅ, GEAB, 

BMN 

Matavfallet ska senast år 2017 användas som en resurs 

på bästa miljömässiga sätt 

GÅ 

Källsortering för samtliga fraktioner ska finnas i alla 

verksamheter inom Gävle kommunkoncern år 2017 

Alla nämnder och 

styrelser 

Delmål 1: Gävlebor och verksamma i Gävle kommun ska bli ännu 

bättre på källsortering 

Avfallsplanens mål och åtgärder bidrar i hög grad till att nå delmålet. Genom att 

genomföra aktiviteter i avfallsplanen, som plockanalyser och 

informationsinsatser, höja kunskapsnivån och underlätta för gävleborna och 

näringsliv kommer vi långt.  

Fler aktiviteter kan vara samverkan med fastighetsägare, och om möjligt 

införa insamling av fler fraktioner på återvinningscentralerna. 

Informationsmaterial om farligt avfall till verksamheter och förbättrade 

förutsättningar för funktionshindrade är andra exempel.  

Ansvarig  

Gästrike Återvinnare (GÅ) och Byggnads- och miljönämnden (BMN).  

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Gästrike Återvinnare genom plockanalyser som sker vart 

annat år med indikatorerna:  

 Renhet i påsarna på det matavfall som lämnas till central kompostering eller 

rötning (98 % renhet 2011). 

 Utsortering av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker 

(67 % år 2011).  

 Andel tidningar och förpackningar från hushållen som lämnas till 

återvinning (61 % år 2011).  

 Andel farligt avfall i hushållssoporna (1,5 % år 2011).  
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Delmål 2: Gävle kommunkoncern ska bedriva kontinuerligt arbete 

som bidrar till minskad nedskräpning 

Gävle kommunkoncern behöver öka medvetenheten kring nedskräpning genom 

både kampanjer och löpande arbete. Ett verktyg kan vara att delta i 

skräpplockardagarna som Håll Sverige Rent anordnar.  

Ansvarig  

Tekniska nämnden (TN). 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av respektive ansvarig med indikatorerna:  

 Kommunkoncernen ska delta årligen i Håll Sverige Rents 

skräpplockardagar.  

 Andel av kommuninvånare som engagerar sig i skräpplockardagar (2 604 

deltagare år 2012). 

 Skräpmätning (Antal skräpföremål per 10 m2) 

Delmål 3: Slam och restprodukter används 2017 som en resurs på 

bästa miljömässiga sätt i regionen 

Idag innehåller slammet framförallt för höga metallhalter för att kunna spridas 

på åkermark. Spridning på åkermark för ekologisk odling är inte tillåten på 

grund av risk för läkemedelsrester och smittämnen. Gästrike Vatten AB behöver 

utreda hur slammet ska användas till år 2015 och genomföra det som kommit 

fram i utredningen till år 2017.  

Ansvarig  

Gästrike Vatten AB (GVAB), Gästrike Återvinnare (GÅ), Gävle Energi (GEAB) 

Byggnads- och miljönämnden (BMN). 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Gästrike Vatten AB med indikatorerna:  

 Genomförd utredning på hur slam och restprodukter bäst används, 

utredningen ska inkludera tidsplan för föreslagna åtgärder.  

 Vidtagna åtgärder enligt utredning.  

Delmål 4: Matavfallet ska senast 2017 användas som en resurs på 

bästa miljömässiga sätt 

Gästrike Återvinnare behöver utreda hur matavfallet ska användas till år 2015 

och genomföra det som kommit fram i utredningen till år 2017.  

Ansvarig  

Gästrike Återvinnare (GÅ). 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Gästrike Återvinnare med indikatorerna:  

 Genomförd utredning på hur matavfallet bäst används, utredning ska 

inkludera tidsplan för föreslagna åtgärder. 

 Vidtagna åtgärder enligt utredning.  

Delmål 5: Källsortering för samtliga fraktioner ska finnas i alla 

verksamheter inom Gävle kommunkoncern år 2015 

Gävle kommunkoncern ska öka tillgängligheten till källsortering på 

arbetsplatserna så att alla avfallsfraktioner, t ex plast, glas, papper, matavfall och 

elavfall kan sorteras ut. Det är viktigt att det sker tillsammans med utbildning för 

personalen.  
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Ansvarig  

Alla nämnder och styrelser.  

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen med indikatorerna:  

 Andel verksamheter med källsortering.  

Framgångsfaktorer 

Framgångsfaktorer för att nå målen om exempelvis bättre källsortering och 

minskad nedskräpning är kontinuerliga informationsinsatser och kampanjer 

med ”morötter”. Det är också viktigt med samverkan mellan kommunens 

förvaltningar, bolag och förbund och med näringslivet.  

Avfallsplanen kompletterar målen i det miljöstrategiska programmet genom 

fler och mer detaljerade mål. I avfallsplanen finns bland annat mål om 

källsortering, avfallets renhet, farligt avfall och tillgänglighet till inlämning av 

avfall. En framgångsfaktor är fortsatt arbete med avfallsplanens aktiviteter.  

Viktiga delar är även att ännu bättre nyttja våra befintliga resurser som 

avloppsslam och matavfall, och detta gärna i samverkan med andra aktörer i 

regionen som också har denna typ av avfall.  

 

 
 

Bild 6. Miljöstation på Gästrike Återvinnare återvinningscentral i Gävle (Källa: Gästrike Återvinnare) 
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Mark och bebyggd miljö 

Människors användning av mark och vattenområden påverkar såväl miljö, 

natur som människorna själva. Lokalisering av bebyggelse och anläggningar 

har betydelse för hur människan kan effektivisera resurser, energi och 

transporter 

Befolkningsökning och snabbt växande städer har gjort hållbar stadsutveckling 

till en högaktuell och global miljöfråga. Samhällen behöver vara byggda och 

byggnader lokaliserade för låg energianvändning och effektiv hushållning med 

naturresurser, t.ex. genom att skapa minskat beroende av bil. Samtidigt ska 

boendemiljöer vara attraktiva, användbara och hälsosamma. Människors 

användning av mark och vattenområden påverkar såväl miljö, natur som 

människorna själva.  

I Gävle kommun bor idag ca 96 000 gävlebor och kommunen har en stadig 

befolkningsökning. Planeringsfolkmängden för år 2025 är 104 000 invånare och 

därmed behöver staden och tätorterna ha en beredskap för att växa. I Gävle 

kommun finns ganska gott om plats per kommuninvånare och det finns relativt 

goda värden gällande luftkvalitet, vatten och mark. Än så länge är de negativa 

effekterna av klimatförändringar na inte så stora och landhöjningen tar än så 

länge ut havsvattenhöjningen. Trots detta finns det tydliga trender som visar att 

vi måste förändra vårt beteende och vårt arbete med den bebyggda miljön.  

Målområdet Mark och bebyggd miljö har kopplingar till flera andra 

målområden. När det gäller Energi så är energianvändning för byggnation och 

energieffektiviseringar för värme och kyla i bebyggelsen viktiga frågor. För 

Transporter så är lokalisering av bebyggelse i lätttillgängliga 

kommunikationslägen mycket viktig. När det gäller Konsumtion och avfall så ska 

vi välja resurseffektiva, återanvändbara material som är bra ur miljö- och 

hälsosynpunkt.  

Prioriterade områden 

Gävle kommuns övergripande mål för målområdet Mark och bebyggd miljö är: 

 Mark och naturresurser ska användas hållbart 

 Lokalisera, utforma och underhåll hållbart 

 Livsmiljön i Gävle kommun ska främja en god hälsa 

 

Den största mängden bebyggelse som behövs i Gävle kommun finns redan och 

därför krävs miljöanpassning i såväl befintlig som nyproducerad bebyggelse. De 

största utmaningarna och därmed mest prioriterade områdena är att hushålla 

med och förbättra den befintliga bebyggelsen. Andra viktiga områden är 

hushållning med mark, lokalisering av rätt sak på rätt plats, minimera behovet 

av resor och transporter, hög ambitionsnivå i utformningsfrågor samt att 

erbjuda en attraktiv, god och sund livsmiljö.  
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Bild 7. Vy över Gävle strand i Gävle, där tidigare föroreningsskadade områden har åtgärdats och 

platsen nu rymmer både bostäder och verksamheter i centrumnära läge. (Källa: Gävle kommun)  

Övergripande mål 1: Mark och naturresurser ska 
användas hållbart 

För att använda mark och naturresurser på ett hållbart sätt krävs att Gävle 

kommun hushållar med mark och använder marken till det den är mest 

lämpad för.  

Delmål Ansvarig 

Mark ska återanvändas i större utsträckning för att minska 

bebyggelsens negativa utspridningseffekter 

KS, BMN, TN 

Kompensationsåtgärder ska genomföras i de 

undantagsfall då värdefull parkmark eller värdefull 

naturmark exploateras 

KS, BMN, TN 

Gävle kommunkoncerns mark för jord- och skogsbruk ska 

brukas långsiktigt hållbart senast år 2020 

KS, BMN, TN 

Delmål 1: Mark ska återanvändas i större utsträckning för att 

minska bebyggelsens negativa utspridningseffekter 

Gävle kommunkoncern ska arbeta aktivt för att förtäta och koncentrera 

bebyggelsen genom att återanvända och bebygga redan exploaterad mark som 

t.ex. lucktomter. Ett viktigt vertyg är att ta fram prioriteringsgrunder för 

ianspråktagande av mark och använda dessa när exploatering blir aktuell. 

Prioriteringsgrunderna ska användas vid lokaliseringsförfrågningar.  

Prioriteringsgrunderna ska baseras på att i första hand använda mark som 

redan varit eller är ianspråktagen för ny exploatering. I andra hand exploateras 

icke tidigare ianspråktagen mark, såsom mindre värdefull skog i direkt 

anslutning till redan ianspråktagen mark. I tredje och sista hand ianspråktas 

värdefull mark som exempelvis odlingsbar mark, park eller värdefull natur under 

förutsättning att kompensationsåtgärder genomförs.  

Gävle kommunkoncern behöver också ta fram en ny markanvisningspolicy 

som tydliggör hur kommunens egen mark fördelas till försäljning och projekt 

samt vilka miljökrav som kan komma att ställas i samband med försäljning.  
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Ansvarig 

Kommunstyrelsen (KS), Byggnads- och miljönämnden (BMN) och Tekniska 

nämnden (TN). 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Byggnads- och miljönämnden med indikatorerna: 

 Prioriteringsgrunder för ianspråktagande av mark med definierade 

uppföljningskrav framtagna.  

 Markanvisningspolicy är framtagen.  

 Rutiner för detaljplan har ändrats efter nya prioriteringsgrunder. 

 2 stickprov per år på att prioriteringsgrunderna fungerar i detaljplaner. 

 6 lucktomter i centrala Gävle är bebyggda.  

Delmål 2: Kompensationsåtgärder ska genomföras i de 

undantagsfall då värdefull parkmark eller värdefull naturmark 

exploateras 

Oexploaterad naturmark är en resurs som i möjligaste mån bör behållas för till 

exempel rekreation och biologisk mångfald. Gävle kommun har ambitionen att 

kompensationsåtgärder alltid ska genomföras vid exploatering av kommunägd, 

värdefull parkmark och värdefull naturmark. När det gäller privat mark gör 

kommunen och exploatören en överenskommelse om ersättning av natur- och 

rekreationsvärden som skadas eller försvinner i samband med exploateringen. 

Överenskommelser kan göras vid detaljplaneläggning, lov eller i andra typer av 

avtal i samband med exploatering. Grundtanken är (i bägge fallen) att den som 

genomför exploateringar som leder till att ett värde skadas eller försvinner också 

ska göra eller bekosta åtgärder som återskapar eller ersätter detta värde på en 

annan plats.  

