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SAMMANFATTNING 

Utredningen omfattar en beskrivning av Karlstads kommun; hur 

klimatpåverkan ser ut idag och hur utvecklingen sett ut över tid. Utredningen 

har också resulterat i ett förslag till hur målsättningen om fossilfrihet kan 

presenteras i form av utsläppsutrymmen och målbanor för hur 

minskningstakten kan se ut.  

Det är tydligt att det ambitiösa målet kräver insatser som leder till minskade 

klimatpåverkande utsläpp inom ett flertal olika områden där kommunen har 

rådighet. En genomgång av tänkbara insatsområden har därför 

sammanställts.  

Rapporten presenterar också de slutsatser som kunnat dras av den 

genomförda utredningen och hur nästa steg i arbetet med att nå det 

övergripande målet att Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 

kan se ut. Ett av dessa sätt är att arbeta med det utsläppsutrymme som finns 

fram till dess att nollutsläpp har uppnåtts. 

En utblick har gjorts för att ge en inblick i vilka mål och metoder som 

kommuner med liknande ambitioner arbetar med inom klimatområdet. Här är 

en slutsats att målsättningar för klimatutsläpp är mycket svåra att jämföra då 

förutsättningar och avgränsningar görs på olika sätt.  

Det finns lite olika sätt att mäta en kommuns utsläpp av klimatgaser på. Man 

kan välja en geografisk avgränsning för de utsläpp som sker inom 

kommunens gränser. Det finns även konsumtionsbaserade utsläpp som 

varje invånares aktiviteter ger upphov till, oavsett var dessa utsläpp sker. 

Skillnaden mellan dessa två typer av utsläpp visas i Figur 1. Ytterligare ett 

sätt att avgränsa utsläppen är att titta på klimatpåverkande utsläpp från den 

kommunala organisationens verksamhet, oftast inklusive de kommunala 

bolagen. Karlstads kommun mäter de geografiska- och 

konsumtionsbaserade utsläppen samt även utsläppen från den kommunala 

organisationens verksamheten 

 

Figur 1. Geografiskt och konsumtionsperspektiv. Två sätt att mäta klimatpåverkan. 

Det finns också ett flertal olika metoder för att definiera, kommunicera och 

följa upp klimatutsläpp. Ingen förhärskande metodik har kunnat identifieras. 

Arbetet med utredningen har genomförts under 2018 på initiativ av 

miljönämnden i Karlstads kommun med Miljöförvaltningen i Karlstads 

kommun som projektledare. WSP har medverkat som sakkunniga och som 
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stöd för arbetsprocessen. Stor vikt har lagts på förankring inom kommunens 

förvaltning, bolag och ledning vilket inneburit att ett stort antal personer 

bidragit i arbetet med utredningen. 

Var sker utsläppen idag? 

Utsläppen från Karlstads kommun ur ett geografiskt perspektiv låg år 2016 

på 3,1 ton koldioxidekvivalenter per person. Mer än hälften av dessa utsläpp 

kom från transportsektorn. Sedan 1990 har en halvering av dessa utsläpp 

skett, till stor del till följd av ett ambitiöst arbete inom kommunen och dess 

bolag. 

De konsumtionsbaserade utsläppen låg samtidigt på ca 11 ton 

koldioxidekvivalenter per person 2016, dvs ca tre gånger så högt. Det beror 

på att utsläpp från produktion av varor som konsumeras av Karlstadsborna 

även inkluderar utsläpp skett som skett någon annanstans. Den offentliga 

konsumtionen och investeringarna, där den kommunala verksamheten ingår, 

står för ungefär en tredjedel av de konsumtionsbaserade utsläppen. 

Utsläppsutrymme 

Den här utredningen försöker förtydliga begreppet ”fossilfri” som används i 

ett av de övergripande målen i Karlstads kommuns strategiska plan. Målet 

om fossilfrihet beskrivs där enligt följande: För att bidra till att nå de globala 

klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri 

kommun…  

Ett av resultaten av det genomförda arbetet är att visa vilket 

utsläppsutrymme som finns tillgängligt om kommunen ska nå målet om att 

vara fossilfri år 2045 som är Sveriges målår. Minskningstakten för att hålla 

sig inom utsläppsutrymmet skulle då kunna sammanfattas enligt följande: 

Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun där vi ska vara 

fossilfria inom några årtionden. Det innebär att vi behöver bidra med vår del 

av det nationella målet, d.v.s. minska våra utsläpp av växthusgaser från 

kommunens yta med 85% till 2045, jämfört med 1990. Även de 

konsumtionsbaserade utsläppen behöver minska med 85 % till 2045 jämfört 

med 1990. Utsläppsminskningarna nås lämpligen genom en minskning med 

lika många procent varje år. 

Alla utsläpp som sker inom kommunens geografiska område måste rymmas 

inom 58 ton koldioxidekvivalenter per Karlstadsbo fram till 2045. Den 

minskningstakt som krävs för att nå detta mål är högre än nuvarande 

minskningstakt. Det innebär att det redan goda klimatarbetet måste 

förstärkas kraftigt för att ha en chans att nå målet, då de ”lägst hängande 

frukterna” redan plockats. 

Förslaget innehåller även ett utsläppsutrymme för de konsumtionsbaserade 

utsläppen vilka bedöms vara 152 ton koldioxidekvivalenter per Karlstadsbo 

fram till 2045. Idag uppskattas utsläppen ligga på 11 ton per invånare och år. 

Det är en nivå som ligger långt över utsläppsutrymmet och om utsläppen 

fortsätter att ligga på samma nivå kommer utsläppsutrymmet att vara 

förbrukad redan år 2029. Arbete med konsumtionsbaserade klimatutsläpp 

har en mycket kortare historia än arbetet med att minska de geografiska 

klimatutsläppen, men Karlstad har varit tidigt ute även inom detta område 

och har redan idag ett väletablerat arbete. Den stora minskning som behöver 

ske inom detta område kräver dock att insatserna trappas upp väsentligt. 
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Insatsområden och hur fossilfrihet kan nås 

Utredningen har listat en lång rad möjliga insatsområden och vilket stöd som 

krävs för Karlstads kommuns arbete mot att bli fossilfria. För att kunna nå 

målet krävs att inte enbart kommunen utan även omvärlden genomför 

kraftfulla åtgärder. I denna utredning har inte ingått att ta fram detaljerade 

åtgärdsförslag eller att bedöma vilken utsläppsminskning åtgärderna skulle 

ge upphov till. Det kan dock konstateras att de utmaningar som ligger framför 

Karlstads kommun inom klimatområdet kräver en lång rad av ambitiösa 

åtgärder.  

Utredningen konstaterar också att kommunen besitter ett antal roller och har 

möjlighet att agera kraftfullt för att hejda klimatförändringarna. Bland dessa 

kan nämnas rollen som inköpare, fastighetsägare, energileverantör, 

utbildare, trafiksystemsansvarig, arbetsgivare och samhällsplanerare. För att 

lyckas med nödvändiga förändringar behövs också en bra central styrning. 

Utredningen har också identifierat sex vägledande principer för ett 

framgångsrikt klimatarbete: 

• Våga utmana 

• Mer samverkan 

• Ta tillvara synergier 

• Aktivt utforskande innovationer 

• Ökat fokus på det konsumtionsbaserade perspektivet 

• Aktiv kommunikation 

Ett bra stöd till att arbeta efter dessa principer finns i den övriga 

beskrivningen till det övergripande målet att Karlstad ska vara en fossilfri och 

klimatsmart kommun:  

…Karlstad ska även vara en kommun som är innovativ och använder smarta 

lösningar för att begränsa klimatpåverkan. Det betyder att ingen 

uppvärmning eller el och inga transporter sker med fossila bränslen som till 

exempel olja eller kol. Varje Karlstadsbos kunskap, delaktighet och agerande 

i klimatfrågan är viktig för att Karlstad ska nå klimatmålen. I vårt klimatarbete 

vill vi därför underlätta för Karlstadsbor att minska sina utsläpp av 

växthusgaser. Det ska vara lätt för invånare och företagare i vår kommun att 

göra miljö- och klimatsmarta val.   

Nästa steg i processen 

Denna utredning ger ett underlag för Karlstads kommuns fortsatta 

omställningsarbete för att minska utsläppen av växthusgaserna. Däremot ger 

inte utredningen alla nödvändiga svar som kommunen behöver för att uppnå 

målet om fossilfrihet inom några årtionden. Utredningen är tänkt att bli det 

verktyg som kommunen behöver i det fortsatta arbetet. Det kommer att 

behövas en medveten strategi för att höja ambitionsnivån, öka takten och för 

att ta de beslut som krävs för att bli en fossilfri kommun. Utredningen har 

därför identifierat ett antal angelägna fortsatta steg i processen som bedöms 

som nödvändiga.  

Förslagen till nästa steg syftar bland annat till att konkretisera och stärka 

kommunens klimatarbete samt att flytta fram positionerna.  
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INLEDNING 

Den nuvarande strategiska planen för Karlstads kommun som 

kommunfullmäktige antog 2017 beskriver att kommunen ska växa på ett 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. FN:s globala 

utvecklingsmål, Agenda 2030, ska vara vägledande för en sådan utveckling. 

Planen beskriver också att Karlstads kommun ska ligga i framkant och vara 

öppen för nya systemlösningar för att nå en hållbar utveckling. Strategin 

omfattar bland annat ett övergripande mål om att Karlstad ska vara en 

fossilfri och klimatsmart kommun. För att förtydliga detta övergripande mål 

beslutade miljönämnden i oktober 2017 att under 2018 finanseria en 

utredning för att hjälpa kommunkoncernens verksamheter att förstå vad som 

krävs för att kommunen ska bli fossilfri inom några årtionden.  

1.1 BAKGRUND 

Karlstads kommun har länge arbetat med klimatfrågan och hade tidigare en 

målsättning om att klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i 

Karlstad som geografiskt område ska minska med 25 procent mellan 2008 

och 2020. Kommunen har kommit en bit på väg och till och med 2014 hade 

utsläppen av växthusgaser från energi- och transportsektorerna minskat med 

12,8 %. De uppnådda minskningarna beror till stor del på utfasning av olja 

för uppvärmning1. 

Under januari 2017 antogs nya målområden och övergripande mål till 

kommunens strategiska plan. Ett av målen beskriver att Karlstad ska vara en 

fossilfri och klimatsmart kommun. Det nya målet innebär en skärpning av 

tidigare ambitionsnivå. Målet har formulerats så här: 

 
Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun. 

För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom 

några årtionden bli en fossilfri kommun. Karlstad ska även vara en kommun 

som är innovativ och använder smarta lösningar för att begränsa 

klimatpåverkan. Det betyder att ingen uppvärmning eller el och inga 

transporter sker med fossila bränslen som till exempel olja eller kol. 

Varje Karlstadsbos kunskap, delaktighet och agerande i klimatfrågan är 

viktig för att Karlstad ska nå klimatmålen. I vårt klimatarbete vill vi därför 

underlätta för Karlstadsbor att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det ska 

vara lätt för invånare och företagare i vår kommun att göra miljö- och 

klimatsmarta val. 

1.2 SYFTE 

Denna utredning syftar till att utreda innebörden av det övergripande målet, 

att Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun. Utredningen ska 

även beskriva vilka utmaningar kommunen står inför på vägen till att bli 

fossilfri inom några årtionden och vilka möjliga vägar som finns för att uppnå 

detta. Utredningen ska vara ett underlag för kommunkoncernens fortsatta 

arbete inom klimatområdet och den årliga uppföljningen av kommunens 

övergripande mål.  

                                                      
1 (Haster, Barkman, 2017) 
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Utredningen omfattar: 

• Beskrivning av hur andra kommuner har arbetat med liknande mål 

samt arbetat med utsläppsutrymme, både avseende tolkning och 

nedbrytning av målet, framtagande av åtgärder och uppföljning. 

• Nulägesbeskrivning avseende klimatarbetet i Karlstad. 

• Metodik och avgränsningar. 

• Bedömning av utsläppsutrymmet för Karlstads kommun, dvs det 

utsläppsutrymme som finns om vi ska bli fossilfria. 

• Bedömning av nödvändig utsläppsminskning för att bli fossilfria inom 

några årtionden. 

• Beskrivning av identifierade utmaningar och möjligheter för Karlstads 

kommun. 

• Beskrivning av identifierade insatsområden inklusive eventuella 

synergier och målkonflikter. 

• Beskrivning av vad Karlstads kommun behöver utveckla för att nå 

målet om att bli fossilfria. 

• Förslag på nästa steg i processen 

1.3 GENOMFÖRANDE 

WSP Environmental har fått i uppdrag av miljönämnden i Karlstads kommun 

att medverka i utredningen. Arbetet genomfördes av WSP i nära samarbete 

med Karlstads kommun, med täta avstämningar under arbetets gång. 

Arbetet påbörjades under våren 2018 och avslutades i början av 2019. 

Metodiken som använts har utvecklats i samverkan mellan WSP och 

Miljöförvaltningen i Karlstads kommun.  

WSP har använt litteraturstudier och intervjuer för omvärldsbevakningen där 

urvalet gjorts tillsammans med beställaren. 

I maj 2018 genomfördes en workshop för att förankra arbetet och 

konkretisera vad fossilfrihet inom några årtionden betyder samtidigt som 

metod för uppföljning diskuterades. På workshoppen deltog representanter 

från olika delar av kommunens organisation och de kommunala bolagen. 

Analysen av olika vägval resulterade i att kommunen valde att ta fram ett 

utsläppsutrymme som omfattar både klimatutsläpp med geografisk 

avgränsning och konsumtionsbaserade utsläpp. 

När utsläppsutrymmet hade färdigställts samlades en grupp av nyckelaktörer 

från den kommunala organisationen på nytt för att tillsammans analysera 

vilka insatsområden som bör prioriteras och vilka åtgärder som behöver 

genomföras för att lyckas bli fossilfria. 

Under workshopen identifierades även en rad stödjande insatsområden som 

Karlstads kommun bör arbeta med för att nå målet. Insatsområden har också 

diskuterats och identifierats efter workshopen med hjälp av berörda experter 

i kommunen. 

Underlag och inspiration till arbete med utredningen har inhämtats från ett 

antal kommuner som är i framkant i lokalt klimatarbete. Här kan nämnas 

Göteborg och utredningen Fossilfritt Göteborg – Vad krävs? (Göteborg Stad, 

2018-02-06). 

Utredningen har under arbetes gång regelbundet redovisats och diskuteras i 

olika kommuninterna forum som till exempel miljöstrategiska chefsgruppen 
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och miljönämnden. Dessutom har viktig kunskap och synpunkter löpande 

inhämtats från sakkunniga och intresserade i kommunkoncernen. 

Centrala delar och slutsatser i utredningen lyftes in kommunens målanalys 

som genomfördes i december 2018 (Fallander, 2018) 
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FAKTA OM KARLSTADS KOMMUN 

1.4 OM KARLSTAD 

Karlstad ligger på Klarälvens delta vid Vänerns norra strand, mitt emellan 

Stockholm och Oslo. Karlstads kommun har cirka 92 000 invånare (2018). 

Karlstad är residensstad i Värmland och här finns service och tjänster för 

hela Karlstadsregionen. 

Kommunens egen beskrivning av kommunen finns i bilaga 1. 

Kartan nedan visar kommunens geografiska område. 

 

Figur 2. Karta över Karlstads kommun. Källa www.karlstad.se 

 

http://www.karlstad.se/
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Ökande befolkning 

Kommunens befolkning har ökat stadigt, från 76 500 invånare år 1990 till 

92 000 personer år 2018. Andelen förvärvsarbetande mellan 20–64 år 

utgjorde 78,5 procent av hela befolkningen i kommunen under 2017, vilket 

ligger nära genomsnittet i riket där motsvarande andel är 79,1 procent 

(Karlstads kommuns statistikdatabas, 2018). Medelinkomsten för invånarna i 

Karlstads kommun låg på 285 200 för år 2016 medan medelinkomsten i riket 

låg på 300 000 kr (SCB, 2018). Medelinkomsten avser årsinkomsten för 

invånare över 20 år.  

Utsatt läge för översvämning 

Karlstad ligger i ett deltalandskap där Klarälven rinner ut i Vänern. Närheten 

till vatten är på många sätt en tillgång, men det är också viktigt att ta hänsyn 

till översvämningsrisken både när det gäller att skydda befintlig bebyggelse 

och vid nybyggnation. Karlstad riskerar översvämning både från Klarälven 

och från Vänern. Under vårvintern kan isproppar ge översvämning. 

Översvämningar från regn är ofta kortvariga, men kan ge problem i låglänta 

områden som också riskerar översvämning genom att vatten tränger igenom 

marken. Risken för översvämningar förväntas öka med ett förändrat klimat 

och är en av de frågor som Karlstads kommun arbetar med inom ramen för 

klimatanpassning. 

Regeringens klimat- och sårbarhetsutredning, 2007, visar att mängden 

nederbörd förväntas öka i framtiden på grund av klimatförändringar. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har utsett Karlstad till 

ett av de 18 områdena i Sverige som har en betydande översvämningsrisk. 

1.4.1 Kommunens organisation 

Karlstads kommun har ca 7 700 medarbetare. Vision, värdegrund och 

övergripande mål i en strategisk plan utgör tillsammans kommunens 

kvalitets- och styrmodell. Nedan återfinns den beskrivning av styrmodellen 

som kommuner presenterar på sin hemsida (www.karlstad.se, 2017). 

