
”Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva 
stad för människor och företag.”

Helsingborg ska vara till en tolerant, spännande, hållbar och framtidsinriktad 
stad som lockar en mångfald av olika människor som vill bo, leva, arbeta, 

studera, uppleva, investera eller starta företag.



Helsingborgs stad har två 
huvudsakliga uppdrag. Det första 
är att tillhandahålla välfärd, 
service och tjänster av hög 
kvalitet till stadens invånare i 
livets olika skeden. Det andra är 
ett uppdrag att utveckla såväl 
stadens varumärke som att, i 
samarbete med andra aktörer, ta 
en ledande roll i att utveckla de 
geografiska platserna 
Helsingborg, Helsingborgs-
regionen och Öresundsregionen.

MISSIONMISSION



Politiska mål och ett erkänt bra 
miljöarbete

Miljöprogram
Rent vatten
Sundare Helsingborg
Hållbart energisystem
Hållbart transportsystem
Inspiration och samverkan
Hållbar planering och skötsel

Miljöbäst i 
Sverige 2009

Energistrategi
Visionen är att
Helsingborg ska bli 
energineutralt och i sin tur 
få ett mer hållbart 
energisystem.



Vad är H+?





H+ miljöprofil - syfte och mål

• Syftet med miljöprofil H+ är att höja ambitionen så att de nya 
stadsdelarna uppnår en tydlig, trovärdig och nyskapande miljöprofil

• Miljöprofilen för H+ avser fånga dagens och morgondagens 
utmaningar inom området miljömässigt hållbar stadsutveckling

• Miljöprofilen är att ett ramverk och ett gemensamt stöd åt samtliga 
aktörer så att planering, byggande och förvaltning av H+ erhåller 
egenskaper som leder till en stark och trovärdig miljöprofil

• Miljöprofilen H+ profilerar inom fem specifika temaområdena H+



Projekt med flera syften

Socialt

Miljömässigt

Ekonomiskt



Plattform
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Plattform - miljöbyggprogram SYD

• Miljöbyggprogram SYD (MBPS) är ett ramverk 
för miljöanpassat byggande som Helsingborg, 
enligt beslut i kommunfullmäktige, har för 
avsikt att ansluta sig till hösten 2011.

• Det instrument som huvudsakligen 
implementerar miljöprofil H+ i 
exploateringsskedet.

• Olika ambitionsnivåer väljs för respektive 
kärnområde – ”Bästa alternativ” (klass A), 
”Bra val” (klass B) och ”Basnivå” (klass C).

• Vilken miljöprestanda som ska uppnås 
regleras i avtal mellan markägaren och 
byggherren.

• H+ ska inom varje byggetapp uppnå minst 
”Bra val” inom varje kärnområde. Undantag 
är områden där staden har högre krav än 
MBPS – till exempel inom energiområdet.

• 2011 görs en uppgradering till version 2.0
• Buller blir nytt kärnområde

Energi

• Energianvändning i bostäder och 

lokaler

• Verifiering genom mätning

• Lufttäthetskrav och mätning

• A-klassade vitvaror

• Snålspolande vattenblandare

Innemiljö

• Ventilation och luftkvalitet

• Radonskydd

• Ljusmiljö

• Elektriska och magnetiska fält

Fuktskydd

• Fuktsakkunnig

• Fuktsäkert byggande

• Särskilda Installationer i 

våtutrymmen

• Tätskikt i våtutrymmen

Biologisk mångfald

• Grönytefaktor

• Biotoper

• Holkar och bon

• Synlig dagvattenhantering

• Bevarande av värdefull växtlighet
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http://www.miljobyggprogramsyd.se/


Plattform - FÖP H+

• Målet med fördjupad översiktsplan för H+ (FÖP H+) är att 
visa hur södra Helsingborg kan utvecklas på lång sikt och 
hur nya stadsdelar kan växa fram, genom att föreslå en 
övergripande struktur som vägledning inför kommande 
detaljplanering. Planen visar bland annat på:
– övergripande kopplingar till kringliggande stadsdelar
– en övergripande trafiklösning avseende kollektivtrafik, gång-

och cykeltrafik
– en övergripande grönstruktur för området som är tydligt 

sammankopplat med kringliggande parker och grönstråk

• Den fördjupade översiktsplanen för H+ är det 
planinstrument som befäster strukturbildande delar av 
miljöprofil H+

• Fastslår viktiga utvecklingsprinciper inom miljöområdet 
(t.ex. inom mobilitet och blå/grönstruktur).
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H+ ledstjärnor

• H+ är lättillgängligt och nära

• H+ är en mosaik

• H+ är bra för hälsa och miljö

• H+ är experimentellt

• H+ är gränsöverskridande samverkan



H+ miljöprofilområden

• Den resurseffektiva staden

• Hälsosam och attraktiv miljö

• Tillgänglighet och urban mobilitet

• Vatten och grönska

• Hållbar urban livsstil



• Produktion av förnybar energi bidrar till stadens energineutralitet

• Yteffektiv blandad stad - olika upplåtelseformer

Den resurseffektiva staden



Hälsosam och attraktiv miljö

• Kemiska produkter/utfasning av farliga ämnen 

• Funktionskrav för inneklimat och ventilation 



Tillgänglighet och urban mobilitet

• Utveckla högkvalitativ kollektivtrafik

• Helhetsgrepp på mobility management



• Strukturbildande helhetstänk kring det gröna och blå

• Multifunktionellt tänkande

Vatten och grönska



• Ekologiska fotavtryck mäts per capita och för hela området

Hållbar urban livsstil



Hantering av risk och möjligheter

Identifiering
Reducering/ 

hantering

Kontroll/ 

uppföljning
Analys Värdering

Projekthandboken kap. 11 Risk- och möjlighetshantering

Riskdatabas

Planering av 

aktivitet eller 

process 

påbörjas

Aktivitet eller 

process 

avslutas



Miljöprofil - status 2011

• Antagen av H+ delegationen
– del av projektplanen
– pilotanvändning i samverkan Bredgatan och kv. 

Norrland
– ny folder

• Miljöbyggprogram SYD
– projekt för anslutning på mark- och 

exploateringsenheten (Mex)
– samarbete med Malmö, Lund, Lomma och Lunds 

universitet
– utveckling av MBPS mot ver. 2.0

• Samarbete med Öresundskraft
– energi är ett särskilt utvecklingsområde
– energisystemlösning för H+

• Samarbete med NSVA
– va-systemlösning för H+

H+

Miljöprofil



Tack för uppmärksamheten!

Kontakta oss gärna:

Anna Jähnke, ordförande – Anna.Jahnke@helsingborg.se

Ulla Ingers, förvaltningschef – Ulla.Ingers@helsingborg.se

För mer information om H+:

• Följ oss på Facebook och Youtube

• Besök oss på www.helsingborg.se/hplus

• Har du specifika frågor ?

• Mejla hplus@helsingborg.se
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