Kompensationsåtgärder kan genomföras i det värdefulla området där skadan 

sker, i samma naturtyp på annan plats, i form av andra åtgärder i närheten av 

det som förstörs eller andra åtgärder på annan plats. Gävle kommunkoncern 

kommer att ta fram riktlinjer som klargör när och hur kompensationsåtgärder 

ska krävas och användas.  

Ansvarig 

Kommunstyrelsen (KS), Byggnads- och miljönämnden (BMN) och Tekniska 

nämnden (TN). 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Byggnads- och miljönämnden med indikatorerna: 

 Riktlinjer om kompensationsåtgärder framtagna. 

 5 stickrov per år på att kompensationsåtgärder fungerar i planering, lov och 

avtal.  

Delmål 3: Gävle kommunkoncerns mark för jord- och skogsbruk ska 

brukas långsiktigt hållbart senast år 2020 

Gävle kommunkoncerns egen jordbruksmark med arrenden och upplåtelser ska 

omfattas av ett krav på ekologiskt brukande. I kommunkoncernens skogsbruk 

handlar det om att ta större hänsyn till rekreations- och naturvårdsintressen än 

ekonomiska intressen. En ny skogspolicy är ett viktigt verktyg. Ett 

samverkansnätverk mellan Gävle kommun, Skogsstyrelsen, större skogsbolag 

och eventuellt andra aktörer kan också bidra till måluppfyllelse.  

Kommunkoncernen äger relativt mycket av den tätortsnära skogen som är en 

viktig resurs för närrekreation, friluftsaktiviteter och folkhälsa. En översyn av 
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kommunens skogspolicy behöver göras för att klargöra gränssnittet mellan 

skogsbruk och rekreationsskog. 

Ansvarig 

Kommunstyrelsen (KS), Byggnads- och miljönämnden (BMN) och Tekniska 

nämnden (TN). 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Byggnads- och miljönämnden med indikatorerna: 

 Andel kommunägd jordbruksmark som brukas ekologiskt ska vara minst 95 

procent senast år 2020.  

 Ny skogspolicy för Gävle kommuns skog framtagen.  

 Andel kommunägd skogsmark som följer den nya skogspolicy ska vara 100 

procent senast år 2020.  

Framgångsfaktorer 

Det finns många styrdokument som hanterar markanvändningen, t.ex. 

översiktplaner och detaljplaner. Målen i det miljöstrategiska programmet 

kompletterar planernas ställningstaganden och det är viktigt att de samverkar. 

Målen kräver nya rutiner och prioriteringsgrunder och implementering av dessa.  

Övergripande mål 2: Lokalisera, utforma och 
underhåll hållbart 

För att uppnå ett hållbart samhälle krävs både lokalisering och utformning av 

bebyggelsen på ett bra sätt, hushållning med resurser och arbete med 

effektivseringar. Det krävs också underhåll av byggnader och infrastruktur. 

Delmål Ansvarig 

Nya byggnader och anläggningar lokaliseras 

anpassat till ett förändrat klimat 

KS, GVAB, BMN, TN 

Vid byggande och underhåll används material och 

metoder som är resurssnåla och sunda 

GFAB, ABG, BMN, TN 

All nybyggnation ska vara anpassad för optimal 

avfallshantering avseende källsortering, tillgänglighet 

och säkerhet 

BMN, GÅ 

Delmål 1: Nya byggnader och anläggningar lokaliseras anpassat till 

ett förändrat klimat  

Gävle kommunkoncern behöver öka kunskapen och minska risker för negativa 

effekter av ett förändrat klimat. Det kan ske genom att informera och utbilda, 

inspirera och uppmuntra, kartlägga och följa upp, samverka och genomföra 

projekt.  

Gävle kommunkoncern behöver också ta fram en klimatanpassningsplan och 

riktlinjer för lokalisering av Gävle kommunkoncerns egna byggnader och 

anläggningar. En viktig del blir att ta fram och samla aktuella underlag kring 

framtida klimatrisker. Klimatanpassning ska ingå i åtgärder och riktlinjer i en ny 

Översiktsplan Gävle kommun. En VA-plan behöver också tas fram.  
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Ansvarig  

Kommunstyrelsen (KS), Gästrike Vatten AB (GVAB), Byggnads- och 

miljönämnden (BMN) och Tekniska nämnden (TN). 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av respektive ansvarig med indikatorerna: 

 Ny VA-plan är framtagen.  

 Nya lokaliseringsriktlinjer för kommunkoncernen är framtagna.  

 Översiktsplan Gävle kommun innehåller klimatrisker och 

anpassningsåtgärder. 

Delmål 2: Vid byggande och underhåll används material och 

metoder som är resurssnåla och sunda  

Gävle kommun ska aktivt arbeta för att öka andelen miljöanpassade och 

resurseffektiva underhålls- och byggprojekt. Det sker genom information och 

utbildning, inspiration och uppmuntran samt samverkan och gemensamma 

projekt. Gävle kommun ska testa innovativa metoder och material samt 

uppmuntra till att fler bygg- och anläggningsprojekt har 

materialhushållningsplaner och återvinningsplaner samt att användningen av 

lågemitterande material ökar.  

Miljöklassningssystem är tillsammans med livscykelanalyser och 

livscykelkostnader viktiga verktyg. Det är viktigt att koncernen i plan- och 

byggprocesser informerar, utbildar och uppmuntrar till att använda dessa 

verktyg. Detta kräver nya rutiner och mallar vid planer, lov och avtal. 

De byggande kommunala bolagen ska föregå med gott exempel och visa på 

möjligheter med att bygga och anlägga miljöanpassat, resurseffektivt och med 

högre krav än Boverkets byggregler, t.ex. via miljöklassningssystem och 

livscykelanalyser.  

Ansvarig 

AB Gavlegårdnarna (ABG), Gavlefastigheter AB (GFAB), Byggnads- och 

miljönämnden (BMN) och Tekniska nämnden (TN). 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av respektive ansvarig med indikatorerna: 

 Gävle kommunkoncern är delaktig i minst 4 projekt per år som ökar 

kunskapen om miljöanpassat och resurseffektivt byggande. 

 Gävle kommun inbjuder aktuella aktörer internt och externt till minst 2 

seminarier per år som ökar kunskapen om miljöanpassat och resurseffektivt 

byggande samt miljöklassningssystem. 

 GFAB bygger alla nybyggnader med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad i 

minst nivå Silver.  

 ABG har beslutat om vilket miljöklassningssystem bolaget ska använda 

senast år 2015.  

Delmål 3: All nybyggnation ska vara anpassad för optimal 

avfallshantering avseende källsortering, tillgänglighet och säkerhet 

Gävle kommunkoncern behöver ta fram en checklista och rutiner för att 

säkerställa kraven på optimal avfallshantering med avseende på källsortering, 

tillgänglighet och säkerhet vid detaljplanearbete, projektering och 

bygglovshandläggning. Ett forum kan skapas med Gästrike Återvinnare, 

bygglovshandläggare och planerare från kommunalförbundets 

medlemskommuner för att utbyta erfarenheter och föreslå förbättringsåtgärder.  
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Ansvarig 

Byggnads- och miljönämnden (BMN) och Gästrike Återvinnare (GÅ) 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Byggnads- och miljönämnden med indikatorerna: 

 Checklista för detaljplaner framtagen. 

 2 stickprov per år på DP och bygglov tillsammans med Gästrike Återvinnare. 

Framgångsfaktorer 

För att uppnå det övergripande målet är det viktigt att arbeta för att minska 

transportbehoven och att återanvända den infrastruktur och den service som 

redan finns. Detta kan göras genom att förtäta och exploatera centrumnära och 

utmed kollektivtrafikstråken, men också genom att förbättra möjligheterna att 

gå, cykla och åka buss. I översiktsplaneringen och i trafikstrategin finns 

ställningstaganden som strävar mot detta. Det är därför mycket viktigt för 

måluppfyllelsen att ställningstagandena i dessa dokument följs. Fritids- och 

semesterresor genererar i många fall resor och därmed negativ miljöpåverkan. 

Det är viktigt att gävleborna har detta i åtanke vid planeringen av sitt 

fritidsutövande. Kommunkoncernen behöver ta hänsyn till det vid planering av 

anläggningar.  

Byggande behöver ske med varsamhet och genom att välja metoder och 

material som främjar resurssnåla, sunda och energieffektiva byggen. För att 

skapa en långsiktig hållbarhet krävs också att tillräckliga resurser avsätts för 

underhåll och att det är möjligt att sköta underhåll rationellt.  

Livscykelkostnader (LCC) och Livscykelanalyser (LCA) bör beaktas i alla 

bygg- och anläggningsprojekt. Det bör också skapas möjligheter för hur 

kommunkoncernen kan stödja och förbättra möjligheterna att såväl interna som 

externa byggprojekt skall miljöklassas och använda LCC och LCA.  

Gävle kommun bör också medverka till att erfarenheter sprids för hur 

utformning, underhåll och byggande kan ske på ett hållbart sätt.  

 

 
 

Bild 8 Flygfoto över Gävle strand (Källa: AB Bergslagsbild). 
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Övergripande mål 3: Livsmiljön i Gävle kommun ska 
främja en god hälsa 

Gävle kommun behöver arbeta med att minska miljö- och hälsopåverkan från 

buller, luftföroreningar, strålning mm för att uppnå en god livsmiljö. 

Delmål Ansvarig 

Negativa effekter av buller och vibrationer ska minska TN, BMN 

Luften ska vara så ren att människors hälsa, samt djur, 

växter och kulturvärden inte skadas 

TN, BMN 

Delmål 1: Negativa effekter av buller och vibrationer ska minska 

Gävle kommun ska minska antalet bullerstörda genom planering och åtgärder 

för utsatta områden. Det kan ske genom att minska biltrafikflöden i bullerstörda 

områden, sänka hastigheter och bullersanerande åtgärder i form av bullerplank 

eller vall. Kartläggningar av negativa vibrationseffekter behöver ske, och likaså 

kartläggning och skydd av tysta områden.  

Ansvarig 

Tekniska nämnden (TN) och Byggnads- och miljönämnden (BMN) 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna: 

 Antal fastigheter där den ekvivalent ljudnivån vid fasad överskrider 55 dB(A) 

ska vara högst 1200 st. år 2015 och högst 1000 st år 2025 (1 334 st år 2003). 

Delmål 2: Luften ska vara så ren att människors hälsa, samt djur, 

växter och kulturvärden inte skadas 

Gävle kommun ska hålla uppsikt över gator med värden i gränsintervallet för 

PM10 och kvävedioxider med uppföljande mätningar och utreda och vidta 

åtgärder. Åtgärder kopplade till målområde Transporter bidrar till målet, t.ex. 

minska andelen resor, sparsam körning, resepolicy, fler icke-fossildrivna bilar. 

Ansvarig 

Tekniska nämnden (TN) och Byggnads- och miljönämnden (BMN) 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna: 

 Antal gator inom gränsintervallet för miljökvalitetsnormen för partiklar 

(PM10) ska senast år 2015 vara 0 st (2 st gator inom intervallet 39-50 µg/m3 

år 2003). 

 Antal gator inom gränsintervallet för miljökvalitetsnormen för kvävedioxider 

(NO2) ska år 2015 vara högst 2 st och år 2025 vara 0 st. (4 st gator inom 

intervallet 48-60 µg/m3 år 2003). 

 

Kommunen arbetar med att kartlägga och bedöma luftkvaliteten i samarbete 

med Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. Indikatorerna kan justeras 

efter detta arbete. 

Framgångsfaktorer 

I detta program är den ekologiska dimensionen utgångspunkt för 

livsmiljöbegreppet. Det finns även delmål under andra målområden som 
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gemensamt verkar för att uppnå det övergripande målet för livsmiljö. Det 

handlar t.ex. om kemikalier (Konsumtion och avfall) och för bevarande av tysta 

områden i kommunen (Natur). De mål och åtgärder som finns med i det 

miljöstratgiska programmet ska sedan samverka med mål i andra styrdokument 

som t.ex. Folkhälsoprogrammet för att tillgodose hela livsmiljöbegreppet. 