Karlstads kommuns har en styrmodell med en strategisk plan. Den beskriver 

vilka ramar som koncernens förvaltningar och bolag ska förhålla sig till och 

bidrar till att samordna utvecklingen i koncernens alla verksamheter. De 

viktigaste delarna i styrmodellen är: 

• Kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100 000 

• Vår värdegrund Vi är till för Karlstadsborna 

• Strategisk plan som anger de prioriterade mål som koncernens 
verksamheter ska nå. Målen följs upp regelbundet och syftet är att 
koncernen ska utvecklas i enlighet med visionen. 

I styrmodellen ingår också de lagar och regler som koncernens 

verksamheter måste följa. 

Visionen visar riktningen 
Vår vision, Livskvalitet Karlstad 100 000, visar riktningen för kommunens 

utveckling; framåt och uppåt. Vår vision är både större och mänskligare än 

bara en siffra. Utmaningen är att skapa en attraktiv livsmiljö samtidigt som vi 

växer. Utvecklingen mot 100 000 invånare måste gå hand i hand med en hög 

livskvalitet.  

  

https://solsidan.karlstad.se/ledning-och-styrning/vardegrund-och-vision/vision/
https://solsidan.karlstad.se/ledning-och-styrning/vardegrund-och-vision/etik/
https://solsidan.karlstad.se/ledning-och-styrning/styrning-planering-och-uppfoljning/strategisk-plan-och-mal/
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Strategiska planen pekar ut målområden  

Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning. Den ingår i 

kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetsutveckling. 

Planen visar våra prioriterade målområden med övergripande mål. På det 

sättet kan vi planera vårt arbete och säkerställa att vi gör rätt saker för 

Karlstadsborna. 

Värdegrunden är vår kompass 

Vår värdegrund fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. 

Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen 

Karlstads kommun. Värdegrunden är den naturliga utgångspunkten för de 

tjänster och den service som vi erbjuder medborgarna. Kärnan i vår 

värdegrund är:  

• Vi är till för Karlstadsborna  

• Vi genomför vårt uppdrag med engagemang.  

• Vi når goda resultat.  

• Vi är en kommun i gott skick. 

• Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet. 

1.4.2 Målstyrning 

Den strategiska planen med fokus på långsiktighet och stabilitet samt 

prioriterade målområden och övergripande mål ligger till grund för 

kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning och följs bland annat upp i 

samband med delårsbokslut och årsredovisning. Nämnder och bolag utgår 

från planen i sin ekonomi- och verksamhetsplanering. Det innebär att alla 

arbetar för att nå de koncernövergripande målen. 

Fyra målområden visar vilka områden som är prioriterade i koncernen för att 

visionen ska uppnås. Karlstads kommuns målområden är:  

• En kommun för alla  

• En kunskaps- och tillväxtkommun  

• En miljösmart kommun  

• En attraktiv arbetsgivare 

 

Figur 3. Karlstads kommuns målområden. 

 

Övergripande mål – vad vill vi uppnå? 

Inom varje målområde har kommunfullmäktige fastslagit koncern-

övergripande mål. Totalt är det 22 övergripande mål som är en vägledning till 

vad målområdet innebär och vad kommunen vill uppnå inom varje område. 

Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt sätt, medverka till att 

de övergripande målen nås. Målen följs sedan upp med hjälp av indikatorer. I 

uppföljningen av målen framgår resultat och effekter och det blir även tydligt 

vilka utvecklingsområden som bör lyftas upp framöver.  
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Nedbrutna mål 

Kommunens nämnder och styrelser ska bryta ner de övergripande målen i 

konkreta och mätbara mål som är anpassade till den egna verksamheten. 

Inom nämnderna benämns dessa mål som nämndmål. Vad gäller styrelser 

så pågår ett utvecklingsarbete av bolagsstyrningen med syfte att stärka 

kopplingen till den övergripande verksamhetsstyrningen och strategiska 

planen. En fråga som hanteras är exempelvis hur bolagens mål och uppdrag 

tydligare kan koppla till den strategiska planen och övergripande målen. 

Målkedjan nedan i Figur 4 beskriver målstrukturen för Karlstads kommun. 

 

Figur 4. Beskrivning av målstruktur för Karlstads kommun. 

 

Uppföljning och effekt 

I den strategiska planen är det fokus på uppföljning och analys. Kommunen 

följer verksamheten och mäter måluppfyllelse och effekter under året. 

Samtidigt dras lärdomar av verksamhetsåret inför kommande budgetperiod.  

De 22 övergripande målen i strategisk plan följs upp vid åttamånadersbokslut 

samt i årsbokslut. För de övergripande målen finns inget fastställt exakt 

målvärde, utan måluppfyllelse bedöms istället utifrån i vilken riktning 

utvecklingen går. Även nämndmål och bolagsmål följs upp vid dessa 

tillfällen.  

Därutöver framställs fördjupade målanalysrapporter löpande under året. De 

22 målen fördelas i ett antal rapporter, där var och en behandlar två eller tre 

övergripande mål mer djupgående och analyserande. Analysrapporterna 

föredras för kommunledningsutskottet enligt nedanstående tidsplan i figur 5, 

där målet om en fossilfri och klimatsmart kommun föredras i december 

månad. 

Datum för föredragning på kommunledningsutskottet 2018: 

 

 

Figur 5. Tidsplan för presentationer av analysrapporter till kommunledningsutskottet 

1.4.3 Miljömål 

Inom målområdet ”En miljösmart kommun” har följande övergripande mål 

antagits: 

• Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 

• Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö 

inte skadas 
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• Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga 

ämnen 

• Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för 

friluftslivet ska utvecklas 

• Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar 

 

Målområde: En miljösmart kommun 
Så här beskrivs målområdet ”En miljösmart kommun” 

Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt tänkande 

bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi är 

föregångare och innovativa i arbetet med att stimulera en ekologisk och 

hållbar utveckling. Tillsammans med alla som bor i Karlstad jobbar vi med att 

skapa en bra och hållbar kommun. Målet med vårt miljöarbete är att Karlstad 

både ska kunna växa och bli större och samtidigt vara miljömässigt hållbar. 

Miljö handlar om hälsa och livskvalitet som alla ska ha möjlighet till. Vi sätter 

miljöfrågorna högt på agendan och arbetar för att skapa ett bra liv för alla 

som bor och vistas här. 

Övergripande mål: Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart 

kommun 

Det övergripande målet om att Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart 

kommun beskrivs på följande sätt: 

För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom 

några årtionden bli en fossilfri kommun. Karlstad ska även vara en kommun 

som är innovativ och använder smarta lösningar för att begränsa 

klimatpåverkan. Det betyder att ingen uppvärmning eller el och inga 

transporter sker med fossila bränslen som till exempel olja eller kol. Varje 

Karlstadsbos kunskap, delaktighet och agerande i klimatfrågan är viktig för 

att Karlstad ska nå klimatmålen. I vårt klimatarbete vill vi därför underlätta för 

Karlstadsbor att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det ska vara lätt för 

invånare och företagare i vår kommun att göra miljö- och klimatsmarta val.   

Indikatorer 
 
Följande indikatorer (2018) kopplar till att Karlstad ska vara en 

fossilfri och klimatsmart kommun: 

1. Utsläpp av växthusgaser (CO₂e) från alla sektorer, 

geografisk avgränsning, ton per person och år, RUS   

2. Utsläpp av växthusgaser (CO₂e) från alla sektorer, 

konsumtionsbaserad avgränsning, ton per person och år, REAP/M 

3. Körsträcka med bil, mil per person och år, RUS 

 

Beslutade nämndmål 

Kommunens nämnder bryter ner de övergripande målen i konkreta och 

mätbara nämndmål som är anpassade till den egna verksamheten. Åtta av 

kommunens nämnder fattade 2017 beslut om totalt 22 nämndmål nedbrutna 

från det övergripande målet att Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart 

kommun.  

Ytterligare 17 nämndmål som kopplades till andra övergripande mål har även 

beröring på målet om fossilfritt.  



 
 

17 
 

En uppdatering av nämndmålen sker i samband med budgeten en gång om 

året. 

Aktuella nämndmål inom respektive övergripande mål kan följas i 

kommunens system för strategisk styrning, Stratsys. 

Andra styrdokument som kopplar till målet om fossilfrihet  

Inom Karlstads kommun finns ett flertal styrdokument som kopplar 

till det övergripande målet om fossilfritt Karlstad. 

Några av dessa är: 

• Handlingsplan för miljö- och klimatstrategin 2017–2018 omfattar 20 

åtgärder inom ”Begränsad klimatpåverkan” varav 10 är externa och 

10 är interna. 

• Översiktsplan. Nuvarande översiktsplan är från 2012 och arbetet 

med att ta fram en ny har påbörjats. Hållbara transporter och 

minskat bilberoende samt översvämningsrisker är två prioriterade 

områden med koppling till ”fossilfritt” 

• Trafikplan. Trafikplan Karlstad – Staden möter framtiden, antogs 

2014-01-13 

• Cykelplan. Cykelplan för Karlstad – Få fler att sadla om antogs 2014-

06-06. Planen ska revideras under 2019 

• Översvämningsprogram för Karlstads kommun antogs 2010-06-02. 

• Avfallsplan för Karlstads kommun. Ny renhållningsordning med 

avfallsplan för 2019–2023 antas under våren 2019 

• Miljö- och klimatstrategi antogs 2011 och uppdaterades 2013 och 

gällde till och med 2017. 

• Energiplan för Karlstads kommun 2006 - 2010. Är i stort behov av en 

uppdatering då det är lagstiftat att kommunen ska ha en aktuell 

energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi. Inga 

beslut tagna. 

• Miljööverenskommelser mellan Karlstads kommun och 

Länsstyrelsen i Värmland. Antogs 2018-03-13 och omfattar ett antal 

åtgärder som kopplar till klimatmålet 

Idag nyttjas ingen enhetlig process för hur mål i dessa styrdokument följs 

upp, men kommunen håller sedan 2018 på att implementera systemstödet 

Stratsys som kommer att ge bättre stöd för detta.  

1.4.4 Uppföljningar med koppling till målet om fossilfrihet 

Utöver uppföljning av målen i strategisk plan görs regelbundet andra 

uppföljningar med koppling till målet om fossilfrihet. Några av dessa är: 

Handlingsplan miljö- och klimatstrategin  

Handlingsplanen till miljö- och klimatstrategin syftar till att konkretisera hur 

Karlstads kommun kan nå målen i miljö- och klimatstrategin. Den innehåller 

ett antal åtgärder för 2017–2018 som är viktiga att genomföra och som bidrar 

till att nå de miljömål som bedöms som svårast att ni till och med 2020, bland 

annat målet om begränsad klimatpåverkan. Kommunfullmäktige beslutade 

den 25 januari 2018 att Miljö- och klimatstrategin utgår och avvecklas som 

måldokument.  
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Gröna nyckeltal 

Karlstads kommun är medlem i Sveriges ekokommuner (Sekom). För att 

följa upp och jämföra medlemmarnas miljöarbete har Sekom tagit fram 12 

gröna nyckeltal som inrapporteras löpande till Sekoms gemensamma 

databas. Fem av nyckeltalen har bäring på Karlstads klimatmål 

http://sekom.miljobarometern.se/karlstad  

Aktuellt Hållbarhet kommunrankning 

Tidningen Aktuell Hållbarhet genomför en årlig rankning av Sveriges 

kommuner utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Med hjälp av enkäter, 

offentlig statistik och nyckeltal sammanställs aktivitets- och ambitionsnivå på 

miljö- och klimatområdet i Sveriges kommuner. 

http://kommunrankning.miljobarometern.se/  

Klimatbokslut, Karlstads Energi AB 

Karlstads Energi AB genomför årligt klimatbokslut som inte bara presenterar 

de utsläpp som företaget ger upphov till utan också de utsläpp som undviks i 

samhället på grund av företagets verksamhet. Det tar hänsyn till hur el och 

värme skulle produceras om inte Karlstads Energi AB fanns. 

https://www.karlstadsenergi.se/fjarrvarme/klimatbokslut/ 

Tidigare initiativ om utsläppsutrymme för Karlstad 

År 2013 utredde kommunledningskontoret möjligheten att införa ett 

utsläppsutrymme inom ramen för strategiska planen och budgetarbetet. 

Bakgrunden till utredningen var en motion (2011-02-15) där avsändaren ville 

komplettera den kommunala budgeten med ett utsläppsutrymme för att 

Karlstads kommun ska arbeta målstyrt, effektivt och transparent utifrån 

klimatpolitiska mål. 

Kommunledningskontoret kom i utredningen fram till att befintliga insatser 

var tillräckliga och att ingen ytterligare så kallad utsläppsutrymme behövdes. 

Dock bedömde man att extra insatser kan göras för att få bättre kunskap om 

hur kommunens investeringsprojekt påverkar klimatet samt för att få bättre 

beslutsunderlag för att minska klimatpåverkan från investeringsprojekten.  

Teknik- och fastighetsnämnden fick därför i uppdrag att på prov använda en 

klimatkalkyl, som är ett verktyg för att beräkna klimatpåverkande utsläpp från 

investeringsprojekt som byggande, drift och underhåll och infrastruktur 

Under 2014 testade teknik- och fastighetsnämnden klimatkalkylen på 

entreprenaden kring huvudvattenledningen för etappen Eriksberg och för 

reservkraft för Sörmon. Utvärderingen visade att kalkylen, om den genomförs 

tidigt i planeringen av lämpliga investeringsprojekt, kan vara ett effektivt sätt 

beräkna klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Klimatkalkylen kommer 

därför att fortsättningsvis att användas i vissa projekt för att visa 

utsläppsmängderna av koldioxid för att bättre kunna styra mot lägre utsläpp. 

  

http://sekom.miljobarometern.se/karlstad
http://kommunrankning.miljobarometern.se/
https://www.karlstadsenergi.se/fjarrvarme/klimatbokslut/
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1.5 SAMVERKAN TILL STÖD FÖR KOMMUNENS 
KLIMATARBETE 

 

Klimatkommunerna 

Karlstads kommun är medlem i Klimatkommunerna. Klimatkommunerna är 

en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med 

lokalt klimatarbete. Föreningen har 37 medlemmar som ligger i framkant i 

Sverige och världen när det gäller klimatarbete. 

Mer information finns på föreningens hemsida: klimatkommunerna.se. 

Fossilfritt Sverige 

Karlstads kommun har skrivit på regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och 

antagit fyra utmaningar: 

• Transportutmaningen 

• Solutmaningen 

• Klimatväxlingsutmaningen 

• Tjänstebilsutmaningen  

Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att olika branscher tar fram sina egna 

färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri. Under 2018 

presenteras nio färdplaner och fler branscher är på gång. Färdplanerna 

omfattade dagligvaruhandeln, flygbranschen, åkerinäringen, skogsnäringen, 

bygg- och anläggningsbranschen, betong- och cementbranschen samt 

stålindustrin. Flera av branschens aktörer är verksamma i Karlstad. 

I januari 2018 genomfördes Karlstads kommunen i samarbete med Fossilfritt 

Sverige en regional konferens med drygt 200 deltagare under rubriken 

Fossilfritt Värmland där några av slutsatserna var att: 

• Det finns många fördelar med att gå före i omställningen 

• Välfärd och lönsamhet kan öka i takt med att utsläppen minskar 

• Möjligheterna i Värmland är många  

• Människor måste över mentala trösklar innan man inser att 

förändringen inte är så problematisk.  

Mer information om initiativet finns på hemsidan: http://fossilfritt-sverige.se/ 

Sveriges Ekokommuner 

Karlstads kommun ingår i Sveriges Ekokommuner som är ett nätverk för 

kommuner som arbetar med strategisk hållbar utveckling. Totalt ingår 111 

svenska kommuner i nätverket. Målet med samarbetsorganisationen är att 

främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn 

med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. 

Organisationen har tagit fram 12 Gröna nyckeltal som presenteras för varje 

medlem samt som ett genomsnitt för medlemskommunerna. 

Mer information finns på http://www.sekom.se/  

  

http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/transportutmaningen/
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/solutmaningen/
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/klimatvaxlingsutmaningen/
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/tjanstebilsutmaningen/
http://fossilfritt-sverige.se/
http://www.sekom.se/
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Regional samverkan 

Karlstads kommun deltar i det regionala arbetet med en energi- och 

klimatstrategi som syftar till att de regionala målen om att Värmland ska vara 

klimatneutralt senast år 2030 ska kunna nås. Kommunfullmäktige i Karlstad 

beslutade 2016 att ställa sig bakom intentionerna i Länsstyrelsens och 

Region Värmlands upprop om att Värmland ska vara klimatneutralt 2030 

(Karlstads kommun, 2016), (Länsstyrelsen I Värmland, 2009) 

Regionala klimatbetet samordnas av Länsstyrelsen i Värmland. 

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att senast den 15 oktober 

2019 ta fram en ny energi- och klimatstrategi för länet. 

Karlstads kommun och flertalet värmländska kommuner har tecknat 

miljööverenskommelser med länsstyrelsen i Värmland för att driva miljö- och 

klimatarbetet framåt. Överenskommelsen omfattar fem fokusområden, bland 

annat minskad klimatpåverkan och hållbar samhällsplanering. Karlstads 

kommun lovar bland annat att bidra med utbyggnad av laddinfrastruktur, 

minska användningen och spridningen av plast och att 

hållbarhetsperspektiven ska belysas och värderas i samtliga detaljplaner. 