Trafiken är en stor källa till både bullerstörningar och luftföroreningar men 

det är även viktigt att arbeta med andra källor t.ex. verksamheter. Det 

tillsynsarbete som miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Samhällsbyggnad 

Gävle bedriver är mycket viktig för att uppnå målen. Samhälls- och 

trafikplanering spelar också en avgörande roll för måluppfyllelse.  
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Natur 

Det finns flera hot mot den biologiska mångfalden, bl a otillräckliga 

skötselåtgärder för naturområden, fragmentering av tidigare 

sammanhängande grönområden, arter som dör ut samt negativa effekter på 

natur och biologisk mångfald till följd av klimatförändringar. 

I Gävle kommun finns i dagsläget 37 naturreservat med en sammanlagd skyddad 

areal på ca 10 000 hektar, vilket motsvarar drygt 3 % av land- och vattenarealen. 

I Sverige är ca 9 % av landarealen skyddad som naturreservat. Både 

Länsstyrelsen Gävleborg och Gävle kommun arbetar aktivt med att inrätta fler 

naturreservat i kommunen för att värna den biologiska mångfalden och i många 

fall även för att säkerställa tätortsnära områden för rekreation och friluftsliv. 

Gävle stad är en grön och blå stad med god tillgång till både grönska och 

vatten. Gävle har även goda förutsättningar att värna, stärka och utveckla 

grönstrukturen för både biologiska och sociala värden.  

Både i Gävle stad och på andra platser i kommunen finns anlagda parker. 

Många av gävlebornas svar från enkäten om det miljöstrategiska programmet 

under våren 2012 handlade om att kommunen ska värna, skydda och spara 

dessa och förbättra skötseln av dem. För att öka användbarheten och nyttan med 

parkerna behöver innehållet och tillgängligheten ses över och förbättras. Vid alla 

skötsel- och utvecklingsåtgärder ska grönstrukturvärdena och den biologiska 

mångfalden beaktas, med målet att värdena ska öka. 

Arealen ängs- och betesmark som brukas har minskat kraftigt sedan förra 

århundradet. En stor del av jordbrukslandskapets mångfald finns i dessa marker 

och genom slåtter eller bete behålls värdena. I Gävle kommun finns ett flertal så 

kallade örtbackar, sydvända moränsluttningar med kalkinslag som nyttjats för 

bete och slåtter genom århundrandena där det växer en rik flora. Om 

artrikedomen ska bevaras krävs det att dessa örtbackar inte exploateras och att 

de sköts kontinuerligt med slåtter eller bete. 

Prioriterade områden 

Gävle kommuns övergripande mål för målområdet Natur är: 

 Den biologiska mångfalden ska bevaras och förstärkas  

 Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för rekreation ska 

stärkas och utvecklas. 

 

En fungerande grönstruktur är viktigt för den biologiska mångfalden. Den är 

även av största betydelse för att människor ska ha park- och naturområden att 

uppleva och vistas i och för att människor ska ha tillgång till alla viktiga 

ekosystemtjänster. Exempel på ekosystemtjänster är insekter som pollinerar 

fruktträd, mark där dagvatten kan infiltrera och träd som renar luften. 

Att bilda naturreservat för att värna den biologiska mångfalden och 

säkerställa tätortsnära områden för rekreation och friluftsliv är ett sätt att arbeta 

med frågorna, likaså att vidareutveckla målpunkter för rekreation, friluftsliv och 

turism. Att se till att kommunens örtbackar hävdas kontinuerligt samt beakta 

och gynna hotade arter som finns eller har förutsättningar att finnas inom 

kommunen är ett annat. 
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Övergripande mål 1: Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och förstärkas 

För att bevara och förstärka den biologiska mångfalden behöver vi arbeta med 

skydd av områden och att säkerställa att områdena sköts så att värdena 

bevaras och utvecklas. 

Delmål Ansvarig  

Ytterligare minst 1000 ha värdefulla natur- och 

rekreationsområden ska vara långsiktigt skyddade år 

2020 jämfört med 2011 

KS, BMN 

Alla Gävles tätortsnära parker och naturområden ska år 

2020 skötas och utvecklas på ett sådant sätt att biologisk 

mångfald och god tillgänglighet främjas 

TN 

Arealen ängs- och betesmark som brukas ska inte minska 

jämfört med arealen år 2011 

TN 

Alla åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som berör 

Gävle kommun ska senast år 2020 vara implementerade i 

kommunkoncernens verksamhet  

TN 

Delmål 1: Ytterligare minst 1000 ha värdefulla natur- och 

rekreationsområden ska vara långsiktigt skyddade år 2020 jämfört 

med 2011 

Gävle kommun ska bilda naturreservat enligt reservatsstrategin och kommande 

översiktsplan för kommunen. Örtbackar och andra mindre naturområden med 

höga natur- eller rekreationsvärden som ligger nära bebyggelse ska få skydd 

genom bestämmelser i detaljplan. 

Ansvarig 

Kommunstyrelsen (KS) och Byggnads- och miljönämnden (BMN) 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Byggnads- och miljönämnden med indikatorerna: 

 Areal kommunalt bildade naturreservat (68,4 ha naturreservat år 2011).  
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Bild 9 Reservatsinformationsskylt vid Testeboåns delta (Källa: Gävle kommun) 

Delmål 2: Alla Gävles tätortsnära parker och naturområden ska år 

2020 skötas och utvecklas på ett sådant sätt att biologisk mångfald 

och god tillgänglighet främjas 

Gävle kommun behöver ta fram ett grönstrukturprogram och upprätta skötsel- 

och utvecklingsplaner för park- och naturområden. Det är viktigt med åtgärder 

för att stärka de gröna och blå sambanden via gröna länkar, korridorer och kilar. 

Fortsatt skötsel enligt naturreservatens skötselplaner och uppföljning av 

skötseln behöver ske.  

Det är viktigt att sprida information kring Gävle kommuns parker och 

naturområden. Det kan ske genom broschyrer, appar och aktuell information på 

hemsidan. 

Ansvarig 

Tekniska nämnden (TN) 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna: 

 Grönstrukturprogram har antagits och följs. 

 Andel parker/naturområden med fastlagd skötsel- och utvecklingsplan. 

Delmål 3: Arealen ängs- och betesmark som brukas ska inte minska 

jämfört med arealen år 2011 

Gävle kommun ska följa och utveckla programmet för örtbackar. En 

kartläggning behöver göras av kommunägd ängs- och betesmark inklusive 

arrenden. Gävle kommun kan ha fler kommunala betesdjur och uppmuntra 

privata initiativ.  

Ansvarig 

Tekniska nämnden (TN) 
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Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna: 

 Antal hävdade örtbackar (10 stycken år 2012).  

 Areal betes- och slåttermark med miljöersättning (395 ha betesmark och 21 

ha slåttermark år 2011). 

Delmål 4: Alla åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som berör 

Gävle kommun ska senast år 2020 vara implementerade i 

kommunkoncernens verksamhet 

Gävle kommun ska i samverkan med länsstyrelsen gå igenom vilka 

åtgärdsprogram och förslag på åtgärder som är relevanta för Gävle kommun. 

Nästa steg blir att utföra åtgärder enligt förslag i åtgärdsprogrammen. Viktiga 

aktiviteter är att se över och vid behov förändra rutiner och åtgärder vid 

markanvändning (t.ex. skogsbruk) för att gynna utpekade arter och biotoper.  

Ansvarig 

Tekniska nämnden (TN) 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna: 

 Andel implementerade åtgärdsprogram (0 % år 2012).  

 Antal utförda åtgärder enligt ÅGP (0 st år 2012).  

Framgångsfaktorer 

Framgångsfaktorer för att nå målet är fortsatt arbete med att skydda områden 

som naturreservat och att sköta de skyddade områden enligt fastställda 

skötselplaner. Kommunala och privata initiativ till hävd/bete av ängs- och 

betesmark behöver också stödjas. 

För att arbeta med utveckling av natur- och friluftslivsfrågor inom 

kommunen behövs ett nytt naturvårds- och friluftslivsprogram.En annan mycket 

viktig framgångsfaktor är att kommunen antar ett grönstrukturprogram där det 

fastläggs vilka park- och naturområden som har betydelse för tätorterna i form 

av ekologisk funktion, allmänhetens tillgänglighet och gynnande av folkhälsan. 

Där ska framgå vilka åtgärder som krävs för att de gröna och blå sambanden ska 

fungera och vilka riktlinjer som gäller inom de gröna kilarna som är utpekade i 

översiktsplanen. 

Alla värdefulla park- och naturområden behöver en framtagen skötsel- och 

utvecklingsplan som följs. Inriktningen i dessa planer ska vara att öka den 

biologiska mångfalden och förbättra tillgängligheten utifrån platsens givna 

förutsättningar. 

Under Mark och bebyggd miljö finns delmål för hur kommunkoncernens 

skog- och jordbruksmark ska brukas, vilket också bidrar till att nå det 

övergripande målet. 
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Bild 10 Vy över örtbacke vid Hemlingsby gravfält i Gävle. (Källa: Gävle kommun) 

Övergripande mål 2: Mark- och vattenområden som 
har särskild betydelse för rekreation ska stärkas och 
utvecklas 

Detta övergripande mål syftar till att underlätta och förstärka möjligheterna 

till rekreation och användningen av våra naturområden 

Delmål Ansvarig  

Tysta områden som är värdefulla för rekreation och 

friluftsliv ska bevaras 

BMN 

Användningen av parkområden för närrekreation ska 

öka till år 2020 

TN 

Ett stadsbad ska finnas i Gavleån år 2015 BMN, KFN, TN 

En strandpromenad med natur- och kulturinformation 

ska finnas längs Norrlandet år 2020 

BMN, KFN, TN 

Ett komplett och välbesökt arboretum med inhemska 

träd- och buskarter ska finnas år 2020 

TN 

Delmål 1: Tysta områden som är värdefulla för rekreation och 

friluftsliv ska bevaras 

Tysta områden innebär naturområden som är relativt opåverkade av buller. 

Gävle kommun ska inventera kommunens tysta områden och ta fram och 

fastställa riktlinjer för deras bevarande. 

Ansvarig 

Byggnads- och miljönämnden (BMN) 
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Uppföljning 

Delmålet följs upp av Byggnads- och miljönämnden med indikatorerna: 

 Riktlinjer för tysta områden är framtagna. 

Delmål 2: Användningen av parkområden för närrekreation ska öka 

till år 2020 

Gävle kommun ska kartlägga kvaliteten i parkområden (buller, tillgänglighet, 

aktivitetsmöjligheter, biologisk mångfald) och åtgärda brister. Det kan handla 

om att förbättra tillgänglighet och öka antal och variation av områden. 

Information till kommuninvånare är viktigt. 

Ansvarig 

Tekniska nämnden (TN) 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna: 

 Antal besökare per tidsenhet vid parkområden. 

Delmål 3: Ett stadsbad ska finnas i Gavleån år 2015 

Gävle kommun ska anlägga en badplats vid beachvolleybollplanerna söder om 

Gustafsbron. 

Ansvarig 

Byggnads- och miljönämnden (BMN), Kultur- och fritidsnämnden (KFN) och 

Tekniska nämnden (TN)  

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna: 

 Badplats vid Gavleån är anlagd.  

Delmål 4: En strandpromenad med natur- och kulturinformation ska 

finnas längs Norrlandet år 2020 

Strandpromenaden kan anläggas i samband med utbyggnaden av vatten och 

avlopp. Information om natur- och kulturvärden längs sträckningen tas fram och 

tillgängliggörs.  

Ansvarig 

Byggnads- och miljönämnden (BMN), Kultur- och fritidsnämnden (KFN) och 

Tekniska nämnden (TN). 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna: 

 Strandpromenad längs Norrlandet är anlagd och skyltad. 

 Information om natur- och kulturvärden vid strandpromenaden är 

tillgänglig.  

Delmål 5: Ett komplett och välbesökt arboretum med inhemska träd- 

och buskarter ska finnas år 2020 

Gävle kommun ska ta fram en skötsel- och utvecklingsplan för Arboretum Valls 

Hage. Besöksräkning är viktigt för utvärdering och prioritering av åtgärder.  

Ansvarig 

Tekniska nämnden (TN) 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna: 
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 Antal besökare per tidsenhet vid arboretum. 

 Framtagen och efterlevd skötsel- och utvecklingsplan för arboretum.  

Framgångsfaktorer 

Det är mycket viktigt att tätortsnära parkområden sköts och utvecklas så att de 

blir mer attraktiva besöksmål samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras 

eller förstärks. Viktiga projekt för att utveckla och stärka målpunkter för 

rekreation för både gävlebor och besökare är att anlägga ett stadsbad, en 

strandpromenad längs Norrlandet och utveckla arboretet Valls Hage.  

Under Mark och bebyggd miljö finns delmål för hur kommunkoncernens 

skog- och jordbruksmark ska brukas vilket också bidrar till det övergripande 

målet. 

Informationsinsatser är framgångsfaktorer i alla delmål. Informationen 

behöver vara målgruppsanpassad och lättillgänglig. Kommunikation och 

återkoppling från besökare är också viktigt. 
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Vatten 

Tillgång på rent vatten är en förutsättning för våra liv. Att Gävle kommun ska 

ha en trygg vattenförsörjning nu och för framtida generationer är en viktig 

fråga. Rent vatten i våra sjöar och vattendrag är även av stor betydelse för 

möjligheterna att använda vatten till rekreations- och friluftsliv. 

Gävle kommun har idag fem kommunla vattenverk som förser 90 % av Gävle 

kommuns invånare med dricksvattenvatten. Ett arbete med att ta fram en 

vattenförsörjningsplan för Gävle kommun har inletts i syfte att lokalisera 

potentiella råvattenresurser i ett flergenerationsperspektiv. Samhällsplaneringen 

är ett viktigt strategiskt redskap för att skydda och säkerställa att kommunen 

skapar en stabil grund för att vattenresurserna används ansvarsfullt och inte 

utsättas för onödiga risker. 

Problemet är att dricksvattenresurserna exploateras och hotas av olika 

föroreningar. Föroreningar kommer från en rad olika källor som t.ex. dagvatten, 

deponier, förorenade områden och avlopp. I arbetet med vatten är det även 

viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder som att planera för konsekvenserna 

av ett ändrat klimat. Det behövs både förebyggande arbete och anpassning för 

att minimera effekter av exempelvis kraftigare stormar och intensivare regn.  

De största miljöproblemen i sjöar och vattendrag i Gävle kommun idag är 

miljöfarliga ämnen, fysiska ingepp i vattenmiljön och övergödning. Enligt en 

sammanställning som gjorts för Gävle kommuns sjöar och vattendrag är 

vandringshinder en stor anledning till att vattenförekomsterna idag inte uppnår 

god ekologisk status. Det hör ihop med att det finns vattenkraftverk i 

vattendragen och att vattendragen tidigare använts till att flotta timmer vilket 

gjort att de naturliga miljöerna har förändrats. Idag saknas dessutom biologiska 

utredningar för insekter i de allra flesta vattenförekomster.Gävles kustvatten är 

indelade i mycket stora områden vilket gör det svårt att göra detaljbedömningar 

av vattnens status. Utifrån nuvarande indelning bedöms merparten av 

kustvattnen hålla en god ekologisk och kemisk status. 

Kemiska statusen på Gävle kommuns sjöar och vattendrag är relativt bra om 

man inte räknar med kvicksilver. Räknas kvicksilver med uppnår inget av 

vattendragen god kemisk status, detta är ett generellt problem för Sveriges 

vattendrag. Den kemiska statusen på grundvatten i kommunen är relativt god 

men det finns föroreningsrisker, särskilt för Gävle-Valboåsen. 

Prioriterade frågor  

Gävle kommuns övergripande mål för målområdet Vatten är: 

 Det ska finnas ett långsiktigt hållbart skydd av råvatten och dricksvatten 

 Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status 

 

Prioriterade områden i målområdet Vatten är rent dricksvatten, väl fungerande 

dagvattenhantering, efterbehandling av förorenade områden, minskning av 

övergödande ämnen och implementering av vattendirektivet i 

kommunkoncernen.  

Gävle kommuns arbete med vatten kommer till stora delar vara kopplad till 

det ramdirektiv för vatten som EU tog fram år 2000. Direktivet ställer krav på 

kommunen som verksamhetutövare, politisk organisation och markägare. Målet 
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är att alla yt-, grund- och kustvatten ska ha god ekologisk och kemisk status till 

2015 alternativt till år 2021. Det innebär att naturligt förekommande flora och 

fauna (mångfald av växter och djur inom ett område) ska finnas i sjöar och 

vattendrag samt att det inte får finnas för höga halter kemikalier och 

tungmetaller. Vad gäller grundvatten ska det ha både god kvalitativ och 

kvantitativ status, vilket innebär att det både ska vara rent och finnas i 

tillräckliga mängder.  

 

 
 

Bild 11. Vy över Bönaviken (Källa: Gävle kommun) 

Övergripande mål 1: Det ska finnas ett långsiktigt 
hållbart skydd av råvatten och dricksvatten 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi måste ge det ett bättre långsiktigt 

skydd och säkra ett rent vatten för kommande generationer.  

Delmål Ansvarig 

Befintliga vattentäkter och blivande vattentäkter ska 

skyddas och säkras senast år 2020 

BMN, TN och GVAB 

Råvattenförekomster som kan vara väsentliga för 

framtida dricksvattenförsörjning ska skyddas genom 

planläggning senast år 2017 

BMN och GVAB 

Delmål 1: Befintliga vattentäkter och blivande vattentäkter ska 

skyddas och säkras senast år 2020 

Delmålet innebär att vid målåret 2020 ska vattenskyddsområden och 

skyddsbestämmelser finnas för vattentäkter som försörjer fler än 50 personer 

eller distribuerar mer än 10 kubik per dygn. 

Alla prioriterade vägavsnitt inom Gävle Valboåsens vattenskyddsområde ska 

även vara åtgärdade. 

För att nå dit behöver Gävle kommun revidera vattenskyddsområden och 

föreskrifter för de vattentäkter där behov finns. Exempel på ytterligare 

aktiviteter är tillsyn på mindre privata vattentäkter med fler än 50 
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personekvivalenter och miljöfarliga verksamheter inom vattenskyddsområden. 

Det är även viktigt att arbeta med att minska saltning av vägar. Gävle kommun 

kan även se över och vid behov ändra befintliga detaljplaner som anger 

industrimark inom vattenskyddsområde. Kommunala insatsplaner för t.ex. 

smitta, förorenat släckvatten, stor dricksvattenläcka och petroleum- eller 

kemikalieolycka är också viktiga.  

Ansvarig 

Byggnads- och miljönämnden (BMN), Tekniska nämnden (TN) och Gästrike 

Vatten AB (GVAB) 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna:  

 Andel skyddade vattentäkter med skyddsföreskrifter yngre än 15 år eller med 

relevanta uppdaterade föreskrifter. 

 Andel åtgärdade vägavsnitt med grundvattenskydd.  

 Andel utförda tillsynsbesök på privata vattentäkter. 

Delmål 2: Råvattenförekomster som kan vara väsentliga för framtida 

dricksvattenförsörjning ska skyddas genom planläggning senast år 

2017 

Gävle kommun ska senast år 2017 ha identifierat och skyddat alla betydelsefulla 

råvattenförekomster i översiktsplaner och beakta råvattenförekomsterna vid 

bildande av nya detaljplaner.  

Ansvarig  

Byggnads- och miljönämnden (BMN) och Gästrike Vatten AB (GVAB) 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Gästrike Vatten AB med indikatorerna:  

 Andel betydelsefulla råvattenförekomster som har relevanta skydd (År 2012 

saknades skydd för identifierade råvattenförekomster) 

Framgångsfaktorer 

En framgånsfaktor för att uppnå målet är att mark- och naturresurser som 

används eller kan användas för vattenförsörjning skyddas ur ett regionalt 

perspektiv. Ett steg mot en hållbar dricksvattenförsörjning är att det finns en 

fungerande samverkan med andra kommuner i regionen. Gävle kommun ska via 

Gästrike Vatten AB verka för en ökad regional samverkan för att klara 

framtidens vattenförsörjning. Mark- och naturresurser som är av betydelse för 

nuvarande eller framtida vattenförsörjning ska inte heller användas på ett sätt 

som riskerar att påverka resursen negativt. Avvägningar rörande 

markanvändning sker i översiktsplanen. Samhällsplaneringen är ett viktigt 

strategiskt redskap för att skydda och säkerställa att vattenresurserna används 

ansvarsfullt och inte utsätts för onödiga risker. 

Parallella åtgärder och samverkan mellan tillsyn, kommunal planering, 

väghållare och VA-huvudman är nödvändigt för att uppnå skyddade och säkrade 

vattentäkter. Alla dessa aktörer har viktiga uppgifter för att uppnå målet. En 

framgångsfaktor är samverkan mellan VA-huvudman och den översiktliga 

kommunala planeringen för att säkra råvattenskyddet långsiktigt. Det är även 

viktigt att det ingår som ett underlag i kommande VA-plan. 

Gävle kommunkoncern behöver ha en beredskapsplanering för 

dricksvattenförsörjning för hela kommunen och ta fram kommunala 



VATTEN    55 

insatsplaner för bl a smitta, förorenat släckvatten, stor dricksvattenläcka och 

petroleum- eller kemikalieolycka. 

Det är viktigt att information sker kontinuerligt till allmänheten inom 

vattenskyddsområden. Syftet är att göra gävleborna medvetna om vilka risker 

som finns inom våra vattenskyddsområden.  

 

Övergripande mål 2: Alla vattenförekomster ska ha 
god ekologisk och kemisk status 

Vatten spelar en viktig roll i våra liv och för allt djurliv. För att nå en god 

ekologisk och kemisk status i våra sjöar och vattendrag måste vi förhindra 

spridning av föroreningar och övergödande ämnen, och arbeta för att skapa 

bättre levnadsmiljöer för vattenlevande djur.  

Delmål Ansvarig 

I vattendrag, sjöar och hav ska det finnas goda 

reproduktionsmöjligheter och livskraftiga bestånd för 

fiskar och andra vattenlevande djur år 2020  

KFN, BMN, GEAB 

 

Gävle kommunkoncern ska minimera risken för 

negativa miljö- och hälsoeffekter vid översvämningar 

och ökade flöden, till följd av ändrat klimat 

GVAB, TN och BMN 

Förorenat vatten och dagvatten ska inte släppas till 

sjöar, vattendrag eller kustområden 

BMN, TN och GVAB 

Miljöbelastningen från spillvatten ska minska BMN och GVAB 

Äldre deponier ska vara åtgärdade senast år 2025 så 

att spridning av farliga ämnen från dessa minimeras 

TN 

Delmål 1: I vattendrag, sjöar och hav ska det finnas goda 

reproduktionsmöjligheter och livskraftiga bestånd för fiskar och 

andra vattenlevande djur år 2020 

Gävle kommunkoncern ska uppdatera Fiskevårdsplanen och komplettera med 

de vattendrag som saknas. Testeboån har högsta prioritet i åtgärdsarbetet, t.ex. 