Centrum för klimat och säkerhet (CCS) är ett kunskapscentrum på Karlstads 

universitet där Karlstads kommun är samverkanspartner. Genom forskning 

och samverkan söker centrumet svar på samhällets frågor om risker och 

utmaningar som hör samman med klimatförändringar.  

Forskningsprojekt: CLIPP, Kommunerna och klimatomställningen 

Karlstads kommun deltog 2012–2015 i ett forskningsprojekt (Storbjörk, 

Isaksson, Hjerpe, Antonson, & Hrelja, 2017) med syfte att identifiera 

nyckelåtgärder för kommuner för att åstadkomma ett mer effektivt 

klimatomställningsarbete. Se bilaga 4 för en sammanfattning av 

forskningsprojektet. 

Forskare på VTI och Linköpings Universitet, studerade tre svenska 

kommuner, Karlstad, Sundsvall och Vellinge, som påbörjat sitt 

omställningsarbete för minskad klimatpåverkan och förmåga att hantera 

konsekvenser av ett förändrat klimat i fysisk planering. Fysisk planering är en 

nyckelarena för ett mer samlat och strategiskt klimatomställningsarbete med 

möjlighet att länka samman mål, ambitioner och hänsyn. Befintlig forskning 

har visat på en rad barriärer som försvårar det praktiska klimatarbetet på 

kommunal nivå. 

Analyserna i projektet visade sammantaget en mängd komponenter som kan 

främja och effektivisera omställningsarbetet. En av de mest avgörande och 

också krävande uppgifterna för kommunerna i dag är att prioritera och ta 

ställning för klimatfrågan även i sammanhang då den bedöms utmana och 

stå i strid med andra starka kommunala ambitioner. I projektet identifierades 

sex nyckelåtgärder för kommunalt omställningsarbete och nio faktorer som 

påverkar städers arbete med klimatomställning.  

Följande sex nyckelåtgärder för kommunalt omställningsarbetet 
identifierades:  
 

• Utveckla former för samverkan nationellt-regionalt-lokalt 
samspel, vilket innefattar en viss omprövning av befintliga roller, 
relationer och mandat. 
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• Säkerställa en mer konsekvent tillämpning av befintliga 
strategiska verktyg som syftar till att stärka klimathänsyn i fysisk 
planering. 

• Utveckla former för intern kraftsamling i en bred och mångsidig 
kommunal organisation, som etableringen av kontinuerliga och 
framåtsyftande mötesplatser mellan tjänstemän och politiker 
över sektorsgränser. 

• Stärka transparens och tydlighet i det politiska beslutsfattandet. 
Framtidens politiska ledarskap behöver utveckla kapacitet att 
utmana etablerade normer och värderingar. 

• Utveckla former för att interagera med medborgare och privata 
aktörer så att de blir aktiva medskapare av klimatomställning. 

• Utveckla rutiner för att granska och följa upp den kommunala 
fysiska planeringens resultat utifrån ett klimatperspektiv. 

 

Nyckelåtgärderna har inarbetats i utredningen som vägledande 

principer i det fortsatta klimatarbetet för Karlstads kommun, se vidare 

i kapitel 11 ”Slutsatser”. 
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OLIKA PERSPEKTIV PÅ 
KLIMATPÅVERKAN 

Historiskt sätt har kommuner oftast följt upp utsläppen ur ett geografiskt 

perspektiv, bland annat eftersom det inom detta område har varit relativt 

enkelt att ta fram statistik. De senaste tio åren har även konsumtions-

perspektivet hamnat i fokus hos många kommuner, då detta bättre speglar 

den totala klimatpåverkan som kommunen och dess invånare ger upphov till. 

Principen för dessa olika perspektiv på utsläpp visas i Figur 6. 

 

Figur 6. Två olika perspektiv på utsläpp (hämtat från Naturvårdsverket) (Gabrielsson, Aug 2015) 

 

Klimatpåverkan från en kommun kan beräknas på flera olika sätt beroende 

på vilket perspektiv man använder. Karlstads kommun använder sig av två 

olika perspektiv. De två olika perspektiven presenteras nedan tillsammans 

med en beskrivning av hur kommunen följer upp utsläppsnivåerna. Därutöver 

riktar man även särskilt fokus på koncernens egna utsläpp som beskrivs 

separat nedan. 

Utsläppen av växthusgaser domineras av utsläppen av koldioxid och vissa 

organisationer har valt att enbart arbeta med koldioxidutsläppen. Karlstads 

kommun har valt att följa utsläppen av samtliga växthusgaser, vilket ger en 

mer heltäckande bild av klimatpåverkan. 

Geografiskt perspektiv 

Ett betraktelsesätt är att använda ett geografiskt perspektiv. Det innebär att 

alla utsläpp som genereras inom det område som Karlstads kommun 

omfattar på kartan inkluderas. Dessa utsläpp följs upp årligen. Statistik över 

utsläpp av växthusgaser hämtas från den nationella emissionsdatabasen 

RUS, Regional Utveckling och samverkan i miljömålssystemet. Den 

nationella databasen uppdateras årligen. Den senaste uppdatering skedde 

september 2018 och omfattar statistik till och med år 2016. Dessa utsläpp 

kan också benämnas utsläpp från det geografiska området, eller utsläpp 

med geografisk avgränsning. 
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Konsumtionsperspektiv 

Ett konsumtionsperspektiv innebär att alla de utsläpp som Karlstadsbornas 

aktiviteter ger upphov till inkluderas oberoende av var utsläppen sker. Dessa 

utsläpp har beräknats för år 2004 och 2014. Utsläppen har beräknats med 

hjälp av REAP, Stockholm Environment Institutes verktyg som beskrivs mer i 

avsnitt 1.10.2. 

Koncernen Karlstads kommun klimatpåverkan 

Det sista perspektivet omfattar de utsläpp som koncernen Karlstads kommun 

ger upphov till. Det är alltså de utsläpp som de olika aktiviteterna inom både 

förvaltningar och bolag ger upphov till. Uppföljningen inkluderar transporter 

(framförallt drivmedelsinköp), energianvändning och livsmedelsinköp. Det 

betyder att uppföljningen sker ur ett konsumtionsperspektiv, men inte strikt. I 

energianvändningen ingår energi (el och fjärrvärme) som används i 

kommunens lokaler förutom Karlstads Energis produktionsanläggning 

(fastbränsleanläggning på Heden och oljepannan Inre hamn). 

Uppföljningen inkluderar inte heller samtliga inköp som organisationen gör, 

exempelvis IT-utrustning, byggmaterial eller textilier som alla kan tänkas ha 

betydande klimatpåverkan. Utsläppen inom kommunen följs upp årligen 

genom uppföljning av miljömål. Därutöver tar Karlstad Energi fram ett 

klimatbokslut vars beräkningar tar hänsyn till inte bara egna utsläppen utan 

även till faktorer som minskar utsläppen för andra aktörer. 
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KARLSTADS KOMMUNS 
KLIMATPÅVERKAN 

Utsläppen av växthusgaser inom Karlstads kommuns geografiska område 

uppgick till totalt 3,1 ton växthusgaser per person för år 2016, där 

transportsektorn svarade för drygt 50 procent. När utsläppen av 

växthusgaser med geografisk avgränsning sätts i relation till de 

konsumtionsrelaterade utsläppen blir det tydligt vilken betydande roll 

konsumtionen spelar, se Figur 7. Som framgår är utsläppen beräknade med 

konsumtionsbaserad metod flera gånger större än utsläppen med andra 

beräkningsmetoder. Klimatpåverkan från kommunkoncernen mäts inte i sin 

helhet, men på nationell nivå kan man se att utsläppen från offentlig 

konsumtion och investeringar står för ca 1/3 av utsläppen per person. I detta 

ingår kommun, landsting och andra offentliga verksamheter. 

 

Figur 7 Jämförelse av utsläpp per Karlstadsbo, beroende på beräkningsmetod och perspektiv. 
(ton CO2e per person) 

1.6 KLIMATPÅVERKAN, GEOGRAFISKT 
PERSPEKTIV 

Utsläppen av växthusgaser inom Karlstads kommun, geografisk 

avgränsning, har under lång tid följts upp årligen. De klimatpåverkande 

utsläppen, geografisk avgränsning, visas i Figur 8. 

Den senaste uppföljningen med geografisk avgränsning visar att utsläppen 

av växthusgaser år 2016 var 3,1 ton per person. Det är en halvering sedan 

1990 då utsläppen låg på 6,5 ton per person enligt kommunens målanalys 

som genomfördes i december 2018 (Fallander, 2018). Minskningstakten har i 

genomsnitt varit 2 procent per person och år sedan 1990. Trenden är att 

minskningstakten avtar. 

En nationell jämförelse visar att Karlstads kommun minskat 

koldioxidutsläppen mer än genomsnittet bland Sveriges Ekokommuner. 

(Barkman, Nov 2017).  
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Figur 8. Indikator: Utsläpp av växthusgaser, geografisk avgränsning (ton Co2e per person och 
år) 2010 till 2016. RUS 2018. Observera att 1990 har inkluderats som jämförelse. 

 

Minskningen beror framförallt på utfasning av olja för uppvärmning, övergång 

till värmepumpar och fjärrvärme, samt åtgärder inom industrin. Genom ett 

nytt kraftvärmeverk har i stort sett all fossil olja försvunnit ur Karlstad Energis 

fjärrvärmesystem. En utmaning är att fortsätta hålla denna minskningstakt 

efter att de mest lättillgängliga och kraftfulla åtgärderna genomförts 

(Karlstads kommun, December 2017). 

I de följande avsnitten beskrivs klimatpåverkan från sektorerna transporter, el 

och uppvärmning samt avfall och avlopp där kommunen bedöms ha 

betydande rådighet över utsläppen. Därutöver presenteras klimatpåverkan 

från jordbruket då utsläppen där är betydande samt från industrisektorn. 

Kommunen har dock begränsad rådighet att påverka utsläppen från dessa 

sektorer.  

1.6.1 Transportsektorns klimatpåverkan i Karlstad 

Cirka 54 procent av växthusgasutsläppen i Karlstad, geografisk avgränsning, 

kommer från transporter, som därmed är den sektor som i särklass generar 

mest utsläpp inom de geografiska gränserna.  

Personbilstransporter står för 64 procent av dessa utsläpp medan buss och 

lastbilar utgör 31 procent tillsammans. Trots befolkningsökning, att antalet 

bilar ökar, och att körsträckorna med bil per person är på fortsatt hög nivå 

har utsläppen minskat med 13 procent sedan 2010. Dock går minskningen 

alldeles för långsamt för att nå målet. För att följa utvecklingen följs 

indikatorn körsträcka med bil upp årligen. 

Bussåkande och cykling ökar mer än vad det gör i övriga landet, vilket är 

mycket positivt. Men bilåkandet minskar inte i samma utsträckning – det 

totala resandet ökar och antalet bilar ökar också. Körsträckan per person har 

minskat marginellt efter flera år av uppåtgående trend. Sammantaget betyder 

ovanstående att under 2017 körde personbilarna i Karlstad drygt 61 miljoner 

mil, den högsta noteringen sedan körsträckorna började beräknas. Per 

person låg körsträckan år 2017 på 673 mil per person och år.  
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Figur 9. Växthusgasutsläpp per transportslag. RUS 2018. Observera att tidsintervallet inte är 
jämnt mellan staplarna. 

 

Biltätheten i Karlstad ökar och tillväxttakten vad gäller antalet bilar 

har de senaste sju åren varit nästan dubbelt så snabb som 

befolkningsutvecklingen. Det är bensin- och dieselbilar som står för 

det mesta av ökningen. Andelen miljöbilar är låg (5 procent 2017), 

men ökar sakta. 2017 fanns 486 bilar per 1000 invånare, fortsätter 

denna trend kan det innebära ökade problem med trängsel, buller 

och luftkvalité i tätorten Karlstad.  

 

Tabell 1. Tillväxttakt bilar och invånare i Karlstad 

  2010 2015 2017 

Personbilar 

(antal) 

39 

645 

42 

541 

44 

213 

Ökning (%)  +7,3 +11.5 

Invånare 

(antal) 

85 

752 

89 

245 

91 

120 

Ökning (%)  +4,1 + 6,2 

Källa: SCB 2018, observera det ojämna tidsspannet 

 

Enligt Miljömålsutredningen behöver utsläppen från transporterna minska 

med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå på nationell nivå. Detta 

för att klara målet om att minska utsläppen med minst 85 procent senast 

2045. 

1.6.2 Klimatpåverkan från el och uppvärmning i Karlstad 

I Figur 10. visas hur fjärrvärmen i Karlstad används och 

produceras. Som framgår har i princip alla fossila källor fasats ut, 

vilket är en starkt bidragande orsak till utsläppsminskningarna i 

Karlstad. Med det nya kraftvärmeverket i Karlstad har i stort sett all 
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fossil olja försvunnit ur Karlstad Energis fjärrvärmesystem. Som 

framgår av figuren används nära tre fjärdedelar av fjärrvärmen i 

flerbostadshus och småhus.  

 

 

Figur 10. Kategorier av värme efter användare och energikälla för 2016. (Karlstad Energi) 

 

Elen hos Karlstad Energi kommer från det biobränsleeldade kraftvärme-

verket på Heden och från Vindpark Vänern (Karlstad Energi, 2018). Det 

betyder att elproduktionen ger upphov till små utsläpp av klimatpåverkande 

gaser. 

Några viktiga faktorer bakom den långsiktiga utsläppsminskningen i Karlstad 

är övergång från oljeeldade värmepannor till fjärrvärme och värmepumpar 

och ökad bioenergianvändning (Barkman, Nov 2017). Ytterligare en viktig 

faktor är tillvaratagande av överskottsenergi från industri till fjärrvärmenätet 

(Karlstad Energi) 

1.6.3 Klimatutsläpp från avfall och avlopp 

Klimatutsläppen från avfall och avlopp har minskat kraftigt sedan 1990. Det 

gäller både i Karlstads kommun och i landet som helhet. Inom Karlstads 

kommun svarade avfall och avlopp för 4 procent av växthusgasutsläppen 

under år 2016. 

Utsläppen kommer främst från deponier och deras utsläpp av metan. Utsläpp 

kommer även från hantering av avloppsvatten, från biologisk behandling av 

fast avfall samt från förbränning av avfall för destruktion. 

Sedan 1990 har utsläppen från deponier i Sverige minskat kraftigt. Det beror 

på att metan återvinns i allt större utsträckning från deponierna, mängden 

organiskt avfall som deponeras har minskat samtidigt som 

materialåtervinningen och avfallsförbränningen har ökat. 

Hantering av avloppsvatten ger utsläpp av lustgas och metan. Utsläppen har 

minskat till följd av förbättringar i svenska reningsverk med utbyggd 

kväverening tillsammans med ökad biogasproduktion från avloppsslam. 

Till följd av ökad kompostering och rötning av avfall i Sverige ökar utsläppen 

från biologisk behandling av avfall. Även om dessa utsläpp är ickefossila så 
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ökar rötning och annan biologisk behandling av organiskt material utsläppen 

av lustgas och metan som båda är kraftiga växthusgaser. Det är viktigt att 

dessa utsläpp inte tillåts att öka i omställningen till ett fossilfritt Karlstad 

samtidigt som det är viktigt att öka den biologiska behandlingen av organiskt 

material för att sluta kretsloppen kring bland annat fosfor och öka 

produktionen av biogas som kan ersätta fossila drivmedel” 

Även om utvecklingen huvudsakligen har styrts av nationella styrmedel, som 

exempelvis regler om producentansvar och förbud för att deponera brännbart 

och organist avfall har kommunen möjlighet att bidra till utvecklingen genom 

att skapa goda förutsättningar för att minska mängderna avfall 

(Naturvårdsverket, 2018).  

1.6.4 Klimatutsläpp från jordbruket 

Jordbrukssektorn svarade för 13 % av utsläppen av växthusgaser under 

2016 när en geografisk avgränsning används. Nivåerna är ungefär lika höga 

för Karlstads kommun som för landet som helhet. Inom Karlstads kommun är 

jordbrukssektorn den näst största sektorn efter transporter när det gäller 

utsläpp av växthusgaser. Kommunen har dock i dagsläget begränsade 

möjligheter att genomföra åtgärder för att minska utsläppen, men området 

kan stärkas som en del av näringslivsutvecklingsarbetet. 

Jordbrukssektorn är den största enskilda källan till utsläpp av 

växthusgaserna lustgas (N2O) och metan (CH4) som är kraftiga 

växthusgaser. I sektorn kommer utsläppen från följande källor: 

• Metan från djurens matsmältning 

• Lustgas och metan från hantering av stallgödsel 

• Lustgas och koldioxid från jordbruksmark 

Naturvårdsverkets nationella statistik visar att utsläppen av växthusgaser 

från jordbrukssektorn har minskat långsamt sedan 1990 och är nu knappt 10 

procent lägre än 1990. Minskningen beror främst på minskad djurhållning 

(framför allt antal mjölkkor och grisar) och delvis på minskad användning av 

fossilbaserad mineralgödsel. Under 2016 ökade de totala utsläppen något 

jämfört med 2015. 