åtgärder vid Strömsbro kraftverk. Andra exempel på åtgärder är att underlätta 

för ålarna i Gavleån, restaurering av kustmynnande vattendrag och skydda 

lekområden. Gävle kommunkoncern kan verka för att det lämnas 50 m 

skyddszon mot vatten vid föryngringsavverkningar. Samverka med 

Skogsstyrelsen och skogsbolag är viktigt. 

Ansvarig 

Kultur- och fritidsnämnden (KFN), Byggnads- och miljönämnden (BMN) och 

Gävle Energi AB (GEAB) 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Kultur- och fritidsnämnden och med indikatorerna:  

 Ny fiskevårdsplan är framtagen. 
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Bild 12. Tolvfors vattenkraftverk i Gavleån i Gävle (Källa: Gävle Energi AB).  

Delmål 2: Gävle kommunkoncern ska minimera risken för negativa 

miljö- och hälsoeffekter vid översvämningar och ökade flöden till 

följd av ändrat klimat 

Gävle kommunkoncern ska ta fram och fastställa en klimatanpassningsplan som 

tydliggör strategier och åtgärder för att motverka negativa effekter med ett 

ändrat klimat. Handlingsplaner för översvämningsrisk vid häftiga skyfall 

behöver tas fram för att skydda allmänhetens värden, så som hus och 

infrastruktur.  

Inga ledningssystem för dagvatten är idag dimensionerade för femtio- eller 

hundraårsregn och det saknas information om vilka konsekvenser detta kan ha 

på ledningsnäten. Gävle kommunkoncern kan därför se över detaljplaner så att 

en bättre dagvattensituation kan skapas. Detaljplaner bör ange hur 

dagvattenhanteringen ska lösas för att inte skapa problem på sikt.  
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Ansvarig 

Gästrike Vatten AB (GVAB), Tekniska nämnden (TN) och Byggnads- och 

miljönämnden (BMN) 

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Byggnads- och miljönämnden och med indikatorerna:  

 Klimatanpassningsplan är framtagen.  

Delmål 3: Förorenat vatten och dagvatten ska inte släppas till sjöar, 

vattendrag eller kustområden 

Gävle kommun ska minska utsläpp av föroreningar från dagvatten och 

föroreningskadade områden. Gävle kommun ska prioritera efterbehandling av 

förorenade områden där föroreningar riskerar att spridas till eller via vatten och 

vidta åtgärder vid prioriterade dagvattensystem.  

Framtagande och implementering av en VA-plan och en plan för åtgärder vid 

förorenade områden är viktiga verktyg. Exempel på ytterligare åtgärder är 

provtagning och inventering av felkopplingar från spill- till dagvattennätet, 

åtgärda felkopplingar, framtagande av provtagningsplan för Gävle kommuns 

vattenförekomster och kartläggning av prioriterade ämnen enligt 

vattendirektivet. Gävle kommun kan också peka ut lokala platser för snöupplag 

och sköta dem med kontrollprogram.  

Ansvarig  

Byggnads- och miljönämnden (BMN), Tekniska nämnden (TN) och Gästrike 

Vatten AB (GVAB) 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Byggnads- och miljönämnden med indikatorerna:  

 Antal inventerade dagvattensystem per år.  

 Antal nya reningsanläggningar per år (7 stycken år 2012).  

Delmål 4: Miljöbelastningen från spillvatten ska minska 

Gävle kommun ska ta fram och implementera en VA-plan. VA-huvudmannen 

ska kontinuerligt minska ovidkommande vatten till det kommunala 

spillvattennätet och installera provtagningsmöjligheter och 

bräddflödesberäkning vid känsliga recipienter och större utsläppspunkter från 

pumpstationer. Bräddvatten från de kommunala avloppsreningsverken ska ha 

en ökad reningsgrad innan utsläpp sker till recipient. 

Tillsyn på enskilda avlopp ska ske i följande prioritetsordning: inom 

vattenskyddsområden, vid övergödda vattenförekomster och inom 

sammanhållen bebyggelse i Gävle kommun.  

Ansvarig  

Byggnads- och miljönämnden (BMN) och Gästrike Vatten AB (GVAB) 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Byggnads- och miljönämnden med indikatorerna:  

 Andel tak och husdräneringar bortkopplade från det kommunala 

spillvattennätet per år. 

 Andel åtgärdade pumpstationer utrustade med provtagningsmöjligheter och 

bräddflödesberäkning (17 anläggningar saknar provtagningsmöjligheter år 

2012)  

 Andel åtgärdade enskilda avlopp. 

 Minskad mängd fosfor per kubikmeter bräddat avloppsvatten (minskning i 

procent jämfört med inkommande vatten). 
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Delmål 5: Äldre deponier ska vara åtgärdade senast år 2025 så att 

spridning av farliga ämnen från dessa minimeras  

Gävle kommun ska ta fram en handlingsplan med arbetssätt för deponierna vid 

Avan, Norrsundet, Bergby, Näringen och Åbyfors. Därefter ska efterbehandling 

genomföras enligt handlingsplanen. 

Ansvarig  

Tekniska nämnden (TN) 

Uppföljning  

Delmålet följs upp av Tekniska nämnden med indikatorerna:  

 Antal åtgärdade deponier av totala antalet deponier. 

Framgångsfaktorer 

För att nå det övergripande målet om god status i samtliga vattenförekomster i 

Gävle kommun är några framgångsfaktorer en tydlig organisation för 

kommunkoncernens arbete i vattenförvaltningsfrågorna, tydliga roller och 

ansvarsområden, tillsyn och riskbaserade taxor inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet, rätt kompetens samt samverkan med andra aktörer inom 

vattnens avrinningsområden. Det är även viktigt att genom regional samverkan 

uppnå en helhetssyn för åtgärder när kommuner och län delar 

avrinningsområde. 

Inom kommunkoncernen är det viktigt att medarbetare inom bland annat 

miljötillsyn, miljöövervakning, fysisk planering, övergripande planering, mark 

och exploatering samt Gästrike Vatten AB hittar organisationsformer för ett gott 

samarbete. En särskild tvärgrupp behövs över förvaltnings- och bolagsgränser 

för att arbetet ska vara framgångsrikt. Tillsyn inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet är centralt för att följa upp att verksamheter med utsläpp 

till vatten följer tillstånd och villkor m.m. Ett instrument som också kan 

motivera till miljöförbättrande åtgärder är en så kallad riskbaserad taxa för 

tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En förutsättning är också att alla 

medarbetare som har möjlighet att direkt eller indirekt påverka utsläpp till 

vatten har kunskaper om sin roll i förhållande till vattendirektivet, 

miljökvalitetsnormerna och statusen i vattenförekomsterna. Flera av åtgärderna 

är initialt kostsamma och tar mycket kraft att genomföra men är mycket viktiga 

och möjliga att genomföra. 

Arbetet med att ta fram och implementera en VA-plan som omfattar 

dagvatten, spillvatten och dricksvatten är viktigt för att uppnå målen. 

Samhällsplaneringen är ett viktigt strategiskt redskap för att skydda och 

säkerställa att vattenresurserna används ansvarsfullt och inte utsätts för onödiga 

risker. 
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Information och utbildning 

Med enbart teknisk utveckling, effektivisering och fysiska ågärder kommer vi 

inte att uppnå de miljömål som finns nationellt eller de föreslagna målen i detta 

program. För att uppnå målen krävs också attityd- och beetendeförändringar. 

Varje gävlebo och alla som är verksamma i kommunen behöver kontinuerligt ny 

kunskap och information för att kunna göra medvetna val som bidrar till 

minskad konsumtion och ett agerande som leder till minskad miljöpåverkan. En 

viktig del är också att arbeta med återkoppling.  

Informations- och utbildningsinsatser finns med som både mål och åtgärder 

under alla övriga målområden. Detta kapitel innehåller de insatser som berör 

alla områden och därför inte kan placeras under ett specifikt område. De mål och 

åtgärder som finns presenterade i detta kapitel ska läsas tillsammans med de 

övriga informations- och utbildningsinsatser som finns under respektive 

målområde.  

Prioriterade områden 

Gävle kommuns övergripande mål för målområdet Information och utbildning 

är: 

 Alla som bor och verkar i Gävle kommun ska kunna ta del av information 

och verktyg för att agera hållbart 

 

Barn och ungdomar är särskilt viktiga i arbetet med att förändra attityder och 

beteende. Gävle kommun har därför valt att sätta målet att alla barn och 

ungdomar ska ges både kunskap och handlingskompetens för att kunna agera 

hållbart. Det finns flera olika system för att arbeta med hållbarhetsfrågor i 

skolan. Gävle kommun har valt att fokusera på Lärande om hållbar utveckling. 

Idag finns en försöksverksamhet på Borgarskolan, men detta arbete bör fortsätta 

och utökas till att omfatta alla stadier från förskola till gymnasium. Det är också 

viktigt att alla barn och ungdomar ges möjlighet till naturundervisning för att 

öka förståelsen och kunskapen om natur och miljöfrågor. 

Gävle kommunkoncern ska vara en förebild på miljöområdet. En viktig 

strategi för att uppnå detta är att alla medarbetare har god kunskap och 

förståelse för hur arbetsplatsen och individen påverkar och bidrar till att uppnå 

kommunens miljö- och klimatmål. Detta uppnås genom ett utbildningspaket för 

de anställda och genom att information om kommunens miljöarbete ingår som 

en del i introduktionen av nyanställda. 

Näringslivet är viktiga aktörer för att nå målen, framför allt inom 

målområdena energi och transporter.  
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Bild 13. Gästrike Återvinnares informationsmaterial för att lukta och smaka innan vi slänger livsmedel 

(Källa: Gästrike Återvinnare) 

Övergripande mål 1: Alla som bor och verkar i Gävle 
kommun ska kunna ta del av information och verktyg 
för att agera hållbart 

Kunskap om den ekologiska delen för en hållbar utveckling är viktigt för att nå 

alla mål i programmet. En god kunskapsnivå behövs i kommunkoncernen och 

bland gävlebor och näringsliv. Särskilt viktigt är att barn och elever, våra 

kommande generationer, tidigt lär sig om detta.  

Delmål Ansvarig 

Alla elever ska ha kunskap och handlingskompetens, i 

förhållande till sin ålder, för att kunna agera hållbart 

BUN, UAN, KFN 

Gävlebor och näringsliv ska kunna ta del av information 

och verktyg för att kunna agera hållbart 

Alla nämnder och 

styrelser 

Alla medarbetare och politiker ska i förhållande till sin roll 

ha tillräcklig kunskap i miljöfrågor för att kunna agera 

hållbart 

Alla nämnder och 

styrelser 

Delmål 1: Alla elever ska ha kunskap och handlingskompetens, i 

förhållande till sin ålder, för att kunna agera hållbart  

Det är viktigt att alla elever har kunskap och handlingskompetens för att kunna 

agera hållbart. En viktig del är att arbeta med lärande om hållbar utveckling 

inom alla stadier i skolan och ta fram en strategi för detta. Strategin ska omfatta 

förskola, grundskola och gymnasium. 

Alla barn och ungdomar i Gävle behöver också ha möjlighet att delta i natur- 

och miljöundervisning. För att uppnå detta är det viktigt att ge förskolor och 

grundskolor möjlighet till att ha undervisning utomhus i t.ex. skolskogar, 

skolträdgårdar och naturskola. Det behövs också en resurs som kan utveckla, 

komplettera och samordna skolornas miljö- och naturundervisning (en 

naturskolepedagog). Gävle kommun kan också utveckla möjligheterna till 

deltagande i mulleskola, naturskola, 4H-gård eller liknande. Grön Flagg är en 

internationell certifiering och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med 

hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Detta eller andra 

vedertagna certifieringar kan vara ett bra verktyg för att strukturera arbetet. 
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Ansvarig 

Barn- och ungdomsnämnden (BUN), Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 

(UAN), samt Kultur- och fritidsnämnden (KFN).  

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Barn och Ungdomsnämnden och Utbildning- och 

arbetsmarkandsnämden med indikatorerna: 

 Strategi framtagen för lärande om hållbar utveckling. 

 Andel skolor/förskolor med tillgång till skolskog. 

 Andel skolor/förskolor med tillgång till skolträdgård. 

 50 % av alla kommunala skolor och förskolor ska vara Grön Flagg-

certifierade eller motsvarande certifiering senast år 2020. 

Delmål 2: Gävlebor och näringsliv ska kunna ta del av information 

och verktyg för att kunna agera hållbart 

Gävle kommun ska skapa nya forum och kommunikationskanaler och försöka 

samordna instanser för att få samverkansvinster samt underlätta för den 

enskilde och verksamheter. Det kan handla om att bygga upp ett system, t.ex. 

webbsida, för att sprida goda exempel från kommunkoncernens aktiviteter.  

Ansvarig 

Alla nämnder och styrelser.  

Särskilt ansvariga är Kommunstyrelsen, Gävle Energi AB, AB Gavlegårdarna, 

Gästrike Återvinnare, Gästrike Vatten AB, Byggnads- och miljönämnden och 

Tekniska nämnden.  

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen med indikatorerna:  

 Informationskanaler finns identifierade och upprättade mot gävlebor och 

näringsliv. 

 System finns för att sprida goda exempel till gävlebor och näringsliv. 

 Indikatorer från övriga målområden som visar effekterna av 

informationsinsatserna.  

Delmål 3: Alla medarbetare och politiker ska i förhållande till sin roll 

ha tillräcklig kunskap i miljöfrågor för att kunna agera hållbart 

Gävle kommun ska ta fram en webb-baserad grundutbildning och en speciell 

utbildning för miljöombud. Information om miljö- och klimatmålen ska ske vid 

introduktion av nyanställda. Utbildningar bör genomföras årligen. En viktig del 

är också nätverk för miljöombud. Det kan också vara aktuellt att ta fram material 

för diskussion på arbetsplatsmöten.  

Ansvarig 

Alla nämnder och styrelser.  

Särskilt ansvariga är Kommunstyrelsen, Gävle Energi AB, AB Gavlegårdarna, 

Gästrike Återvinnare, Gästrike Vatten AB, Byggnads- och miljönämnden och 

Tekniska nämnden.  

Uppföljning 

Delmålet följs upp av Kommunstyrelsen med indikatorerna: 

 Miljöfrågorna är med i introduktionsprogram för nyanställda. 

 Webb-baserad basutbildning är klar för att användas. 

 I förvaltningar och bolag finns utbildning och nätverk för miljöombud. 

 Antal medarbetare som genomfört utbildningarna/totalt antal anställda. 



INFORMATION OCH UTBILDNING    62 

Framgångsfaktorer 

Det är viktigt att alla elever har kunskap och handlingskompetens, i förhållande 

till sin ålder, för att kunna agera hållbart. Det krävs flera insatser för att uppnå 

det detta. En viktig del är att arbeta med lärande om hållbar utveckling inom alla 

stadier i skolan. Framgångsfaktorer är strategi, nätverk och mer resurser både 

för personal och till utomhusmiljöer. 

Gävlebornas kunskap och medvetenhet om miljöfrågor ska öka. Detta 

behöver ske genom satsning på information, utbildning och samverkan. En 

gemensam satsning i ett hållbarhetskontor bör skapas tillsammans med andra 

aktörer t.ex. länsstyrelsen, landstinget och högskola för att arbeta utåtriktat med 

dessa frågor. Hållbarhetskontoret behöver inte vara fysiskt utan kan vara ett 

nätverk som använder befintliga kanaler mot medborgarna. Det ska arbeta för 

en god dialog och kommunikation med invånarna. En kommunikationsstrategi 

behöver tas fram för att samordna informationsinsatserna. 

Det finns flera aktiviteter föreslagna under olika målområden som berör 

näringslivet. Det är viktigt att dessa samordnas och att befintliga kanaler 

används som t.ex. tillsyn och näringslivsavdelningen.  

För att höja kunskapsnivån hos kommunkoncernens anställda bör ett 

utbildningspaket tas fram, kompletterat med att information om kommunens 

miljöarbete ingår som en del i introduktionen av nyanställda. 

 

 
 

Bild 14. Gästrike Återvinnares informationsmaterial för att byta grejor med varandra (Källa: Gästrike 

Återvinnare) 
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Gemensamma framgångsfaktorer 

I arbetet med det miljöstrategiska programmet har ett antal viktiga 

gemensamma framgångsfaktorer utkristalliserats. Dessa faktorer är viktiga för 

genomförandet av många mål och påverkar möjligheten att uppnå målen.  

Upphandling 

Upphandling är en viktig fråga för att uppnå flera av målen. Detta gäller internt 

inom kommunkoncernen men är även lika viktigt inom andra företag och 

verksamheter. Genom upphandlingen kan Gävle kommun styra inköp av varor 

och tjänster i en mer hållbar riktning.  

Samverkan 

För att uppnå målen krävs det att Gävle kommun samverkar internt inom 

kommunkoncernen och externt med andra aktörer som arbetar med frågorna. 

Det är viktigt att alla insatser samordnas och att resurserna används på ett 

effektivt sätt.  

Nätverk är en framgångsfaktor för miljöarbetet. Internt inom 

kommunkoncernen behöver det finnas nätverk så att de som arbetar med 

likartade frågor kan utbyta erfarenheter och använda redan beprövade kanaler 

och metoder. En kommunikationsstrategi bör tas fram för att samordna arbetet. 

Det finns också flera nationella nätverk som kommunen kan delta i. När 

målen i det miljöstrategiska programmet antagits bör kommunen välja att delta i 

det nätverk i som ger mest utbyte i förhållande till den inriktning man valt.  

Attityd- och beteendeförändringar 

För att uppnå miljömålen är det viktigt att arbeta med attityd- och 

beteendeförändring. Information och utbildning internt inom 

kommunkoncernen, för gävleborna och för företag är framgångsfaktorer för att 

uppnå sådana förändringar. För att förstärka ett önskat beteende är det viktigt 

att arbeta med återkoppling, så att individen ser vilka effekter och konsekvenser 

det förändrade beteendet ger. 
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Trender, målkonflikter och  
synergieffekter 

Arbetet med miljöfrågor i Gävle kommun påverkas i hög grad av det övriga 

samhället, både lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Det finns trender som 

både bidrar till miljöarbetet och de som motverkar.  

Trender som påverkar arbetet med miljöstrategiska 
programmet 

Trender i omvärlden 

I en fördjupad utvärdering av miljömålen ur ett nationellt perspektiv har 

Naturvårdsverket låtit sammanställa hur olika globala megatrender (som 

identifierats av Europeiska miljöbyrån, EEA) påverkar möjligheten att nå 

generationsmålet. Naturvårdsverket har identifierat åtta trender och deltrender 

som har störst inverkan på generationsmålet, med både positiv och negativ 

inverkan.  

Dessa trender är något som Gävle kommun måste förhålla sig till i det 

framtida arbetet med det miljöstrategiska programmet. Det handlar om att 

utnyttja de positiva effekterna av trenderna, bromsa upp de negativa effekterna, 

eller anpassa och förhålla sig till de negativa effekter där Gävle kommun inte har 

möjlighet att påverka. Förutom dessa megatrender påverkar även osäkra 

trender, som exempelvis ökade och mer ambitiösa politiska beslut inom 

miljöområdet på internationell och nationell nivå. 

Urbanisering  

I städerna är effekten av urbaniseringen en hög konsumtionskultur som sätter 

hårt tryck på ekosystem och naturresurser utanför städerna, men samtidigt 

innebär resurseffektiva transporter och energianvändning. Människor utsätts 

även i större utsträckning för buller, luftföroreningar och farliga ämnen men har 

samtidigt bättre möjligheter att komma till rätta med dem och möjlighet till 

sundare livsstil. På landsbygden medför urbaniseringen förlust av natur- och 

kulturhistoriska värden.  

Ökad miljömedvetenhet  

Hållbarhetstrender såsom val att köpa begagnat med hög kvalitet framför slit 

och släng förväntas öka, likaså val av ekologiskt och biologiskt nedbrytbara 

material.  

Teknikutveckling 

Teknikutveckling ger stora möjligheter att t.ex. minska trycket på naturresurser 

och minskar skadliga utsläpp, men kan även innebära risker när vinsterna på 

flera områden äts upp av en totalt ökande konsumtion, den s.k. rekyleffekten.  

Ökade svenska anspråk på resurser utomlands  

Svensk konsumtion utgörs till cirka 40 procent av import, vilket tar resurser 

utomlands i anspråk. Denna trend ökar, vilket kan resultera i mindre hänsyn till 

miljö, hälsa och sociala förhållanden utanför landets gränser samt sämre 

resurshushållning jämfört med produktion i Sverige.  
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Överutnyttjande av naturresurser  

Ökad tillväxt i traditionell bemärkelse leder till ökat överutnyttjandet av 

resurser, t.ex. mineraler, metaller, fisk, timmer, rent vatten, brukbar jord, ren 

luft och biomassa. Effekterna är att den långsiktiga produktionsförmågan i 

ekosystemen undergrävs, eller att produktiviteten sänks. Sverige använder i 

genomsnitt cirka 20 ton materiella resurser per person och år. 

Tilltagande effekter av klimatförändringen  

Mer extrema väderhändelser förväntas öka, med påverkan på hälsa, jord- och 

skogsbruk, vattenförsörjning, bebyggelse och infrastruktur bebyggelse samt 

infrastruktur.  

Hög och ökande konsumtion  

Konsumtionen i Sverige ökar. Det är osäkert om den fortsätter att öka i samma 

takt som under 1900-talet, det vill säga en fördubbling vart trettionde år. Vad 

som konsumeras har stor betydelse för dess miljöpåverkan. 

Tillväxt  

Ökande tryck på naturresurser på grund av ökad konsumtion och produktion, 

men också möjligheter till, och drivkraft för, en teknisk utveckling som kan bidra 

till ett effektivare resursutnyttjande. En utmaning är att bryta sambandet mellan 

ekonomisk tillväxt och ökad resursförbrukning (naturtillgångar, råvaror och 

energi).  

Trender i närvärlden 

I länet och regionen pågår mycket inom miljöområdet och trenden är en ökad 

samverkan mellan kommuner, länsstyrelsen, regionförbund, högskolan och 

andra aktörer. Detta leder till att kommunens arbete med miljöfrågor behöver 

vara öppet för samverkan så att vi bättre kan använda våra regiongemensamma 

resurser och nå synergieffekter för de aktiviteter som görs. Ett första steg att 

utveckla vår samverkan inom kommunkoncernen och skapa ett miljönätverk 

bedöms vara en viktig grund för vår samverkan utåt med andra aktörer i länet 

och regionen.  

Nya medel inom energi och klimatområdet förväntas att komma i och med 

den regionala utvecklingsstrategin. Samverkan med det internationella kontoret 

är viktigt för att identifiera våra möjligheter att nå dessa medel och andra medel 

inom miljöområdet för finansiering av åtgärder i det nya miljöstrategiska 

programmet.  

Målkonflikter och synergieffekter 

Miljöarbetet påverkas starkt av vad som händer i samhället och trender i 

samhällsutvecklingen. Det uppstår både målkonflikter och synergieffekter. En 

nationell genomgång har skett av de målkonflikter och synergieffekter som 

miljökvalitetsmålen ger upphov till och omfattningen av dem. De viktigaste 

målkonflikterna uppges inte finnas mellan miljökvalitetsmålen utan mellan 

miljökvalitetsmålen och andra politikområden. De som har tillfrågats uppger att 

de i stort ser fler synergimöjligheter än målkonflikter.  