Klimatutsläppen från jordbruket påverkas av att den inhemska produktionen 

av köttprodukter har minskat samtidigt som vår köttkonsumtion har ökat 

kraftigt; nästan 50 procent sedan 1990. Idag är strax under hälften av det 

kött som konsumeras i Sverige importerat. När vi konsumerar importerade 

produkter sker utsläppen istället i de länder där produktionen äger rum och 

de syns med andra ord inte i den statistik som beskriver de geografiska 

utsläppen. (Naturvårdsverket, 2018) 

1.6.5 Klimatutsläpp från industrin 

Inom Karlstads kommun svarar klimatutsläppen från industrin för 2,4 procent 

av klimatutsläppen vid en geografisk avgränsning (RUS, Nationell 

emissionsdatabas, 2018). Det är betydligt mindre än för Sverige som helhet 

där industrins utsläpp står för 32 procent av Sveriges totala utsläpp och har 

minskat med 19 procent sedan 1990. (Naturvårdsverket, 2018)  

Att utsläppen är relativt små samtidigt som kommunen har en begränsad 

rådighet ligger till grund för att den här studien har avgränsats så att 

klimatutsläppen från industrin inte beaktats.  



 
 

29 
 

1.7 KLIMATPÅVERKAN, KONSUMTIONSBASERADE 
UTSLÄPP 

Utsläppen av växthusgaser, konsumtionsbaserad avgränsning, visar alla de 

utsläpp som en persons konsumtion ger upphov till, inte enbart de som sker 

inom kommunens gränser.  

Än så länge finns bara två mätpunkter för Karlstad. För år 2004 uppskattas 

utsläppen utifrån konsumtionsbaserad avgränsning ha varit 11,5 ton per 

person och år, och år 2014 till 10,9 ton per person och år (SEI:s verktyg 

REAP med beräkningar av miljöförvaltningen). Då de beräkningsmetoder 

som används för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp inte är jämförbara 

kan utsläppen från Karlstadsbornas aktiviteter inte jämföras med det 

nationella genomsnittet, utan man kan enbart konstatera att dessa är i 

samma storleksordning. 

Utifrån detta beräkningssätt har utsläppen inte minskat lika mycket som de 

geografiskt avgränsade utsläppen. Sett över längre tid har särskilt utsläppen 

utanför Karlstads och Sveriges gränser ökat. De konsumtionsbaserade 

utsläppen är drygt tre gånger större per person än de med geografisk 

avgränsning, se Figur 7. 

I Karlstad har ingen nedbrytning på utsläpp från olika sektorer gjorts. 

Utsläppen bedöms likna de på nationell nivå, där man kan se att utsläpp från 

offentlig konsumtion står för ungefär en tredjedel och hushållen resterande 

två tredjedelar. Av hushållens utsläpp står livsmedel och transporter för de 

största utsläppen följt av boende och övrig konsumtion (t.ex. kläder och 

elektronik). Se avsnitt 1.10.1 för ytterligare information om 

konsumtionsbaserad klimatpåverkan nationellt. 

1.8 KLIMATPÅVERKAN, KOMMUNKONCERNEN  

Karlstads kommun följer löpande upp de utsläpp av växthusgaser som 

genereras inom organisationen (Barkman, Nov 2017), den så kallade 

kommunkoncernen. I koncernen ingår alla förvaltningar och även 

kommunens bolag, såsom Karlstad Bostads AB och Karlstad Energi. 

I uppföljningen av växthusgaser från kommunkoncernen ingår utsläpp från 

transporter, el och fjärrvärme som används i kommunens lokaler, förutom 

Karlstads Energis produktionsanläggning (fastbränsleanläggning på Heden 

och oljepannan Inre hamn) samt livsmedel, Andra typer av utsläpp, t.ex. från 

kommunens inköp av andra varor än livsmedel ingår inte. 

Kommunen köper 100 procent förnybar el från Karlstads Energi. Utsläppen 

från el beräknas utifrån så kallad Svensk elmix2 utifrån beslut av teknik- och 

fastighetsförvaltningen. 

De totala utsläppen av växthusgaser från kommunen presenteras i Figur 11. 

De totala utsläppen har minskat med 38 procent mellan åren 2009 och 2017. 

För 2017 uppgick utsläppen till totalt 11 608 ton växthusgaser och därtill 

genererade flygresor från kommunens anställda 192 ton. 

                                                      
2 https://energiradgivningen.se/klimat/miljopaverkan-fran-el 
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Figur 11. Utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter3. Flygresor ej inkluderade.  

 

Figur 12 visar utsläppen fördelat på sektorerna transporter, energi och 

livsmedel för de senaste åren. De största minskningarna har skett inom 

energiområdet där utsläppen minskat med 4 692 ton växthusgaser, dvs 50 

procent, mellan åren 2009 och 2017. Den största procentuella minskningen 

har dock skett inom transportområdet där minskningarna uppgår till 59 

procent vilket motsvarar utsläppsminskningar på 2 045 ton. 

 

Figur 12. Utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter fördelat på källor, 
konsumtionsbaserad avgränsning. Observera att värden för 2010 saknas. Jämförbarheten 
mellan värden för livsmedel är bristande. 

  

                                                      
3 Nytt från 2017 är att värderingen av utsläppen från kommunens egna 
elanvändning har justerats från tidigare Nordisk elmix, 200g CO2/kWh, till 
idag Svensk elmix, 13g CO2/kWh (2018). Den nya värderingen speglar 
bättre de faktiska utsläppen eftersom kommunen köper 100 procent förnybar 
el från Karlstads Energi, Utsläppen har också justerats historiskt (2009–
2017) 
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UTBLICK – MÅL OCH METODER 

1.9 FRÅN GLOBALT TILL LOKALT 

1.9.1 FN:s Globala hållbarhetsmål 

Världens ledare har förbundit sig att arbeta mot 17 globala hållbarhetsmål 

förr att avskaffa extrem fattigdom, minska orättvisorna i världen, lösa 

klimatkrisen och för att främja fred och rättvisa. Mål 13 handlar om att 

bekämpa klimatförändringarna, men flera av de andra målen kopplar också 

till minskad klimatpåverkan. 

 

Figur 13. De globala målen för hållbar utveckling 

1.9.2 Klimatkonventionen med Parisavtalet 

Klimatkonventionen med det fullständiga namnet United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) är ett ramverk för åtgärder för att 

förhindra klimatförändringarna. Överenskommelsen godkändes 1992 av 195 

parter (194 stater samt Europeiska unionen) och trädde i kraft 1994. Till 

konventionen hör Parisavtalet som trädde i kraft i november 2016. I princip 

har världens samtliga länder skrivit under Parisavtalet som förtydligar och 

konkretiserar klimatkonventionen. 

Det viktigaste målet i Parisavtalet är att länderna ska hålla den globala 

uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader. Dessutom har 

länderna lovat att efter hand öka sina ambitioner. Vart femte år sker en 

avstämning för att se om ländernas gemensamma ambition är tillräcklig för 

att nå Parisavtalets mål. 

Huvudbudskapet i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC (FN:s 

Klimatpanel, 2018) är att redan 1,5 graders global uppvärmningen får 

allvarliga konsekvenser för människor, miljö och ekosystem, och för att 

begränsa skadorna krävs det långtgående och snabba samhällsförändringar.  

IPCC:s rapport visar på olika scenarier beroende på hur stor 

temperaturökningen blir. Generellt innefattar scenarierna bland annat 

översvämningar, värmeböljor, försämrad matproduktion och tillgång på 

sötvatten. Vissa förändringar är redan försent att undvika. Om 

temperaturökningen inte hålls under 2 grader är risken stor att 

förstärkningsmekanismer, såsom stora utsläpp av metan från en tinande 

sibirisk tundra, leder till okontrollerbara fortsatta temperaturökningar. 
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1.9.3 Klimatarbete inom EU 

Som en följd av Klimatkonventionen har EU antagit klimatmål till 2020 och 

2030. EU:s samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och med 

40 procent till 2030 jämfört med 1990. Det europeiska rådet har dessutom 

ställt sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 

mellan 80–95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. 

EU:s klimatmål till 2020 är en del av det så kallade klimat- och energipaket 

från 2009. År 2014 togs de första besluten om EU:s klimat- och 

energiramverk till 2030.  

1.9.4 Klimatarbete i Sverige 

Sommaren 2017 beslutade riksdagen om att införa ett klimatpolitiskt ramverk 

för Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en klimatlag och ett 

klimatpolitiskt råd. 

Målsättning 

Sverige har gjort åtagande för att uppnå de mål som Parisöverenskommelsen 

fastslagit, dvs att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader, men 

helst under 1,5 grader. Sverige har satt ett mål som innebär att Sverige senast 

år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för 

att därefter uppnå negativa utsläpp. Det innebär att utsläppen inom Sveriges 

gränser ska var minst 85 procent lägre år 2045 än 1990 samt att resterande 

utsläpp, dvs 15 procent, ska tas upp av kompletterande åtgärder 

(www.regeringen.se, 2018). Målet har kritiserats på flera håll för att inte vara 

tillräckligt för att nå upp till tvågradersmålet (Effekt, 2018) (Greepeace, 2016). 

Utsläppen som omfattas är främst från transporter, arbetsmaskiner, mindre 

industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk. Målet har preciserats i 

en målbana för minskning av utsläppen av växthusgaser inom svenskt territorium 

enligt följande: 

Tabell 2. Nationella målsättningar utsläppsminskningar, territoriella utsläpp 

Målår Minskning inom Sveriges gränser 

jmf med 1990 

2020 27 % för icke handlande sektor 

2030 55 % för icke handlande sektor 

2040 73 % för icke handlande sektor 

2045 85 % Sveriges totala utsläpp 

 

Värt att notera att det inte finns något nationellt mål avseende klimatpåverkan ur 

ett konsumtionsperspektiv. Det har motiverats så här: 

”I likhet med beredningen ser regeringen dock svårigheter att sätta ett långsiktigt 

kvantitativt mål som även omfattar utsläppen från den svenska konsumtionen 

och väljer därför att inte föreslå ett sådant mål. Sverige har endast begränsad 

rådighet över åtgärder och styrmedel som påverkar utsläppen i andra länder. 

Stora osäkerheter och felkällor finns också i beräkningarna av de 

konsumtionsbaserade utsläppen.” 

(Regeringens proposition 2016/17:146, 2017) 
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Klimatlag 

Klimatlagen ställer krav på att regeringens klimatpolitik, och hur arbetet ska 

bedrivas, ska utgå ifrån klimatmålen. Enligt lagen ska regeringen: 

• varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen. 

• vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat 

ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås. 

Klimatpolitiskt råd 

Ett klimatpolitiskt råd har inrättats och har till uppgift att bistå regeringen med 

oberoende utvärdering av hur den politik som regeringen lägger fram är 

förenlig med klimatmålen. Rådet ska bland annat utvärdera om inriktningen 

inom olika relevanta politikområden gynnar eller motverkar möjligheten att nå 

klimatmålen. 

1.9.5 Regionalt klimatarbete 

I Värmland finns ett regionalt klimatmål om att Värmland ska vara 

klimatneutralt år 2030. Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland, 

tillsammans med en rad värmländska aktörer från näringsliv och offentliga 

organisationer, står bakom målet som formulerades år 2009. I de analyser 

som gjorts i samband med den regionala klimat- och energistrategin har det 

framgått att det finns tekniska och resursmässiga förutsättningar att nå detta 

mål, men att dagens styrmedel inte är tillräckligt kraftfulla4. 

Länsstyrelsen har inrättat Värmlands miljö- och klimatråd, vars syfte är att 

vara rådgivande för arbetet med strategier, åtgärds- och handlingsplaner 

inom det regionala miljö- och klimatarbetet. Rådet bidrar till kraftsamling 

kring strategiskt viktiga frågor för att främja minskad klimatpåverkan, 

energiomställning och klimatanpassning.  

1.10 KLIMATPÅVERKAN FRÅN KONSUMTION 

Under senare tid har de utsläpp som sker till följd av konsumtion av varor 

som producerats på annat håll kommit allt mer i fokus. Det finns ett flertal 

olika initiativ till att utveckla modeller som tar hänsyn till klimatpåverkan från 

konsumtion. Nedan presenteras några av dessa. 

1.10.1 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket konstaterar att utsläppen av växthusgaser som 

sker i andra länder, men som orsakats av vår svenska konsumtion 

har ökat kraftigt under den senaste 20 åren. Från 50 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter år 1995 till 68 år 2015 (Naturvårdsverket, 

2018). Det innebär att varje svensk i genomsnitt orsakar utsläpp av 

7 ton växthusgaser i andra länder. Under samma tidsperiod har de 

konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser i Sverige 

minskat från 6 till knappt 4 ton per person. Det innebär svenskarna 

i genomsnitt generar utsläpp av ca 11 ton växthusgaser årligen 

genom sin konsumtion. 

                                                      
4 
https://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?l=17&t=Lan&eqo=
1 
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SCB gör årligen en sammanställning av konsumtionsbaserade utsläpp för 

Sverige, på uppdrag av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2018). De 

använder s.k. Input-outputanalys, baserad på ekonomiska data. I den 

inkluderas hushållens konsumtion och offentlig konsumtion, men inte utsläpp 

från exporterande företag (Naturvårdsverket, 2018) se figur 14. 

 

Figur 14. Totala konsumtionsbaserade utsläpp. Naturvårdsverket. 

 

Figur 14. visar de totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen 

baserade på inhemsk slutlig användning. Fördelade på alla svenskar blir 

detta utsläpp på ca 11 ton per person och år. Beräkningen bygger på data 

från bland annat nationalräkenskaperna, miljöräkenskaperna5, SCB:s 

handelsstatistik och internationella utsläppsdata samt BNP (Wadeskog, 

2016). Osäkerheten i beräkningsmetoderna är dock stor. 

1.10.2 REAP, Stockholm Environmental Institute (SEI) 

SEI har arbetat med REAP, Resources and Energy Analysis Program, ett 

verktyg bl.a. för att beräkna klimatpåverkan från konsumtion, och försett 

mjukvaran med indata för Sverige. Verktyget är utvecklat för att användas på 

lokal eller regional nivå. Karlstads kommun har använt verktyget till sina 

beräkningar av konsumtionsbaserade utsläpp 2004 och 2014. 

Verktygets grunddata för klimatpåverkan är från 2004. En uppdatering skulle 

behöva göras för att verktyget ska kunna fortsätta användas. Planer för att 

söka medel för att uppdatera och utveckla verktyget för förvaltningens 

utsläpp finns, men detta skulle allra tidigast kunna finnas klart i slutet av 

2019 (Axelsson, 2018). 

  

                                                      
5 Miljöräkenskaper tas fram av SCB årligen och beskriver samband mellan 
miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga 
myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, 
avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, 
miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser. 
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1.10.3 Projektet PRINCE 

Projektet PRINCE, Policy-Relevant Indicators for Consumption and 

Environment, som leds av Statistiska Centralbyrån, syftar till att utveckla en 

validerad och repeterbar metod för att följa upp miljöpåverkan från den 

svenska konsumtionen. PRINCE har utvecklat ett miljöekonomiskt 

uppföljningssystem som ger större exakthet än tidigare beräkningsmodeller 

för konsumtionsbaserad klimatpåverkan, byggt på en multiregional input-

output analys (MRIO) (Stockholm Environment Institute, 2018). REAP-

metoden är en av de metoder som utvärderas (Gabrielsson, Aug 2015). 

Inom PRINCE projektet har nationella indikatorer på makronivå tagits fram 

(Naturvårdsverket, 2018). Projektet har visat att runt två tredjedelar av 

växthusgasutsläppen till följd av svensk konsumtion inträffade i andra länder. 

Indikatorerna kommer dock inte vara direkt tillämpliga på kommunal nivå i 

det här skedet (Persson, 2018).  

1.10.4 Miljöspendanalys  

Göteborgs Stad och Upphandlingsmyndigheten arbetar med en utredning för 

att fastställa kopplingen klimatpåverkan per investerad krona för ett antal 

produktkategorier, exempelvis betong, engångsartiklar, elektronik (Högberg, 

2018). Ett första resultat publicerades under september 

(Upphandlingsmyndigheten, 2018) för att kompletteras med mer detaljerade 

beräkningar och en rapport under hösten 2018 (Johansson, 

Upphandlingsmyndigheten, 2018). De första resultaten visar att kategorin 

mark och byggnad har störst klimatpåverkan. Den består av bland annat 

energi, avlopp, bygg- och anläggningsentreprenader, gatu- och 

fastighetsskötsel och mark. Av inköpkategorierna står nio stycken för 50 

procent av klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser. Drivmedel står 

ensamt för nio procent av klimatpåverkan. Övriga kategorier är elektricitet, 

fjärrvärme, social- och vårdverksamhet, skolverksamhet, livsmedel, 

äldreomsorgsverksamhet, byggentreprenader och logi- och lokalhyra. Stora 

delar av klimatpåverkan från verksamheter som skola, äldreomsorg kommer 

från livsmedel och fastigheter. 

Utredningen ska resultera i två olika delar, dels i ett verktyg som enskilda 

organisationer kan använda för att göra miljöspendanalyser och dels en 

utredning om de offentliga inköpens miljöpåverkan utifrån statistik 

(Johansson, Upphandlingsmyndigheten, 2018). Göteborgs Stad har redan 

tagit del av visst material och kommer att fördjupa utredningen inom de tio 

varugrupper som har högst klimatpåverkan. Dessa står för 87 procent av de 

undersökta utsläppen (Palmestål, Mijöutredare, Miljöförvaltningen Göteborgs 

Stad, 2018). 
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1.11 KOMMUNALT ARBETE MED 
UTSLÄPPSUTRYMME 

I det här avsnittet presenteras sammanfattningar från några olika kommuner 

som arbetat med utsläppsutrymmen (även kallat ”klimatbudget”). 