Många gånger uppstår målkonflikter och problem på grund av oklarheter i 

ägarskap, rådighet och ansvar över frågan. Det kan till exempel röra sig om 

konflikten mellan lokalisering av nya verksamheter (exempelvis industri och 

bostäder) och skydd av mark- och vattenområden. För att kunna hantera 

målkonflikter krävs ställningstaganden och prioriteringar. Här blir det viktigt 

hur Gävle kommun hanterar alla tre dimensionerna i en hållbar utveckling.  
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De trender som har en negativ inverkan på miljöarbetet är de som också är de 

starkaste trenderna i samhällsutvecklingen. Hit hör till exempel trender som rör 

konsumtionsökning och ekonomisk kortsiktighet. Här kan ett framgångsrecept 

vara att identifiera nyckelaktörer i samhället som kan bromsa upp effekten av 

dessa negativa trender. Det kan till exempel göras genom olika former av 

samverkan med näringslivet.  

Lika viktigt är att stödja de nyckelaktörer i samhället som kan förstärka de 

positiva trenderna. En tänkbar möjlighet är att bygga vidare på de positiva 

kopplingarna till individers önskan om en god hälsa, till exempel utifrån vad 

man konsumerar och hur man väljer att transportera sig.  

Synergimöjligheter kan bidra till att öka förutsättningarna för måluppfyllelse. 

Därför är det viktigt att bygga vidare på positiva trender och synergier, bland 

annat i form av samverkan och samarbete mellan politikområden och mellan 

samhällets aktörer. Detta kan föra miljöarbetet framåt. Det är också viktigt att 

göra prioriteringar i miljöarbetet för att bromsa negativa effekter av problem och 

konflikter, samt för att motverka effekterna av de starka negativa trender som 

finns i samhället.
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Genomförande och implementering 

Det miljöstrategiska programmet ska implementeras i kommunkoncernens 

verksamhet och ingå som en del i verksamhetsplaneringen. I systemet med 

balanserad styrning (kommunkoncernens mål och ramar) finns det 

kommunövergripande målet ”Bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft 

och vatten”. I förvaltningarnas och bolagens verksamhetsplanering blir arbetet 

med det miljöstrategiska programmet en viktig del i att uppnå detta 

kommunövergripande mål. 

Ett miljönätverk bör bildas med representanter från kommunkoncernens alla 

förvaltningar och bolag för att möjliggöra en bättre samordning och 

samplanering, resultatinriktat arbete och utvärdering av arbetet med 

programmet.  

Balanserad styrning och mål och ramar 

I samband med mål och ramar kommer förvaltningar och bolag äska pengar för 

åtgärder som inte klaras inom befintlig budget. Målen och åtgärderna i det 

miljöstrategiska programmet ska kopplas till balanserad styrning och de stöd 

och system som finns för det. Planering, rapportering och uppföljning av arbetet 

med det miljöstrategiska programmet kommer att ske under det 

kommunövergripande målet ”Bättre miljö genom minskade utsläpp till mark, 

luft och vatten”.  

Vid förvaltningarnas och bolagens verksamhetsplanering utgår de från det 

kommunövergripande målet och delmålen i det miljöstrategiska programmet 

och formulerar egna mål för vad de kan bidra med eller tar delmål som finns i 

programmet rakt av. Vid planering av aktiviteter av större karaktär och mer 

långsiktig investering ska de övergripande målen ge vägledning. De 

övergripande målen utvärderas vid ett större miljöbokslut vart fjärde år. Utifrån 

omvärldsanalyser och liknande görs en bedömning om de övergripande målen 

behöver justeras, dvs om ett annat fokus behövs i miljöarbetet. Detta påverkar i 

sin tur delmålen.  

Uppföljning 

Det miljöstrategiska programmet kommer att följas upp årligen genom ett 

miljöbokslut. I programmet har uppföljningsansvariga nämnder och styrelser 

utsetts för varje delmål. Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade 

uppföljningen.  

Varje år kommer ett uppföljningsseminarium att äga rum där allmänhet, 

organisationer och företag inbjuds att delta. Seminariet innehåller bl a en 

presentation av den senaste uppföljningen och diskussion kring prioritering och 

inrikting på det forsatta arbetet. Vid detta tillfälle kan också delmålen och 

indikatorerna justeras om det behövs. För flera av målområdena behövs nya 

indikatorer som bättre avspeglar delmålen. Arbete kommer att ske succesivt 

utifrån att ny kunskap och ny statistik framkommer. Kommunen arbetar även 

med att ta fram ett system som gör uppföljningen synlig för gävleborna så att de 

kan följa arbetet med miljömålen. 

I samband med uppföljningen kommer kommunen även att överväga om det 

behövs någon form av internt miljöledningsstöd inom koncernen. 
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Förvaltningarnas och bolagens förutsättningar är mycket olika så det krävs att 

systemet är flexibelt. 

Indikatorer 

Till varje delmål finns en eller flera indikatorer som visar eller indikerar om vi 

går mot måluppfyllelse. Indikatorerna visar förändringar eller händelser som är 

möjliga att observera och som ger stöd för att påstå att en förändring har skett i 

relation till målet. Indikatorer kan dock aldrig ge hela sanningen utan behöver 

kompletteras med en analys. Det finns även ett uppföljningsdokument där det 

beskrivs mer detaljerat hur uppföljningen ska ske för varje indikator. 
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Arbetet fram till förslaget 

Under arbetet med att ta fram det miljöstrategiska programmet har en 

projektgrupp ansvarat för planering, prioritering och sammanställning, och sex 

temagrupper har arbetat med de olika målområden. I varje temagrupp har en 

person från projektgruppen deltagit som temagruppsledare. I temagrupperna 

har tjänstemän från nästan alla förvaltningar och bolag deltagit. 

Temagrupperna har tagit fram ett underlag för respektive temaområde med 

beskrivning av nuläge, prioriterade områden, förslag till mål, åtgärder och 

indikatorer. Projektgruppen har sedan arbetat ihop programmet utifrån dessa 

underlag.  

Under hela processen har en politisk diskussion pågått och arbetet har stämts 

av med jämna mellanrum. 

Dialog 

För att samla in kunskap och synpunkter i arbetet med det miljöstrategiska 

programmet har ett antal dialogaktiviteter genomförts. Tidigt hölls två interna 

dialogträffar där alla förvaltningar och bolag bjöds in. Där diskuterades vilka 

frågor som var viktiga att lyfta i det miljöstrategiska programmet och vad som 

görs på de olika förvaltningar och bolagen när det gäller miljöfrågor. Tidigare 

erfarenheter av dialog och informationsinsatser diskuterades också. 

För att fånga upp gävlebornas synpunkter i ett tidigt skede har en enkät 

funnits på hemsidan. Olika aktiviteter har också genomförts för att fånga upp 

synpunkterna, t.ex. så har politiker och tjänstemän haft en dialogträff på 

Stortorget. Där har tjänstemän och politiker träffat de boende, företag och 

organisationer för att diskutera den framtida utvecklingen på miljöområdet. De 

två frågor som Gävleborna tyckte var allra viktigast enligt enkäten var klimat 

samt konsumtion och avfall. 82 % upplever att miljön i Gävle är bra eller mycket 

bra. 

De privatpersoner och organisationer som är särskilt miljöintresserade är en 

viktig målgrupp i detta arbete. Därför har en särskildträff hållits kvällstid där de 

har bjudits in. Vid denna träff har det funnits mer tid att sitta och diskutera i 

lugn och ro. 

Barn och ungdomar är också en viktig målgrupp i arbetet. Gävle kommun har 

fått hjälp av en gymnasieskola och genom en enkät få in synpunkter från 

grundskolorna. Vi har också träffat en gymnasieklass och diskuterat vad som är 

viktiga frågor för dem och hur man bäst når ut till ungdomar. 

För att fånga upp företagens synpunkter har några frågor skickats ut till alla 

företagarföreningar och en företagarförening har besökts.
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Bilagor 

Ordlista 

 

Arboretum/arboretet Skogsbotanisk park med en samling av träd och buskar. 

Arbor = träd på latin. 

Avrinningsområde Det landområde, inklusive eventuella sjöar, som 

avvattnas via samma vattendrag. 

Biologisk mångfald Variationen inom arter, mellan arter och av ekosystem. 

Beskriver naturområden där många olika växter och djur 

lever tillsammans. 

Biotop/-er Ekologisk term för ett område där ett visst växt- eller 

djursamhälle hör hemma. Biotopens egenskaper avgör 

vilka växter och djur som trivs och kan finnas där. 

CO2-ekv Koldioxidekvivalenter. Mått för mängden växthusgaser, 

t.ex. metan, uttryckt som den mängd koldioxid som ger 

samma växthuseffekt.  

Dagvatten Dagvatten består av regnvatten, smältvatten och annat 

vatten som rinner av från mark och konstgjorda ytor, 

t.ex. tak. 

Detaljplan Plan för utformning av bebyggelse m.m. inom ett mindre 

område – kan vara allt från en enstaka fastighet till en 

mindre stadsdel. 

Effekt och effekttoppar Effekt är arbetskapacitet, arbete eller energi per 

tidsenhet. Uttrycks i watt (W). Effekttoppar är då den 

uttagna effekten är som störst i systemet. När toppar nås 

räcker inte det dimensionerade systemet till, t.ex. elnätet 

eller fjärrvärmenätet. 

Ekologiska produkter Produkter som odlats och förädlats enligt EU-direktivet 

för ekologisk produktion. Uppfödningen av djur och 

odlingen av grödor sker så naturligt som möjligt och 

odlingsmetoderna bygger på lokala och förnybara 

resurser. 

Ekologiskt fotavtryck Ekologiskt fotavtryck är ett mått på mängden resurser 

som en människa förbrukar. Det är uttryckt i den areal av 

förnyelsebara resurser som behövs för att försörja en 

människa eller ett land.  

Ekosystemtjänster De funktioner i ekosystem som på något sätt gynnar 

människan, d.v.s. upprätthåller eller förbättrar 

människans välmående. Det är tjänster vi får "gratis" av 

naturen som t.ex. pollinerande insekter, vattenrening via 

våtmarker eller musslor, naturliga skadedjursbekämpare 

och att bördig jord bildas. 

Energi Mått på det arbete som uträttas under en viss tid. Energi 
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uttrycks i wattimmar (Wh). 

Fossil energi och 

fossila bränslen 

Energi från bränslen som har bildats för miljoner år 

sedan av döda växt- och djurdelar. Fossila bränslen är 

olika energikällor i form av kolväten, som påträffas på 

eller under marken. Processen när dessa bränslen, t.ex. 

olja, kol och naturgas, bildas pågår hela tiden men går 

mycket långsamt. Vid förbränning av fossila bränslen 

bildas koldioxidutsläpp som bidrar till en förstärkt 

växthuseffekt. Förbränningen av fossila bränslen är med 

stor sannolikhet den största orsaken till att jordens 

medeltemperatur har stigit de senaste decennierna och 

kommer att fortsätta stiga. 

Förnybara drivmedel Begreppet förnybara drivmedel inkluderar utöver 

biodrivmedel även förnybar el som används för 

transportändamål. Med biodrivmedel menas 

vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställts 

av biomassa och som används för transportändamål. 

Förorenad mark Förorenad mark består ofta av gammal gruv- och 

industrimark och andra områden där det skett utsläpp av 

giftiga ämnen t.ex. genom olyckor. Vanliga föroreningar 

är olika oljeprodukter, tungmetaller och 

bekämpningsmedel.  

Geografiska 

kommunen 

Gävle kommun som geografiskt område. Inkluderar alla 

som bor och verkar i kommunen. 