Kommunerna har valt olika angreppssätt och systemgränser och i några fall 

har konsumtionsbaserade utsläpp inkluderats.  

Aktuell hållbarhet gör varje år en ranking av kommunernas miljöarbete. En 

ny fråga för 2018 var om kommunen arbetar med en koldioxidbudget. 46 av 

290 tillfrågade kommuner har svarat att de har påbörjat ett arbete med 

koldioxidbudget. Det är oklart i vilket stadie av arbetet kommunerna befinner 

sig. 

1.11.1 Fossilfritt Göteborg – Vad Krävs? 

Göteborgs Stad utredde under 2017 vad som skulle krävas av staden för att 

uppnå 1,5-gradersmålet (Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, 2018-02-06). 

Utredningen har tagit fram ett utsläppsutrymme för Göteborg, baserat på 

utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv. En mycket snabb minskningstakt krävs 

för att det ska vara möjligt att nå 1,5-gradersmålet (32 procent per år), samt 

att omvärlden tar sin del av ansvaret. För att med stor sannolikhet nå 

tvågradersmålet krävs en minskning med 8 procent per år. 

Koldioxidbudgeten baseras på en global koldioxidbudget, framtagen av 

forskaren Glen Peters, för det totala utsläppsutrymme som antas finnas fram 

till den punkt när nollutsläpp uppnås. 

Denna globala budget fördelas sedan lika över jordens befolkning och 

resulterar i en budget på 21 ton per person, en så kallad per capitametod. 

Denna budget är alltså giltig inte enbart för göteborgarna utan skulle lika 

gärna kunna användas för t.ex. Karlstadsborna. Utgår man istället från 

tvågradersmålet blir utrymmet betydligt större, ca 100 ton per person. 

Göteborg har sedan tidigare beskrivit sin klimatpåverkan utifrån ett 

konsumtionsperspektiv och olika sektorers bidrag till utsläppen, se Figur 15. 

Utsläppen avser 2010 och ingen uppföljning av utsläppen har gjorts sedan 

dess eller är planerad, även om behovet identifierats. 

 

 

Figur 15. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp som genereras av en genomsnittlig invånare 
i Göteborg. Utsläppen har beräknats till ca 8 ton och gäller för året 2010. 
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Utredningen innehåller en detaljerad lista över åtgärder, där ett antal 

aspekter undersökts för respektive åtgärd: 

• Kategori 

• Effekt 

• Rådighet 

• Tidsperspektiv 

• Kostnad 

Utredningen har tagit minst en årsarbetskraft inom Göteborgs Stad. I tillägg 

till detta har två konsultutredningar genomförts (Högberg, 2018).  

En erfarenhet från arbetet är att det kan vara värdefullt att identifiera vilka 

åtgärder som är viktigast att gå vidare med i närtid, och lägga mindre fokus 

på de som ligger längre bort. 

Handlingsplaner har traditionellt tagits fram genom att förvaltningar och bolag 

identifierar vilka åtgärder inom klimatområdet som de ska genomföra varefter 

dessa sammanställts till en handlingsplan. Högberg menar att dessa 

åtgärder inte räcker för att uppnå kommunens klimatmål (Högberg, 2018). 

Metoden att låta förvaltningar och bolag ta fram åtgärder tillämpas i många 

kommuner. Det är dock författarnas bedömning att summan av 

utsläppsminskningarna som fås från dessa åtgärder oftast är långt ifrån 

tillräckliga för att nå organisationernas mål. 

Utredningen har behandlats genom en remiss till samtliga nämnder för att 

bla få återkoppling på vad de anser om de åtgärdsmöjligheter som rapporten 

beskriver. Politisk behandling sker under hösten 2018. Hur den sedan ska 

hanteras var inte beslutat när denna utredning gjordes (Palmestål, 

Mijöutredare, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, 2018). 

1.11.2 Koldioxidbudget i Järfälla 

Järfälla kommun har arbetat med frågan om hur kommunen ska kunna bli 

fossilfri. På uppdrag av Järfälla kommun har Centrum för Hållbar Utveckling 

(CEMUS) vid Uppsala Universitet och SLU genomfört ett arbete som 

presenteras i rapporten Koldioxidbudget och vägar till en fossilfri framtid för 

Järfälla kommun6. 

Bakgrunden är att kommunfullmäktige har beslutat att utreda 

konsekvenserna av att anpassa miljöplanen för Järfälla kommun till 

temperaturåtaganden i Parisavtalet och miljömålsberedningens krav. Syftet 

har varit att ta fram ett underlag som ska fungera som underlag till den 

energi- och klimatplan som kommunen planerar att ta fram. Energi- och 

klimatplanen är ett styrdokument som utgår ifrån miljöplanen för kommunen. 

Utredningen har haft som mål att besvara följande två frågor: 

1. Kan Järfälla kommun arbeta mot 1,5°C målet? Om inte, varför? 

2. Finns det illustrativa exempel på hur en kommun kan arbeta med 

2°C målet? 

I utredningen kommer man fram till att det inte längre är möjligt att nå 

Parisavtalets 1,5°C mål. 

För Sveriges del kommer författarna fram till att Parisavtalets 2°C-åtagande 

ger en återstående koldioxidbudget på 300–600 miljoner ton koldioxid. 

                                                      
6 (Anderson, Stoddard, & Schrage) 
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Vidare konstaterar man att både Sverige och Järfälla kommun behöver 

påbörja en omedelbar minskning av koldioxidutsläppen med ett minimum av 

årliga utsläppsminskningar på 10 procent i absoluta termer – men snabbt 

öka denna takt upp till 15 procent per år. 

Som grund för Järfällas arbete ligger koldioxidbudgetar från IPCC, 

Intergovernmental Panel on Climate Change, (Synthesis Report (AR5)). 

Utifrån det globala utsläppsutrymmet har ett nationellt klodioxidspann 

beräknats för Sverige. Slutligen har detta budgetspann ytterligare fördelats 

ner till kommunnivå, utifrån ett antal olika faktorer baserat på principer av 

rättvisa, så som befolkning, storlek på ekonomin, nuvarande och tidigare 

utsläpp och BNP/capita. 

Koldioxidbudgeterna och de scenarier för utsläppsminskningar som de 

resulterar i, innefattar alla aktiviteter i Järfälla kommun som kräver energi och 

innefattar endast utsläppen från det geografiska området. Utsläpp från 

konsumtion och indirekta utsläpp från jord- och skogsbruk omfattas inte. 

Denna avgränsning var nödvändig på grund av rapportens begränsade 

omfattning. De utsläppsminskningar som beräknats i rapporten kan dock 

även ses som en vägledande minsta minskningstakt även för de 

konsumtionsbaserade utsläppen. 

CEMUS 

Centrum för Hållbar Utveckling (CEMUS) vid Uppsala Universitet erbjuder 

kommuner och regioner koldioxidbudgetar enligt samma modell som för 

Järfälla kommun. Syftet är att tydliggöra den utmaning Parisavtalet medför 

genom att ta fram underlag som ökar kunskapen och handlingsförmågan hos 

deltagande organisationer. En uppstartskonferens har genomförts där 

Länsstyrelsen i Värmland deltog. Ett antal kommuner och regioner i Sverige 

har anmält intresse för att ta fram lokala budgetar, dock ingen från Värmland 

ännu.  

1.11.3 Stockholmarnas klimatpåverkan, beräkningsmetoder och mål 

Stockholms Stad gjorde 2015 en genomgång av beräkningsmetoder för att 

visa stockholmarnas faktiska klimatpåverkan, inklusive flygresor och 

konsumtion som sker utanför Stockholms Stad (Gabrielsson, Aug 2015). 

Genomgången fokuserade på hur lämpliga dessa metoder skulle vara för att 

beräkna utsläppen från stockholmarna. 

Metoder Stockholms stad tittade på var: 

• Livscykelanalys (LCA) 

• Input-output analys (IOA), Naturvårdsverket genom SCB 

• Resources and Energy Analysis Programme (REAP), SEI 

• Klimatomställning Göteborg 2.0 

Utredningen visar att beräkningar av utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv är 

komplext och kräver stora insatser i tid och resurser. Trots detta visar 

utredningen på mycket stora osäkerheter i samtliga metoder.  
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En jämförelse mellan resultatet för de olika metoderna återfinns i Tabell 3 

som med stor tydlighet visar på osäkerheterna (Gabrielsson, Aug 2015). 

 

Tabell 3. Jämförelse mellan beräkningsresultat, olika beräkningsmetoder för 
konsumtionsbaserade utsläpp. 

Metod Göteborg Nationellt 

IOA (Naturvårdsverket)  10 ton/pers 

(2012) 

SEI (REAP) 14 ton/pers 

(2012) 

14,2 ton/pers 

(2012) 

Klimatomställning 

Göteborg 2.0 

7,4 ton/pers 

(2010) 

 

 

Slutsatsen från utredningen var att ingen av de genomgångna metoderna 

lämpar sig väl för att beräkna och följa upp utsläppstrender för 

stockholmarnas konsumtionsbaserade utsläpp. Rekommendationen var 

istället att använda den nationella uppföljning som Naturvårdsverket gör. 

Naturvårdsverkets data över fördelning av utsläpp bedömdes vara fullt 

tillräcklig för att identifiera områden för insatser (Gabrielsson, Aug 2015).  

Stockholm Stad skriver i sin klimatstrategi:  

Kommunfullmäktige antog i samband med beslut om budget 2015 målet att 

staden ska vara fossilbränslefri 2040 samt ett etappmål för år 2020 om högst 

2,3 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare.  

… En viktig avgränsning i denna strategi är att den behandlar 

energianvändningen inom stadens geografiska gränser. Den exakta 

systemgränsen beskrivs i kommande kapitel. Den totala klimatpåverkan som 

Stockholm ger upphov till är betydligt större om man räknar in det så kallade 

konsumtionsperspektivet det vill säga om utsläpp vid produktion av varor och 

resor utanför Stockholm räknas in. Stockholms stad arbetar med att minska 

utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv genom information och 

kravställande, men det ingår inte i denna strategi. 

… Ambitionen är att staden ska vara helt fossilbränslefri senast 2040. 

Fossilbränslefri innebär att inga fossila bränslen ska användas inom 

Stockholms stads geografiska gräns. Staden gör dock bedömningen att det 

kan vara svårt att ersätta all användning av fossila bränslen inom flyg och 

internationell sjöfart samt att plaster med fossilt ursprung kan finnas kvar i 

avfallsförbränningen 2040. Genom kompensationsåtgärder för denna rest till 

exempel med kolsänkor kan staden nå så kallad klimatneutralitet eller netto 

nollutsläpp. Klimatneutralitet och netto noll innebär att fossila bränslen 

används, men att utsläppen av koldioxid kompenseras med åtgärder som på 

olika sätt binder kol eller koldioxid. 

Under 2018 sammanställde Stockholms Stad en uppdatering av uppdraget 

att ta fram en beräkningsmodell för stockholmarnas konsumtionsbaserade 

utsläpp (Porsö, Juni 2018). Slutsatsen var följande: 

”Miljöförvaltningen har inte kunnat finna någon modell för beräkningar av 

stockholmarnas totala konsumtionsbaserade utsläpp som skulle kunna 

fungera för årlig uppföljning av utsläppstrender. Detta beror till stor del på 
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brist på statistiskt underlag. De beräkningar som finns tillgängliga idag 

bedömer förvaltningen dock är tillräckliga för att få en övergripande bild. 

Förvaltningen bedömer att det är mer effektivt att fokusera på att noggrant 

kartlägga olika områden för att hitta möjligheter till att minska utsläppen än 

att fokusera på de totala utsläppen från stockholmarnas konsumtion.” 

1.11.4 På väg mot ett klimatpositivt Uppsala 

Uppsala Kommun har antagit ett Miljö- och klimatprogram för 2014-20237 där 

kommunen satt upp långsiktiga och ambitiösa miljö- och klimatmål som 

sammanfattas i följande formulering: 

”Uppsala – en fossilbränslefri välfärdskommun som bidrar med lösningar till 

global ekologisk återhämtning och välfärd. Fossilfritt Uppsala 2030 – 

klimatpositivt Uppsala 2050:” 

Den övergripande formuleringen har preciserats i konkreta mål som utgår 

från en jämförelse mot år 1990 och mäts i absoluta tal: 

• De samlade utsläppen av växthusgaser ska till år 2020 ha minskat 

med cirka 30 procent.  

• Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och 

arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 

vara nära noll samt baseras på förnybara energikällor.  

• De samlade utsläppen av växthusgaser ska senast år 2040 vara 

nära noll, dvs ha minskat med ca 90.  

• De samlade utsläppen av växthusgaser ska senast år 2050 ha 

minskat med motsvarande mer än 100 procent.  

• De samlade utsläppen av växthusgaser ska senast år 2070 ha 

minskat med motsvarande cirka 110 procent. 

Vidare har ett antal etappmål satts upp med 1990 som jämförelseår. Några 

av etappmålen presenteras nedan: 

• Etappmål 1. Uppsalas och Uppsala kommuns energiförsörjning för 

värmebehov sker med förnybara energikällor eller klimatneutral/ 

kompenserad produktion år 2020 

• Etappmål 2. Till 2020 har cirka 30 MW solenergieffekt installerats, 

och cirka 100 MW till år 2030. 

• Etappmål 3. Kommunens egna fordon är fossilbränslefria år 2020, 

maskinparken och upphandlade transporter är fossilbränslefria eller 

klimatneutrala senast år 2023. 

• Etappmål 4. Mål: Kommunens nämnder och styrelser har mål för 

energieffektivisering för indirekt energianvändning som motsvarar 

minst 25 procents minskning till år 2020 med basår 2014. 

Effektiviseringsmål för direkt energianvändning fastställs efter 

utvärdering 2014. Kommunorganisationens direkta 

energianvändning ska i absoluta mått sammantaget vara som mest 

oförändrad år 2020 jämfört med år 2014. 

• Etappmål 7: Uppsala kommuns arbete för att främja ett giftfritt, 

resurs- och energisnålt byggande och förvaltande har resulterat i att 

Uppsala är en av de främsta kommunerna i Sverige med avseende 

på hållbart byggande år 2020. 

                                                      
7 (Miljö- och klimatprogram 2014-2023, Uppsala Kommun, 2015) 
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Uppsala kommun har valt att anta klimatmål som ligger i linje med FN:s 

klimatpanels bedömningar8, men med en tidigarelagd tidshorisont. 

Tidigareläggningen har flera syften. Dels att visa på behovet av en 

klimatpolitik med större säkerhetsmarginaler och dels att ta ansvar för de 

historiska klimatutsläppen. Tidigareläggningen medger också ett ansvar för 

utsläpp från produktion av varor som används i Uppsala, men som 

produceras utanför kommunen. Här bedömer man att bygg- och 

anläggningsmaterial samt livsmedel är de största posterna. 

El betraktas som förnybart om den är egenproducerade el eller 

produktspecificerad förnybar el. 

Miljö- och klimatprogrammet innehåller beskrivningar av var ansvaret för 

målet ligger och hur uppföljning ska göras. Vidare beskrivs förutsättningarna 

för genomförande av åtgärder för vart och ett av effektmålen. 

1.11.5 Klimatstrategi för Örebro kommun 

Örebro kommun antog 2016 en Klimatstrategi med mål och delmål för 2020 

och 2030. (Örebro kommun, 2016) 

Det långsiktiga övergripande målet knyter an till det nationella 

miljökvalitetsmålet och till Sveriges ambition att bli ett av världens första 

fossilfria välfärdsländer: 

”Klimatbelastningen per person i Örebro kommun ska vara på en nivå som, 

om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. Målet ska uppnås på 

ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 

äventyras.”  

Detta mål specificeras som att utsläppen 2045 ska uppgå till max ett ton per 

invånare inom det geografiska området Örebro.  

Etappmål för Örebro kommun som geografiskt område, för de delar 

strategin omfattar avgränsas till elanvändning, uppvärmning och 

transporter:  

• Minskad klimatbelastning med 40 procent per invånare 2000–2020.  

• Minskad klimatbelastning med 70 procent per invånare 2000–2030.  

• Minskad klimatbelastning med 100 procent per invånare till 2045.  

För den geografiska kommunen anger klimatstrategin att de inte inkluderade 

sektorerna ”är svåra att följa upp och ingår därför inte i målformuleringen, 

även om de delvis behandlas under de olika delmålen och förslag till 

åtgärder.” I sin underlagsrapport ger de exempel på vad som ligger utanför 

strategin, och de skriver ”Genom vår konsumtion av livsmedel och andra 

varor, inklusive sådana som producerats i andra länder, bidrar vi med en stor 

klimatbelastning som hittills inte varit synlig i vår uppföljning. Med ett 

konsekvent konsumtionsperspektiv, där importerade varor, utrikes flygresor 

mm, räknas in, beräknas örebroarnas klimatbelastning till drygt 10 ton 

koldioxidekvivalenter per person” (Örebro kommun, 2016). 

                                                      
8 (The Climate Change 2014 Synthesis Report. 
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/, 2014) 
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Figur 16. Örebro kommuns utsläpp, etappmål och mål avseende klimatpåverkan.  

Eftersom de sektorer som ingår i målet för den geografiska kommunen är 

lättare att göra fossilfria än andra, ska en större del av minskningen ske inom 

dessa, se figur nedan. Målen är i första hand satta inom områden där det är 

möjligt att beräkna och följa upp klimatbelastningen över tid (Örebro 

kommun, 2016). 

 

 

Figur 17. Utsläpp i den geografiska kommunen, år 2000 samt målbild 2030. 

När Örebro kommun har prioriterat åtgärder har de åtgärder som kommunen 

har stor rådighet över och de som förväntas få störst effekt per invånare 

prioriterats. Vid prioritering har även sidovinster och målkonflikter beaktats. 

(Örebro kommun, 2016) 

Etappmål för Örebro kommun som organisation 

(avgränsas till elanvändning, uppvärmning, transporter, livsmedel och 

produkter):  

• Minskad klimatbelastning med 80 procent per invånare 2000–2020.  

• Klimatneutral kommunkoncern 2030.  

Till dessa etappmål finns ett flertal delmål kopplade, både till den geografiska 

kommunen och till Örebro kommun som organisation. 
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1.12 ÖVRIGA MODELLER  

1.12.1 Stockholm Resilience Center 

Stockholm Resilience Centre har tagit fram en modell för minskning av 

fossila utsläpp genom en enkel tumregel som omnämns som ”carbon law” 

(Johan Rockström, 2017). Den innebär en utvecklingsbana där utsläppen av 

koldioxid halveras varje årtionde. Bedömningarna ger världen 75 % chans att 

klara 2-gradersmålet i Parisavtalet. 

1.12.2 Greenpeace Utsläppsutrymme för Sverige 

Greenpeace har upprättat en koldioxidbudget (Greepeace, 2016) för Sverige 

utifrån det utrymme som har definierats av IPCC. Man konstaterar att jordens 

befolkning kan släppa ut 500 miljarder ton koldioxid från 2012 och under 

resten av århundradet. Om utsläppen fördelas lika över jordens befolkning 

innebär det att Sveriges andel av jordens koldioxidbudget är ca 500 miljoner 

ton. Under åren 2012 till 2016 har Sverige använt nästan hälften av det 

utrymmet, nämligen 220 miljoner ton. Budgeten för de svenska utsläppen blir 

då 3,4 miljoner ton per år för åren 2017 till 2100. Det är betydligt lägre än 

dagens utsläppsnivåer som ligger runt 40 miljoner ton per år. I utredningen 

konstateras att miljömålsberedningens förslag inte lever upp till Sveriges 

ansvar att hålla utsläppen under taket på 280 miljoner ton som är det som 

återstår av Sveriges klodioxidbudget för århundradet. Utsläppsutrymmet är 

beräknat enligt ”per capita modellen” som innebär att hela jordens befolkning 

tar lika stort ansvar. Utsläppsutrymmet blir än mindre om Sverige ska ta 

ansvar för historiska utsläpp, vilket skulle krävas för en mer rättvis hantering, 

och leva upp till rollen som föregångsland. 

 

Figur 18. En linjär utsläppsreduktion som håller sig inom taket innebär att Sverige behöver 
minska med cirka 3 miljoner ton per år och vara nära noll 2030. Källa: (Greepeace, 2016) 
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1.13 SAMMANSTÄLLD OMVÄRLDSSPANING 

Flera kommuner, som antagit liknande ambitiösa mål för klimatutsläpp som 

Karlstads kommun, har identifierats. Kommunerna har gjort olika 

avgränsningar och målsättningar för arbetet med att minska klimatpåverkan i 

den egna kommunen. Sammanställningen nedan ger en översikt över hur 

några kommuner valt att angripa utmaningarna.  

Tabell 4. Sammanställning av kommunalt arbete för att hantera utsläppsutrymme och/eller 
konsumtionsbaserade utsläpp. Greenpeace bedömer att koldioxidutsläppen behöver minska 
med 3 miljoner ton/år för att vara nära 0 år 2030. Med dagens befolkning blir det en linjär 
minskning med ca 0,3 ton/person årligen eller i genomsnitt 7% per år. 

 Göteborg Järfälla Stockholm Uppsala Örebro 

Målsättning Fossilfri kommun. Bidra 

till Parisavtalets 

åtaganden. 

Utredning kring vad 

som krävs inkl. 

utsläppsutrymme år 

2017. 

Fossilfri kommun. 

Bidra till 

Parisavtalets 

åtaganden 

Staden ska vara 

fossilbränslefri 2040 

Fossilfritt Uppsala 

2030. Klimatpositivt 

Uppsala 2050. 

Utsläppen per 

invånare ska 

uppgå till 

maximalt 1 ton 

per invånare 

inom det 

geografiska 

området. 

Målår 2024 (utredning ej 

beslut) 

2045 2040 2050 2045 

Mått Växthusgaser Koldioxid Växthusgaser Växthusgaser Växthusgaser 

Avgränsning Konsumtionsbaserade 

utsläpp 

Geografiskt 

perspektiv, ej 

jordbruk. 

Geografiskt 

perspektiv. 

Främst geografiskt 

perspektiv, men 

bygger på egen 

redovisning, varför 

en viss blandning 

uppstår. 

Geografiskt 

perspektiv, 

enbart 

elanvändning, 

uppvärmning 

och transporter 

(inkluderas i 

strategi) 

Metodik för 

utsläpps-

utrymme 

1,5-gradersmålet, Per 

capita modell 

2-gradersmålet, 

Per capitamodell, 

kompenserad för 

historiska utsläpp 

och förmåga till 

minskningar 

Ej beräknat 

utsläppsutrymme. 

Utifrån IPCCs 

bedömning, 

tidigarelagt målår 

pga. historiska 

utsläpp, 

säkerhetsmarginal, 

varor som 

produceras på 

annat håll. 

Nationell 

målsättning 

Analysresultat Utredning (ej beslutade 

mål): 1,5 gradersmålet 

kräver en årlig 

minskningstakt på 32% 

och 2-graders¬målet en 

minskningstakt på 8%. 

Idag ca på 8 ton/pers. 

Noll ca år 2024. 

Beslutade mål: Mål 

2035: max 2 ton 

växthus¬gaser/invånare 

(geografisk 

avgränsning) och därtill 

max 3,5 ton från 

konsumtion. 

Koldioxidbudget 

1,5-gradersmålet 

kan inte nås. 2-

gradersmålet 

kräver årliga 

minskningar på 

10-15 %. Samma 

nivå på 

minskningar inom 

konsumtion 

behövs. 

Det saknas en 

lämplig metod för att 

följa upp 

stockholmarnas 

konsumtionsbaserade 

utsläpp. Utgå från 

nationell uppföljning 

för att identifiera 

insatsområden. 

Utsläpp nära noll 

2040, dvs -90 % 

jmf med 1990. 

Utsläppsminskning 

minst 100 % 2050 

jmf m 1990. 

Gäller sektorer 

inom strategin, 

som förväntas 

minska mer än 

de utanför pga. 

större rådighet. 

Utsläpp från 

livsmedel och 

flyg visas och en 

utsläppsbana 

presenteras, 

men de ingår 

inte i 

målsättningen 

eller strategin. 

Baseras på 

nationella data. 

Uppföljning 

och 

presentation 

Ingen uppföljning 

planerad. Nuläge gjord 

2010. 

Presenteras som en 

gubbe, med 

utsläppsektorer. 

Underlag till 

energi- och 

klimatplan. 

- - Oklart med 

uppföljning. 

Delmålet 2030 

presenteras som 

en gubbe med 

minskning inom 

och utanför 

strategin. 

Arbetsinsats Forskningsarbete för 

framtagande av nuläge 

klimat¬på-verkande 

utsläpp. 

Drygt en års-arbetare 

för utsläppsutrymme 

samt in¬satser som 

krävs för att nå 1,5-

graders¬målet. 

Centrum för 

Hållbar Utveckling 

(CEMUS) vid   

Uppsala 

Universitet och 

SLU på uppdrag 

av kommunen. 

- - Huvudfokus på 

utsläpp som 

inkluderas i 

strategin. Lagt 

lite tid på 

utsläppen 

utanför strategin. 
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DISKUSSION OM METODIK  

1.14 RESONEMANG RUNT IDENTIFIERADE 
METODER 

Vid utblicken identifierades en rad olika metoder för att hantera det 

utsläppsutrymme av växthusgaser som kommuninvånarna har till sitt 

förfogande. Dessa finns sammanfattade i avsnitt Fel! Hittar inte r

eferenskälla.. Utgångspunkter för utsläppsutrymmet, målår och vilka utsläpp 

som mäts varierar. Hur respektive kommun resonerar kring uppföljning 

varierar också stort. En utmaning är att kommunicera det komplexa ämne 

som klimatfrågan är. 

1.14.1 Osäkerhet vid beräkningar av ett framtida klimat 

Beräkningar av hur klimatet kan komma att påverkas av utsläpp av 

klimatpåverkande gaser är mycket komplexa och behäftade med stora 

osäkerheter. Når vi en maximal klimatpåverkan på två grader kommer vi 

ändå med stor sannolikhet få omfattande påverkan, t.ex. är sannolikheten för 

att de tropiska korallreven ska dö 99 % vid två graders temperaturhöjning. 

Vid 1,5 graders ökning har de en chans att överleva (Göteborgs Stad 

Miljöförvaltningen, 2018-02-06). 

1.14.2 Utsläppsutrymme 

Två kommuner har som utgångspunkt att utgå från Parisavtalets åtaganden. 

Utredningen från Järfälla drar slutsatsen att det är omöjligt att nå 

målsättningen om maximalt 1,5 graders uppvärmning och utgår därför ifrån 

målsättningen att nå 2-gradersmålet. Göteborgs utredning visar att det krävs 

en minskningstakt på 32 procent årligen för att nå 1,5-gradersmålet, men 

skriver inte explicit att detta gör målsättningen omöjlig att nå. 

Den nationella målsättningen (gäller geografiskt perspektiv) tillåter betydligt 

högre utsläpp än samtliga framräknade utsläppsutrymmen baserade på 

Parisavtalet. 

Flertalet kommuner som har valt att göra en klimatbudget har gjort det utifrån 

en per capita-metod (dvs att världens totala utsläppsutrymme fördelas lika, 

per capita), ibland justerat för faktorer som till exempel inkomst eller 

historiska utsläpp. 

För det konsumtionsbaserade perspektivet finns inget nationellt mål beslutat. 

1.14.3 Målår 

Målåren hos de olika kommunerna varierar mellan 2040 och 2045. Målåret 

påverkar inte hur stora minskningar som måste ske i närtid, utan det styrs i 

första hand av eventuella delmål eller andra principer för minskning, t.ex. om 

minskningen ska ske linjärt eller med lika många procent varje år. 

Det nationella målåret är 2045 (netto-noll utsläpp, geografiskt perspektiv).  

  



 
 

46 
 

1.14.4 Vilka utsläpp mäts i utsläppsutrymme 

Traditionellt sett har utsläppen ur ett geografiskt perspektiv följts upp av 

många kommuner och det är också för dessa som mål har satts. 

De kommuner som har valt att arbeta med utsläppsutrymme har i vissa fall 

valt att arbeta med konsumtionsbaserade utsläpp (Göteborg) och i vissa fall 

valt att arbeta med geografisk avgränsning av utsläpp (Järfälla).  

Andra kommuner har valt att inte göra en ren klimatbudget men mäta 

utsläppen, med en blandning av geografiska och konsumtionsbaserade 

utsläpp (t.ex. Uppsala). Det har i denna utredning inte gått att identifiera 

någon metod som mer vanlig än någon annan. En orsak kan vara att man 

valt att arbeta med de utsläpp som kommunen har störst rådighet över. 

Merparten av kommunerna mäter växthusgasutsläpp (koldioxidekvivalenter), 

men någon har valt den snävare avgränsningen koldioxidutsläpp.  

1.14.5 Uppföljning och presentation 

Ingen kommun följer upp de konsumtionsbaserade utsläppen årligen, något 

som många gör när det kommer till utsläpp med geografisk avgränsning. De 

som valt att mäta de konsumtionsbaserade utsläppen har ofta deltagit i något 

forskningsprojekt (Göteborg, Järfälla). Det verktyg som funnits tillgängligt 

(REAP) som Karlstads kommun har använts sig av har blivit inaktuellt då 

värdena i det är från 2004. Stockholm Stad har valt att avstå från att mäta 

stockholmarnas klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv, då en 

utredning visat att inget lämpligt verktyg finns att tillgå. Här har man istället 

valt att utgå från nationell statistik för att identifiera insatsområden.  

Att kommunicera en koldioxidbudget är komplicerat och det finns en rad olika 

angreppssätt. Ett som sticker ut är Göteborgs Stads metod att använda en 

figur som representerar de konsumtionsbaserade utsläppen.  

1.15 VAL AV METODIK FÖR KARLSTADS KOMMUN 

En förutsättning för denna utredning är att det övergripande målet om att 

Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun inom några årtionden 

tar sikte mot den nationella målsättningen om att Sverige ska vara fossilfritt 

till år 2045 (www.regeringen.se, 2018).  

Det nationella målet innebär, som tidigare beskrivits, att Sverige senast år 

2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 

därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen som omfattas är främst från 

transporter, arbetsmaskiner, mindre industri- och energianläggningar, 

bostäder och jordbruk. Målet har preciserats i en målbana för minskning av 

utsläppen av växthusgaser inom svenskt territorium, se avsnitt 1.9.4.  

Arbetsmöte för att konkretisera kommunens mål om fossilfrihet 

Den 2 maj 2018 genomfördes ett arbetsmöte med syftet att förankra arbetet 

och konkretisera kommunens mål om att bli fossilfria inom några decennier. 

Arbetsmötet fokuserade på att diskutera inriktning, avgränsningar och 

ambitionsnivå för det fortsatta arbetet med klimatmål för Karlstads kommun. 

Möjligheterna till uppföljning diskuterades också, då frågan är avgörande för 

hur resultat av genomförda åtgärder kan kommuniceras. 

På workshoppen deltog representanter från olika delar av kommunens 

organisation i form av miljöstrateger från miljöförvaltning och stab, analytiker 
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på kommunledningskontoret, tjänsteperson från teknik- och 

fastighetsförvaltningen, energi- och klimatrådgivare samt representanter från 

de kommunala bolagen Karlstads Airport, Karlstads Energi samt Karlstads 

el- och stadsnät. 

Mötet inleddes med att WSP presenterade en utblick över hur några olika 

kommuner med liknande målsättningar arbetar med klimatmålen. 

Vilken avgränsning är lämplig? 

En avgörande fråga är vilken avgränsning Karlstads kommun ska göra när 

det gäller klimatutsläppen. Under arbetsmötet diskuterades alternativen med 

att använda en geografisk avgränsning, en konsumtionsbaserad avgränsning 

eller en kombination av de båda avgränsningarna. Deltagarna var eniga om 

att välja det kombinerade alternativet, vilket kommunen också hade beslutats 

om tidigare vid fastställande av indikatorer för kommunens övergripande mål. 

En utmaning är dock att det idag saknas tillförlitliga metoder för att mäta 

konsumtionsbaserade utsläpp samt att följa upp konsumtionsbaserade 

utsläpp på lokal nivå. 

Målår och målbana 

Kommunen har i olika sammanhang använt 2045 som målår för när 

fossilfrihet ska vara uppnådd, vilket överensstämmer med tidplanen för det 

nationella klimatmålet. Frågan om målår diskuterades och deltagarna var 

eniga om att 2045 är ett lämpligt målår. 

En diskussion fördes även om ambitionsnivå när det antagna målet ska 

konkretiseras. 

• Förslaget om att använda den nationella ambitionsnivån även för 

Karlstad diskuterades och resulterade i följande fråga: Kan man 

överföra målsättningen med produktionsbaserad avgränsning till en 

konsumtionsbaserad avgränsning? Borde målsättningen inte då vara 

0 ton per person 2045? 

• Gruppen var enig om att det var fördelaktigt att sätta upp delmål, då 

detta gör arbetet lätt att följa upp. 

• Hur bör målsättningen vara utformad? Nåbar eller utifrån det behov 

som finns genom Parisavtalet? 

Slutsatser från arbetsmötet 

Det finns en stark konsensus om att ha ett mål avseende 

konsumtionsbaserade utsläpp, samt att genomföra aktiviteter för att minska 

dessa utsläpp. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att dessa utsläpp mäts 

på lokal nivå. Eventuellt kan nationella mätningar kombinerade med lokala 

indikatorer fungera bra. Här diskuterades även uppföljning med hjälp av 

intervjuer/enkäter för att följa medborgarnas attityder. 

Det finns en poäng med att fortsätta arbeta med mål för och uppföljning av 

de geografiskt avgränsade utsläppen då dessa visar på lokala förändringar 

som kommunen har jämförelsevis hög rådighet över. Det finns dessutom en 

lång mätserie bakåt. 

Hur målsättningen/målsättningarna utformas bör framför allt bedömas utifrån 

vilken signal de sänder, dvs deras pedagogiska värde. Riktningen är tydlig 

hur man än väljer ambitionsnivå, utifrån de diskuterade alternativen. Mål som 

ansluter sig till den nationella målsättningen är tuffa och ger en tydlig riktning.  
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UTSLÄPPSUTRYMMET 

Detta kapitel är en sammanfattning av de resonemang som förts under 

denna utredning. För en mer djupgående beskrivning, se bilaga 3. 