Gröna kilar En större sammanhängande grönstruktur som gör att 

staden har kontakt med det omgivande landskapet.  

Gröna 

korridorer/länkar 

Grönstruktur i den mindre skalan som gör att stadens 

park- och naturområden har kontakt med varandra. 

Fungerar som spridningskorridorer för växter och djur 

och kan ofta användas som rörelsestråk i grön miljö 

även för människor.  

Grönstruktur Det gröna nätverk som byggs upp av parker, trädgårdar, 

naturområden, vattendrag, sjöar och hav. I princip 

inbegriper det all obebyggd mark som inte är hårdgjord, 

d.v.s. det som inte är hus eller asfalterade gator och 

vägar. 

Gävle kommunkoncern Gävle kommun som organisation. I koncernen ingår alla 

förvaltningar, kommunala bolag och förbund.  

Hållbara färdmedel T.ex. gång, cykel, buss och tåg.  

Hävd/hävda Skötsel/brukande av ängar och örtbackar, sker genom 

fagning och slåtter. Fagning innebär vårstädning genom 

räfsning av ängen/örtbacken tidigt på våren för att ta bort 

löv och kvistar som kan hindra växterna. Underlättar 

även inför sensommarens slåtter.  

ISA – Intelligent stöd  

för anpassning av  

hastighet 

ISA talar om för föraren vilken hastighetsgräns som 

gäller. Om föraren överskrider den varnas föraren med 

hjälp av en ljudsignal/ vibration. En lägre hastighet leder 

till färre olyckor samt minskar bränsleförbrukningen, 
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vilket i sin tur leder till minskade koldioxidutsläpp. 

KRAV KRAV står för Kontrollförening av Alternativ (ekologisk) 

Odling. KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt 

producerad. Det betyder att den är producerad med 

hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. 

kWh Kilowattimme, 1 kWh = 1000 Wh. 

Ladd- och 

tankningsinfrastruktur 

Den infrastruktur som ger förutsättningar för olika fordon 

att tankas med de drivmedel som krävs. För att öka 

antalet fordon som drivs med fossilfria drivmedel krävs 

en utbyggnad av publika gasmackar och laddplatser för 

elbilar. 

Livscykelanalys Livscykelanalys är en metod för att beskriva en produkts 

totala miljöpåverkan från råvaruutvinning, via 

tillverkningsprocesser och användning till 

avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all 

energiåtgång i mellanleden 

Livscykelkostnad Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en viss 

utrustning under hela dess livslängd, från att den 

installeras till att den slutligt tas ur bruk eller man gör sig 

av med den.  

Miljöstyrningsrådets 

spjutspetskriterier 

Miljöstyrningsrådet har tre nivåer av kriterier som kan 

användas vid upphandling. Den högsta nivån, 

spjutspetskriterier, kan användas för att upphandla 

innovativt. Kriterierna har tagits fram av expertgrupper 

med representanter från företag som ligger långt framme 

inom miljöteknikområdet. 

Klimatpåverkan Människans utsläpp av växthusgaser, som metan, 

dikväveoxid (lustgas) och ett antal fluorhaltiga gaser (s.k. 

klorfluorkarboner eller CFC/freoner), bidrar till förstärkt 

växthuseffekt, vilket i sin tur påverkar klimatet. Med 

klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena 

under en längre tid, vanligen flera decennier. Det är 

framför allt genom våra utsläpp av koldioxid som vi 

under senare tid har förstärkt atmosfärens växthuseffekt. 

Koldioxidutsläppen är stora och de fortsätter att öka.  

Mobility Management Mobility Management är detsamma som hållbart 

resande. Det kan uppnås genom en kombination av bra 

fysiska förutsättningar, tvingande åtgärder/restriktioner 

och en påverkan på människors attityder och beteenden. 

Mobility Management kan förklaras som mjuka åtgärder 

för att påverka resan innan den börjar. 

MWh Megawattimme, 1 MWh = 1 000 kWh. 

Naturreservat Ett naturområde som skyddats långsiktigt med stöd av 7 

kap. miljöbalken. 
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Närrekreation Fritidsaktivitet som utförs i närheten av bostadsområdet 

och inte under längre tid än en dag. 

Offentlig upphandling En process för inköp av varor, tjänster med mera som 

görs av offentlig sektor och som regleras av speciella 

lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa 

att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt 

med offentlig sektor lika. Offentlig sektor innebär den 

skattefinansierade verksamhet som drivs åt det 

allmänna, underställt stat, kommun och landsting eller 

andra politiska enheter. Verksamheter som ofta ingår är 

vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, försvar, och 

kollektivtrafik och infrastruktur.  

Plockanalys En metod för karakterisering av avfall, som innebär att 

avfall handsorteras i olika fraktioner. Fraktionerna vägs 

separat och därefter kan avfallets  procentuella 

sammansättning beräknas. 

PM10 Luftens innehåll av inandningsbara partiklar med en 

storlek på cirka 10 mikrometer (0,01 mm) eller mindre. 

Resepolicy En resepolicy för resor (och möten) i tjänsten innebär 

styrning, kontroll och uppföljning, så att dessa sker i linje 

med organisationens mål och värderingar, uppfyller krav 

på ekonomi och effektivitet samt reglerar standarden för 

den som reser. En policy för tjänsteresor innebär också 

ställningstaganden för ett mer hållbart resande. På så 

sätt blir policyn en naturlig del i miljöarbetet och arbetet 

för en bättre och säkrare arbetsmiljö. 

Resfria möten Med resfria eller virtuella möten menas möten på distans 

i realtid med teknikens hjälp, såsom telefon- och 

videokonferenser samt webbkonferenser 

(Internetbaserade möten via en dator eller annat 

Internetbaserat användargränssnitt). Resfria möten kan 

ersätta en del av våra tjänsteresor. Väl fungerade resfria 

möten är ett bra komplement till fysiska möten och ger 

positiva effekter på organisationens lönsamhet och på 

personalens trivsel, vilket gör dem intressanta ur ett 

hållbarhetsperspektiv.  

Resvaneundersökning 

(RVU)  

Trafikplanering kräver kunskap om hur människor reser. 

Genom att kartlägga invånarnas resvanor, så får 

planerare och beslutsfattare underlag för beslut om hur 

det framtida trafiksystemet bör utformas. Kunskapen gör 

att resurserna kan sättas in där de gör bäst nytta för att 

nå de mål som satts upp. RVU har gjorts i Gävle 2006 

och 2012. 

Råvatten Råvaran för produktion av dricksvatten. 

Rötning Mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri 

miljö. Vid rötning bildas biogödsel, som är ett utmärkt 

gödningsmedel. Vid rötning bildas även biogas, som 

huvudsakligen består av metan och koldioxid, och som 

kan användas till exempelvis fordonsdrivmedel. 
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Slåtter Ängsväxter slås med hjälp av skärande eller klippande 

redskap, så som lie eller slåtterbalkför att bli till hö. 

Släckvatten Förorenat vatten som uppstår vid brandsläckning. 

Trafikstrategi Gävles kommuns trafikstrategi (2008) är det dokument 

som beskriver den riktning kommunen vill ge sitt arbete 

med trafikfrågor. Syftet med den är att utgöra en 

sammanhållande strategi för hur trafiken bör utvecklas 

för att man ska uppnå ett hållbart, attraktivt samhälle. 

Strategin består av två delar; del 1 med vision och mål 

samt del 2 med handlingsplan. 

TWh Terawattimme, 1 TWh = 1 000 GWh = 1 miljon MWh = 1 

miljard kWh. 

Tätortsnära natur Allmänt tillgänglig mark upp till 5 km från tätorter större 

än 10 000 innevånare enligt Statistiska Centralbyråns 

definition. 

VA- huvudman Den verksamhet som ska uppfylla vattentjänstlagens 

bestämmelser och stå för ordnandet av vattentjänster till 

abonnenter inom VA-verksamhetsområdet. I Gävle 

kommun är det Gästrike Vatten  AB.  

Vandringshinder T.ex. broar och dammar som hindrar  djur från att vandra 

naturligt i vattendrag. 

VA Vatten och avlopp. 

VA-plan Heltäckande långsiktig planering för allt  dricksvatten, 

dagvatten och spillvatten inom kommunen. 

Ytvatten Det vatten som finns på jordens yta, i sjöar, vattendrag 

och våtmarker. 

Åtgärdsprogram för  

hotade arter, ÅGP 

Vägledande dokument fastställda av Naturvårdsverket. 

De ger en översikt över kunskapen om den aktuella 

arten eller biotopen, samt inkluderar en åtgärdsplan för 

nödvändiga insatser med ansvarsfördelning och en 

finansieringsplan. 

Örtbacke En sydvänd moränsluttning med kalkhaltig jord som 

nyttjats för bete och slåtter under århundraden. Där finns 

en mångfald av kalkälskande ängsväxter som annars är 

mer vanligt förekommande i de sydostliga delarna av 

Sverige. 

Översiktsplan (ÖP) Plan som visar den översiktliga mark- och 

vattenanvändningen inom en kommun. Ska enligt lag 

finnas i varje kommun och ska aktualitetsprövas under 

varje mandatperiod. Översiktsplanen är i regel 

utgångspunkt för detaljplaneringen inom kommunen, 

men den är inte juridiskt bindande. 
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Svenska miljömålssystemet 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 

miljökvalitetsmål och flertalet etappmål. Det nationella generationsmålet som 

beslutats av riksdagen visar inriktningen i det svenska miljömålsarbetet över en 

längre tid: 

 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 

över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." 

 

Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den 

samhällsomställning som krävs inom en generation, till år 2020, för att nå 

önskad miljökvalitet: 

 

 ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att 

deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad 

 den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 

nyttjas hållbart 

 människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 

miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas 

 kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga 

ämnen 

 en god hushållning sker med naturresurserna 

 andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med 

minimal påverkan på miljön, och 

 konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt.  

 

Dessa delar ingår i Gävle kommuns förslag till miljöstrategiskt program.  

Koppling till nationella och regionala miljömål 

När målen i det miljöstrategiska programmet har tagits fram har de nationella 

och regionala miljömålen varit en utgångspunkt. Kommunen har sedan gjort sin 

prioritering på den lokala nivån.  

Målen i det miljöstrategiska programmet är indelade i sju målområden. Här 

nedan redovisas kopplingen mellan dessa målområden och de nationella och 

regionala miljömålen. De miljömål som presenteras i parentes berörs i mindre 

omfattning än övriga. 
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Nationella och regionala 

miljömål  

Målområde MSP 

Begränsad klimatpåverkan  Energi, Transporter, Konsumtion och avfall, 

Information och utbildning 

Frisk luft Transporter, Mark och bebyggd miljö, 

Information och utbildning (Energi) 

Bara naturlig försurning Vatten, Information och utbildning 

(Transporter) 

Giftfri miljö Konsumtion och avfall, Mark och bebyggd 

miljö, Vatten, Information och utbildning 

Skyddande ozonskikt Hanteras inte av programmet 

Säker strålmiljö Hanteras i liten omfattning av programmet 

(Mark och bebyggd miljö) 

Ingen övergödning Vatten, Information och utbildning (Energi) 

(Transporter) 

Levande sjöar och vattendrag Natur, Information och utbildning  

Grundvatten av god kvalitet Vatten, Information och utbildning 

Hav i balans och levande kust 

och skärgård 

Natur, Information och utbildning (Vatten) 

Myllrande våtmarker Natur, Information och utbildning 

Levande skogar Natur, Information och utbildning  

Ett rikt odlingslandskap Konsumtion och avfall, Natur, Information 

och utbildning 

Storslagen fjällmiljö Saknas i Gävle kommun 

God bebyggd miljö Energi, Transporter, Mark och bebyggd miljö, 

Natur, Information och utbildning 

Ett rikt växt- och djurliv Natur, Information och utbildning 
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