1.16 VAD ÄR ETT UTSLÄPPSUTRYMME? 

Flera föregångskommuner inom klimatområdet har de senaste åren utrett 

vilket utsläppsutrymme som kan finnas tillgängligt för deras invånare, 

förutsatt att man vill nå de globala klimatmål som världens ledare enats om i 

Paris. Detta kan göras genom att ta fram de totala klimatpåverkande utsläpp 

som jorden tål innan den når en viss nivå av förändrat klimat, oftast uttryckt 

som att temperaturökningen inte ska överstiga 1,5 eller 2 grader. 

Utsläppsutrymmet omfattar det totala utsläppsutrymmet som kan användas 

fram till dess att utsläppen ska vara nere på noll. Utsläppsutrymmet kan 

sedan fördelas över tiden, vilket ger en tydlighet i hur stora 

utsläppsminskningar som krävs varje år för att nå upp till de satta målen.  

Ett utsläppsutrymme kan alltså uttryckas antingen som en totalsumma av 

CO2-ekv/person eller som en kurva över minskningstakten som kan visas i 

diagram som procent per år.  

1.17 OLIKA SCENARIER FÖR UTSLÄPPSUTRYMME 

Denna utredning har tittat på olika alternativ till tolkning av vad målsättningen 

att inom några årtionden bli en fossilfri kommun kan betyda för Karlstad. 

Utredningen har tagit fram fyra scenarios, baserade på fyra möjliga 

konkretiseringar av klimatmålet, för att visa på olika tolkningsmöjligheter: 

1. Nationell bana, ett scenario där nationella målsättningar i så stor 

utsträckning som möjligt översätts till Karlstads målsättningar 

2. X procent per år, ett scenario där målsättningen är samma som i 

nationell bana, dvs en minskning med 85 procent till 2045. Här sker 

minskningen med lika många procent varje år. Detta scenario har 

valts ut av arbetsgruppen, som det som bäst motsvarar Karlstads 

ambitioner och är det som lyfts upp i rapporten som föreslagen 

konkretisering av klimatmålet.  

3. Fossilfritt, ett scenario där utsläppen år 2045 ska vara i princip noll. 

Principen för minskning är samma som i scenario 2, dvs lika många 

procent per år.  

4. Tvågradersmålet, ett scenario som bygger på ett globalt 

utsläppsutrymme för att med stor sannolikt hålla den globala 

uppvärmningen under tvågrader. Detta globala utsläppsutrymme 

fördelas sedan lika mellan alla jordens innevånare. 

För ovanstående fyra scenarier har utsläppsutrymmet beräknats och en mer 

utförlig beskrivning presenteras i bilaga 3.  

Scenario 2 har valts som det scenario som bäst motsvarar Karlstads 

ambitioner och är det som lyfts upp i rapporten som föreslagen 

konkretisering av målet om fossilfrihet. Utsläppsutrymmet för Scenario 2 

beskrivs närmare nedan. Utsläppsutrymmet presenteras både som ett totalt 

utsläppsutrymme och som en kurva som visar nödvändig minskningstakt. 
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1.18 VAD INNEBÄR FOSSILFRIHET RENT KONKRET? 

Denna utredning vill försöka konkretisera Karlstads kommuns ambition om 

att bli en fossilfri och klimatsmart kommun med målsättningar både för 

klimatpåverkande utsläpp med geografisk avgränsning och 

konsumtionsbaserade utsläpp. Denna slutsats har dragits efter genomförda 

workshops med tjänstepersoner i Karlstads kommuns förvaltningar och bolag 

samt efter avstämningar med beslutsfattare vilket resulterar i två förslag till 

utsläppsutrymmen som beskrivs nedan. 

Det förslag som är framtaget för Karlstads kommun syftar till att Karlstad ska 

bidra med sin del till det nationella målet om noll nettoutsläpp år 2045. Målet 

är med andra ord utformat utifrån en politisk ambition på nationell nivå. 

Förslaget till konkretisering knyter an till det nationella målet som syftar till att 

det globala målet att nå maximalt 2, respektive 1,5 graders 

temperaturhöjning.  

Förslag: Klimatpåverkande utsläpp, geografisk avgränsning 

För utsläpp med geografisk avgränsning är förslaget att målet definieras på 

samma sätt som den nationella målsättningen, det vill säga att utsläppen ska 

ha minskat med 85 procent till 2045 jämfört med 1990.  

Förslaget avseende minskningstakt skiljer sig från den nationella 

målsättningen, och är något mer ambitiöst. På nationell nivå finns delmål för 

utsläppen för åren 2020, 2030 och 2045. Karlstads kommuns ambitiösa 

klimatarbete har lett till att man redan nu är nära att nå målnivån för 2030. 

Utredningen föreslår därför att målet 2045 ska nås genom att utsläppen 

minskar med lika många procent varje år, en ambition som ligger nära 

dagens minskningstakt. 

Förslag: Konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp 

För konsumtionsbaserade utsläpp finns inte någon nationell målsättning. 

Förslaget är att Karlstads kommun ska ha samma målsättning för 

konsumtionsbaserade utsläpp som för utsläpp med geografisk avgränsning, 

det vill säga 85 procents minskning till 2045, jämfört med 1990. Även här 

föreslås att minskningstakten ska vara lika stor i procent varje år. 

Just nu inte finns någon tillförlitlig metod för att beräkna klimatpåverkan från 

konsumtion på kommunnivå. Det föreslås därför att målsättningen utgår från 

nationell statistik samt att målet följs upp genom indikatorer, i väntan på 

tillförlitliga uppföljningsmetoder på kommunal nivå. 

Sammanfattning av konkretiserade målsättningar 

Vad som krävs för att hålla sig inom utsläppsutrymmet skulle enligt förslagen 

ovan kunna sammanfattas enligt följande: 

Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun där vi ska vara 

fossilfria inom några årtionden. Det innebär att vi behöver bidra med vår del 

av det nationella målet, d.v.s. minska våra utsläpp av växthusgaser från 

kommunens yta med 85% till 2045, jämfört med 1990. Även de 

konsumtionsbaserade utsläppen behöver minska med 85 % till 2045 jämfört 

med 1990. Utsläppsminskningarna nås lämpligen genom en minskning med 

lika många procent varje år. 
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1.19 UTSLÄPPSUTRYMMET 

1.19.1 Totalt utsläppsutrymme 

Baserat på ovanstående förslag (se avsnitt 1.18), blir det totala 

utsläppsutrymmet mellan år 2015 och år 2045 för klimatpåverkande utsläpp 

58 ton CO2-ekv per Karlstadsbo för geografiskt perspektiv och 152 ton CO2-

ekv per Karlstadsbo för konsumtionsbaserat perspektiv. Detta utrymme är 

beräknat från år 20159. Nu är det 2019 och tre år har redan passerat. Med ett 

antagande om att utsläppen legat på samma nivå som tidigare har 

utsläppsutrymmet för konsumtionsbaserade utsläpp minskat med 33 ton 

CO2-ekv per person och det totala utrymme som kvarstår har då minskat 

från 152 till 119 ton. Fortsätter denna trend har det totala utsläppsutrymmet 

använts upp år 2029.  

Tabell 5. Utsläppsutrymme och minskningstakt som krävs för att nå målen ur ett geografiskt 

och konsumtionsbaserat perspektiv. 

 Utsläppsutrymme  

(totalt utsläppsutrymme i 

ton CO2-ekvivalenter per 

person 2015–2045) 

Minskningstakt som 

krävs för att nå målen 

(procent minskning 

per år) 

Geografiskt 

perspektiv 

58 4 

Konsumtionsbaserat 

perspektiv 

152 6 

.  

1.19.2 Årligt utsläppsutrymme 

I Figur 19 visas det årliga utsläppsutrymmet enligt förslaget till konkretisering 

av målet om fossilfrihet. Som framgår av diagrammet är de 

konsumtionsbaserade utsläppen idag högre per person än de geografiska 

utsläppen.  

                                                      
9 2015 är det senaste året vi har statistik för konsumtionsbaserade utsläpp. 
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Figur 19. Utsläppsutrymme för Karlstads kommun, geografiskt perspektiv och 
konsumtionsbaserat perspektiv, inklusive trendlinjer för historiska utsläpp. 

 

Diagrammet visar den historiska trenden10 för de två olika utsläppstyperna 

med streckade linjer. De geografiska utsläppen har minskat stadigt, medan 

de konsumtionsbaserade utsläppen har legat relativt stilla under många år. 

För att kunna nå målet för utsläpp ur ett geografiskt perspektiv krävs en 

minskningstakt på 4 procent per år (2015–2045), vilket är ungefär dubbelt så 

hög takt som nuvarande trend för utsläppsminskningar. Trenden hittills har 

varit en minskande utsläppstakt. De historiska minskningarna bygger på 

jämförelsevis enkla, välavgränsade åtgärder, där kommunen har hög 

rådighet. Dessa har förvisso krävt stora insatser och ett ambitiöst arbete. 

Målet innebär att en fördubbling av minskningstakten som troligtvis kräver en 

mer än fördubblad ansträngning, då de lägst hängande frukterna nu är 

plockade. Det kommer även behövas att fler aktörer involveras och att 

klimatfrågan integreras i fler processer. 

För det konsumtionsbaserade perspektivet krävs minskningar på 6 procent 

per år, vilket är betydligt större än dagens minskningstakt på 0,3 procent per 

år. Denna utmaning är troligtvis än större än den som gäller det geografiska 

perspektivet. 

Det krävs alltså en snabbare minskningstakt för konsumtionsbaserade 

utsläpp än för utsläpp med geografiskt perspektiv. Det beror på att 

minskningen beräknas från år 1990 och framåt. Utsläpp med geografiskt 

perspektiv har redan minskat rejält jämfört med 1990. De konsumtions-

baserade utsläppen har däremot legat på i princip samma nivå av årliga 

utsläpp sedan 1990, och därmed finns merparten av betinget kvar, och 

minskningstakten måste vara högre. 

                                                      
10 Trenden baseras på data för åren 1990-2015 för geografisk avgränsning och 1993-2015 för 
konsumtionsbaserad avgränsning. Skillnaden beror på att ingen data finns för 
konsumtionsbaserade utsläpp innan 1993. 
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1.19.3 Reflektion över föreslagen ambitionsnivå  

Det förslag till konkretisering av utsläppsutrymmet som tagits fram i denna 

utredning kan framstå som ambitiöst. Speciellt för de konsumtionsbaserade 

utsläppen kommer en kraftig ökning av takten att krävas. Detta gäller både 

för Karlstads kommun och för i princip samtliga delar av samhället. Den 

naturvetenskapliga forskningen beskriver dock ett behov av ännu mer 

omfattande minskningar för att klara det globala målet i Parisavtalet, att nå 

maximalt 2, respektive 1,5 garders temperaturhöjning. Det fjärde scenariot 

under 7.2 beskriver vad som krävs för att med stor sannolikhet nå 

tvågradesmålet, se bilaga 3. För att med stor sannolikhet kunna nå 

tvågradersmålet krävs en minskning av Karlstads konsumtionsbaserade 

utsläpp med 11 procent per år. För att nå 1,5-gradersmålet skulle utsläppen 

behöva upphöra omedelbart. 
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HUR KAN MÅLEN NÅS?  

Utsläppsutrymmet visar tydligt vilket utrymme som finns för de framtida 

klimatutsläppen. För att Karlstads kommun ska kunna hålla sig inom 

utsläppsutrymmet krävs att insatser genomförs inom flera olika områden 

parallellt och att insatserna genomförs snabbt. Med dagens utsläppsnivåer 

kommer det konsumtionsbaserade utsläppsutrymmet att vara slut om 14 år. I 

Karlstads kommuns uppföljning av de övergripande målen inom målområdet 

En miljösmart kommun (Barkman, Nov 2017) listas tre stora utmaningar för 

att hantera de klimatpåverkande utsläppen: 

• En fossilfri och klimatsmart kommun innebär en stor 

samhällsomställning som involverar aktörer inom alla nivåer och 

sektorer. Klimatfrågan har därför identifierats som en av vår tids 

största utmaningar, bland annat i Agenda 2030. Denna omställning 

är påbörjad, men hur kan vi hålla uppe takten efter att de mest 

lättåtkomliga insatserna genomförts? 

• Huvudutmaningen för klimatarbetet är att frikoppla eller balansera 

ekonomisk tillväxt från växthusgasutsläpp. För utsläpp inom våra 

geografiska gränser har vi lyckats uppnå en viss sådan frikoppling 

inom framförallt energisektorn, där det numera finns tydliga 

ekonomiska incitament att satsa på förnybar energi. Hur skapar vi 

förutsättningar för att nå samma goda resultat inom transporter och 

konsumtionsbaserade utsläpp utanför våra gränser? 

• Den största utmaningen inom transporter är att bryta bilberoendet 

och främja utvecklingen av en fossilfri fordonsflotta. En 

samhällsplanering som skapar en sammanhållen kommun där det är 

lätt att gå, cykla eller resa kollektivt är ett av de viktigaste verktygen. 

Ett forskningsprojekt (Storbjörk, Isaksson, Hjerpe, Antonson, & Hrelja, 2017) 

där Karlstad kommun deltog identifierades nedanstående centrala utmaning 

för kommuner för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete:  

• En av de mest avgörande och också krävande uppgiften är att 

prioritera och ta ställning för klimatfrågan även i sammanhang då 

den bedöms utmana och stå i strid med andra starka 

kommunala ambitioner. 

Ovanstående punkter ger en god beskrivning av utmaningarna avseende 

Karlstads kommuns klimatpåverkan. För att kunna möta dessa utmaningar 

behövs tydliga incitament och en acceptans för genomförandet av olika 

åtgärder inom både kommunen som organisation och bland medborgarna. 

En rapport med titeln ”Synergier överallt?” (Karlsson & Westling, 2017) som 

tagits fram på uppdrag av den statliga utredningen ”Fossilfritt Sverige” ger en 

intressant bild av sambandet mellan klimatmål och andra samhällsmål. 

Rapporten beskriver att de tillkommande nyttorna av klimatpolitik ofta blir 

stora, men att dagens beslutsunderlag vanligtvis fokuserar på 

åtgärdskostnader. Värdet av de tillkommande nyttorna balanseras sällan mot 

de kostnader som uppkommer. Rapporten visar att en väg framåt kan vara 

att ta fram en modell för beslutsunderlag som inkluderar fler aspekter än 

klimatnytta och kostnader för att skapa incitament för att öka 

genomförandetakten av klimatåtgärder. Flödesschemat i Figur 20 är hämtat 

från rapporten och indikerar vilka olika tillkommande nyttor som kan följa av 

olika typer av klimatåtgärder. 
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Figur 20. Flödesschema för potentiella tillkommande nyttor av klimatpolitik.  

1.20 VERKTYG SOM KOMMUNEN HAR TILLGÅNG 
TILL 

Kommunen ansvarar för flera olika verksamhetsområden och har flera olika 

roller som kan användas för att uppnåmålet om fossilfrihet. Här har vi samlat 

dessa inom begreppet verktyg. Några av de verktyg som kommunen har 

tillgång till för att minska på utsläppen av växthusgaser identifierades på en 

workshop. De identifierade verktygen var: 

• Avfallshantering 

• Fastighetsförvaltning 

• Arbetsgivare  

• Kommunal konsumtion och upphandling 

• Kommunikationsinsatser 

• Utbildning 

• Produktion och distribution av fjärrvärme, el och kyla  

• Regleringar  

• Styrande dokument, planer, riktlinjer och policyer 

• Stadsplanering  

• Stöd till näringsliv och civilsamhälle  

• Samordning och samverkan 

• Utveckling av samhällstjänster (såsom transport- och 

konsumtionslösningar) 

• Övrigt, flera kopplade till värdegrund 

Flera av de identifierade verktygen är kopplade till tjänster som de 

kommunala bolagen hanterar. Här har Karlstads kommun en större rådighet 

än kommuner som har valt att sälja sina kommunala bolag inom exempelvis 
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energi och fastighetsförvaltning. Bolagen har dessutom lång erfarenhet av att 

arbeta med minskad klimatpåverkan. 

En kommun har stor möjlighet att påverka samhället genom de regleringar 

och policys som den beslutar om, liksom inom arbetet med stadsplanering, 

vilket också avspeglas i de förslag som kommit fram vid workshopen den 5 

september. Göteborgs Stad har gjort en inventering av styrande dokument 

som är relevanta för att hantera kommunens mål om fossilfrihet och har 

identifierat 30 olika dokument (Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, 2018-02-

06) 

Karlstads kommun är en av de största arbetsgivarna i kommunen med cirka 

7 700 anställda och kan därför bidra till en stor påverkan på de 

klimatpåverkande utsläppen genom att agera som en klimatsmart 

arbetsgivare. 
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INSATSOMRÅDEN 

1.21 INLEDNING 

För att Karlstads kommun ska kunna hålla utsläppen inom utsläppsutrymmet 

och nå målet om fossilfrihet krävs att insatser genomförs inom flera områden 

parallellt och att insatserna genomförs snabbt. I detta avsnitt beskrivs 

insatsområden som kan bli aktuella. Syftet är att ge en bild av vilka 

insatsområden som är relevanta för kommunen att arbeta med, utifrån 

kommunens rådighet och god klimatnytta. Beskrivningarna omfattar inte 

detaljerade åtgärdsförslag, bedömningar av kostnadseffektivitet eller 

detaljerade effektbedömningar.  

Traditionellt har det kommunala arbetet med minskad klimatpåverkan 

fokuserat på områdena energiförsörjning och byggnader, så även i Karlstad. 

Här har stora framgångar nåtts. Områdena är viktiga att fortsätta utveckla, 

inte mist då det är områden där kommunen har stor rådighet. 

Det finns en stor samsyn avseende att transporter och fysisk planering är 

viktiga områden att arbeta med. Likaså finns det en samsyn kring att arbetet 

inom konsumtionsområdet behöver förstärkas för att minska utsläppen av 

växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv. 

Det finns många att inspireras av för att identifiera lämpliga insatsområden. 

Ett exempel på tillvägagångssätt för fortsatt arbete är Göteborgs Stads 

arbete med att identifiera ett antal strategier som blir vägledande för arbetet 

med åtgärder. 

Klimatkommunerna släppte i september 2018 ett material som listar viktiga 

insatsområden för kommuner att arbeta efter för att nå målet om 

nettonollutsläpp (Klimatkommunerna, 2018). 

Sveriges kommuner och landsting släppte 2017 en rapport (Blom Bokliden, 

Bonnevier, & Hagnell, 2017) med förslag på insatser för klimatomställningen 

och ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun. 

1.21.1 Relevanta insatsområden för Karlstads kommun 

För att identifiera vilka relevanta områden som just Karlstads kommun har 

möjlighet att arbeta med hölls en workshop under september 2018 

(klimatutredning, 2018). Deltagarna fick brainstorma kring insatsområden 

och resultatet presenteras i bilaga 2. Insatsområden har också identifierats 

efter workshopen av berörda experter inom respektive övergripande 

områden i kommunen. Underlag och inspiration till arbete med att ta fram 

lämpliga insatsområden för Karlstad har även inhämtats från Göteborg och 

utredningen Fossilfritt Göteborg – Vad krävs? (Göteborg Stad, 2018-02-06).  

Under workshopen bedömdes klimatnytta och den kommunala rådigheten för 

respektive insatsområde. Målkonflikter och synergier för de identifierade 

insatsområdena identifierades också. 

En avgränsning i omfattningen av denna studie är att de klimatutsläpp som 

kommer från industrisektorn och jordbruket i kommunen inte har inkluderats i 

arbetet. Avgränsning har gjorts utifrån att kommunen har begränsad rådighet 

över insatser som kan påverka utsläppen i dessa sektorer. 

De fem övergripande områden med 40 insatsområdena för Karlstads 

kommun som identifierats visas i figuren nedan. 
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Figur 21. Identifierade relevanta insatsområden för Karlstads kommun.  

1.22 OMVÄRLDSFAKTORER, MÅLKONFLIKTER OCH 
SYNERGIER 

Denna rapport listar målkonflikter och synergier under respektive 

insatsområde. Det finns också några övergripande omvärldsfaktorer, 

målkonflikter och synergier som gäller samtliga områden och som behöver 

beaktas. Dessa är bland annat: 

• Utvecklingen i världen sker snabbt och vi kan förvänta oss stora 

förändringar inom en rad områden. Varje förändring är en möjlighet 

att samtidigt anpassa processer och system till en minskad 

klimatpåverkan. 

• Karlstad har ett mål om att bli fler invånare och det är en utmaning 

att säkerställa att tillväxten sker på ett hållbart sätt. Samtidigt ger en 

ökad befolkning bättre underlag för att genomföra klimatsmarta 

lösningar inom en rad områden, t.ex. transporter. 

Byggnader och byggnation

•Effektiv använding av kommunala byggnader

•Energieffektivisering i kommunala byggnader

•Gröna avtal

•Stadsplanering

•Kravställande som markägare

•Kravställande vid nybyggnation

•Energikrav i miljötillsynen

•Rådgivning

Energi

•El och fjärrvärme

•Kyla

•Koldioxidlagring och kolsänka

•Solenergi

•Styrning och lagring av energi

•Planera för kretslopp

•Energieffektivisering

Mat. kläder och övrig 
konsumtion

•Upphandling och inköp

•Samordning och samverkan

•Utbildning och information

•Proteinkonsumtion och matsvinn

•Delningsekonomi, andrahandshandel och reparationer

•Återvinning

•Plast

•Kultur och upplevelser

Transporter

•Fysisk planering

•Miljöfordon

•Gång och cykel

•Kollektivtrafik

•Parkering

•Flyg

•Godstransporter

•Arbetsmaskiner

•Mobility Management

Stödjande insatser

•Samsyn runt klimatutmaningen

•Digitalisering

•Samverkan

•Styrning, incitament och finanser

•Utbildning och information

•Upphandling av varor och tjänster

•Nationella och internationella riktlinjer och regelverk

•Klimatsmart arbetsgivare
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• Det finns en målkonflikt mellan ekonomiska mål och mål avseende 

minskad klimatpåverkan i de fall åtgärderna kräver investeringar. 

Detta kan gälla både lönsamma och mindre lönsamma åtgärder, då 

det kan finnas en begränsning i tillgängliga medel för investeringar, 

även om åtgärderna är lönsamma. 

• Digitala lösningar ökar stort inom de flesta fält, så även inom arbetet 

med att minska klimatpåverkan. Här kan det finnas stor möjlighet till 

optimering, men samtidigt en målkonflikt mellan datasäkerhet och 

klimatoptimeringsåtgärder. 

• Klimatmålet ingriper en stor potential för mervärden för andra av 

kommunens övergripande mål. Sådana positiva mervärden kan till 

exempel vara bättre luftkvalitet, förbättrad hälsa och högre 

livskvalitet samt nya möjligheter för ekonomisk utveckling och 

sysselsättning för företag i Karlstad. 

1.23 BYGGNADER OCH BYGGNATION 

1.23.1 Var kommer utsläppen från och hur stora är de? 

Bygg- och fastighetssektorn står för knappt 20 procent av klimatpåverkan i 

Sverige, fördelat på fastighetsförvaltning (uppvärmning och övrigt) och 

byggverksamhet. Som framgår av Figur 22 står uppvärmning, övriga utsläpp 

från fastighetsförvaltning och byggverksamhet för ungefär lika stor 

klimatpåverkan.  

I Karlstad har klimatpåverkan från fjärrvärme- och elproduktion minskat 

kraftigt och är nu en liten andel av de totala utsläppen. Det finns därför skäl 

att tro att dessa delar har lägre klimatpåverkan än riksgenomsnittet i 

Karlstad. Ur ett systemperspektiv kan det ändå vara intressant att 

effektivisera användningen av framförallt el, som då kan användas på annat 

håll och där ersätta fossila bränslen.  

Ur ett systemperspektiv är det också intressant att använda fjärrvärme till 

uppvärmning av byggnader i så stor utsträckning som möjligt, istället för 

värmepumpar, eftersom fjärrvärme är en i princip helt förnybar, lokal resurs.  

 

Figur 22. Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i Sverige, ur ett livscykelperspektiv 
(Boverket, 2018). 
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1.23.2 Genomförda insatser 

I Karlstads kommun, precis som på många andra håll i landet, har man 

arbetat med utsläppen från byggnader under lång tid, dels genom att 

effektivisera energianvändningen i byggnaderna och dels genom att minska 

klimatpåverkan från uppvärmningen. 

Klimatpåverkan från byggverksamhet är ett område där varken kommunen 

eller omvärlden har arbetat lika länge. Karlstads kommun har dock genom 

kravställande vid upphandling av byggentreprenader ställt miljökrav som 

syftar till att minska miljö och klimatpåverkan. Vid nybyggnation av egna 

lokaler ställs krav på miljöklassning av byggnaderna. Ett exempel är att 

kommunen ställer krav på anläggningsmaskiner för att minska 

klimatpåverkan under själva byggprocessen och även följer upp att kraven 

efterlevs. Kommunen arbetar också med särskilda hållbarhetsprogram för att 

säkra måluppfyllnad av miljömålen i samband med exploatering och 

stadsdelsutveckling. 

Karlstads kommun och de kommunala bolagen använder förnybar el med 

ursprungsmärkning. Det kommunala bostadsbolaget (KBAB) har också 

genomfört energibesparingar och renoveringar av hela sitt miljonprogram 

som gör att deras fastigheter från den tiden sammantaget sett har lägst 

energianvändning i landet. 

Kommunen har under lång tid haft ett ambitiöst arbete med rådgivning till 

allmänhet, organisationer och företag i syfte att öka kunskap och skapa 

förutsättningar för medvetna val. Kommunen har också initierat och 

medverkat i ett flertal olika projekt och aktiviteter som syftat till att minska 

energianvändning från byggnader och byggnation. 

1.23.3 Behov av insatser från omvärlden 

För att de uppsatta målen på kommunal nivå ska kunna nås behöver en rad 

insatser som ligger utanför kommunens rådighet genomföras. När det gäller 

byggnader behövs verktyg för att höja miniminivån (t.ex. lagstiftning och 

reglering) eller till att stötta de aktörer som vill gå före i omställningen 

(samverkansprojekt, innovationsarbete, teknikupphandlingar). 

Några av de nationella stödinsatser som idag finns för att stötta effektiv 

energianvändning i byggnader är BeBo (befintliga flerbostadshus), BeLok 

(befintliga lokaler) och LÅGAN (nyproducerade lågenergihus). Dessa är 

viktiga verktyg utanför den kommunala rådigheten som behöver förstärkas 

ytterligare för att nå klimatmålen. 

Vid nyproduktion av byggnader är den nationella lagstiftningen styrande för 

energiprestanda och materialval.  

Byggregler som ställer krav på Näranollenergi-byggnader är på väg att 

implementeras. Detta kommer att medföra att miniminivån för energikrav för 

byggnader höjs, om än inte till den nivå som krävs för att nå klimatmålen.  

Byggreglerna är utformade för att skapa goda boendemiljöer. De kan dock 

ibland innebära att utformningar som kan gynna delandeekonomi försvåras, 

där större delar av den yta en boende har tillgång till delas med andra. Ett 

intressant projekt som undersöker nya boendeformer är Elastiska Hem (KOD 

arkitekter, 2018) 500K (KODarkitekter, 2018) och HSB Living Lab (HSB, 

2018). Projektet Sharing CIties, med ett delområde i Sege Park i Malmö 
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syftar till ökat delande av byggnader. Den nationella lagstiftningen kan 

behöva ses över för att stötta ett effektivt utnyttjande av boende och lokaler.  

Dagens byggregler och finansieringsmodeller innebär att värmepumpar 

tyvärr gynnas i jämförelse med fjärrvärmelösningar som i tätort ofta är mer 

gynnsamt ur ett klimatsystemperspektiv. 

Idag ställs inte krav på klimatprestanda hos de byggmaterial som används. 

Boverket har gjort en utredning avseende klimatdeklarationer för byggnader 

(Boverket, 2018) och detta skulle kunna vara ett första steg mot att styra mot 

mer klimatsmarta val av byggmaterial. 

En av utmaningarna för framtidens energisystem är att minska 

effekttopparna, bland annat genom att reglera efterfrågan. Detta kan i 

byggsektorn ske genom lagring i t.ex. tunga stommar, samt smart styrning av 

efterfrågan. När transportsektorn ställer om till ökad eldrift behöver fler 

möjlighet till laddning i bostaden. Här behövs troligtvis insatser på nationell 

nivå för att stötta denna omställning. 

Plan- och bygglagen ger kommuner möjlighet att arbeta med klimatfrågan, 

men har inga skarpa verktyg som styr en kommun mot att alltid arbeta med 

klimatsmart planering. En tydlighet kring hur klimatfrågan ska hanteras i 

planprocessen skulle gynna frågans tyngd i planprocessen. Då många 

intressen ska vägas samman är det inte ovanligt att klimatfrågan, t.ex. 

smarta transportlösningar, får stå tillbaka i arbetet. 

1.23.4 Identifierade insatsområden 

Nedan beskrivs de insatsområden som identifierats som intressanta att 

arbeta med för Karlstads kommun inom området byggnader och byggnation.  

Effektiv användning av kommunala byggnader 

Att säkerställa att kommunen använder lokaler på ett effektivt sätt lägger 

grunden för att minimera klimatsutsläppen från de egna lokalerna. Genom att 

samordna olika verksamheter kan kommunen bidra till att optimera 

användningen av offentliga lokaler. Kanske kan ökat samutnyttjande av 

lokaler minska behovet av lokalytor. Ett konkret exempel är det nya 

Samhällsbyggnadshuset som har betydligt mindre kontorsyta än tidigare 

lokaler, samtidigt som de är ändamålsenliga. 

Energieffektivisering i kommunala byggnader 

Rollen som stor fastighetsförvaltare ger möjligheter att utveckla den egna 

verksamheten och visa på goda exempel på fastighetsförvaltning med höga 

klimatambitioner. Kommunen har direkt rådighet över utsläppen från 

byggnader och byggnation i sin roll som fastighetsförvaltare och beställare. 

I de flesta fastighetsbestånd finns goda möjligheter att effektivisera sin 

energianvändning med minst 20 procent med åtgärder som kräver en 

ganska liten investering. En studie från Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL, 2011) har identifierat bland annat finansieringsproblem, osäkerhet i 

beräkningar brist på ekonomiska incitament och brist på kompetens som skäl 

till att denna potential inte redan är genomförd. Kommunen har rådighet att 

arbeta med åtgärder inom samtliga dessa områden. 

Om energianvändningen ska minskas rejält i en byggnad krävs det dock 

investeringar och det är oftast enbart aktuellt vid en renovering. I Karlstad, 

liksom i många andra kommuner, finns ett betydande antal fastigheter som 
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är byggda på 60- och 70-talet. Dessa har nu har ett stort behov av 

renovering och med möjlighet till stora förbättringar av energiprestandan.  

Gröna avtal  

Genom att teckna gröna hyresavtal med kunder kan kommunen även 

indirekt påverka sina hyresgästers energianvändning. Kärnan i gröna 

hyresavtal är att parterna tillsammans ska utföra åtgärder för att förbättra 

energi- och miljöprestanda i lokalen och att de delar på eventuella 

besparingar. 

Stadsplanering 

Att bygga hållbara städer och samhällen är en stor utmaning. Det finns en 

stor potential att minska vår klimatpåverkan genom en god stadsplanering. 

Hur bostadsområden, arbetsplatser och inköpsställen lokaliseras lägger 

grunden för människors möjligheter att göra klimatsmarta val i sin vardag. 

Kommunen har full rådighet över stadsplaneringsprocessen och här ligger 

kanske de främsta utmaningarna i att länka samman olika intressen. Arbete 

inom stadsplaneringar lägger exempelvis grunden för transporternas 

förutsättningar under överskådlig framtid och sätter också ramarna för vilka 

typer av byggnader och funktioner som kan komma att uppföras på olika 

platser. 

Kravställande som markägare 

Kommunens roll som markägare är också ett viktigt verktyg för att arbeta 

med minskad klimatpåverkan. Kommunen arbetar till exempel med att köpa 

och sälja mark, att ställa i ordning och utveckla den så att den kommer 

näringsliv och boende till del. Kommunen är med och utvecklar nya 

bostadsområden och stadsdelar och hanterar även den kommunala tomtkön. 

Eftersom kommunen är dominerande markägare i de områden som idag 

planeras för exploatering finns stora möjligheter att påverka 

samhällsbyggnaden.  

Kravställande vid nybyggnation 

I rollen som upphandlare kan kommunen och de kommunala bolagen ställa 

miljökrav på till exempel entreprenader, materialval och klassning av 

byggnader. 

För att kunna påverka utsläppen från byggverksamhet, exempelvis genom 

klimatsmarta materialval vid byggnation kan kommunen ställa miljökrav vid 

markanvisningar. Här begränsas dock kommunens rådighet av att 

möjligheterna att ställa lokala krav har begränsats av lagstiftning på nationell 

nivå. Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kan en kommun ställa 

krav på ett miljöklassningssystem, men inte på särkrav (Olof Moberg, 

förbundsjurist, SKL, muntligt 2016) 

Kommunen ansvarar för uppföljning av krav ställda vid bygglov och kan 

genom uppföljning säkerställa att exempelvis energikrav i byggreglerna 

uppfylls. Kommunens möjlighet att följa upp energiprestanda vid 

nybyggnation begränsas idag av att regelverket är svårtolkat och att det 

saknas standardiserade mallar och kalkyler. Här är kommunerna beroende 

av stöd från Boverket. 

  



 
 

62 
 

Energikrav i miljötillsynen 

Kommunen ansvarar för miljötillsyn av ett stort antal verksamheter. Genom 

att inkludera energihushållning i tillsynsarbetet kan kommunen tydliggöra 

företagens ansvar för att hushålla med energi.  

Rådgivning 

I samband med bygglovshandläggning och rådgivning till allmänhet och 

företag kan kommunen informera om klimatsmarta byggnader och 

systemlösningar. 

1.23.5 Målkonflikter och synergier 

Det finns ekonomiska vinster både med energieffektivisering och med 

effektivt utnyttjande av de kommunala byggnaderna. En väl genomförd 

energieffektivisering skapar dessutom ett bättre inomhusklimat. När de 

kommunala byggnaderna kan nyttjas bättre av t.ex. civilsamhället kan stora 

sociala vinster uppnås.  

I bostadsfastigheter med stora renoveringsbehov finns det en konflikt mellan 

hyresnivåer som möjliggör för de boende att bo kvar efter en renovering och 

möjligheterna att genomföra energiåtgärder i samband med renoveringen.  

I frågan om hur staden ska planeras blir det tydligt att olika intressen leder till 

målkonflikter. Hur ska målen om hållbarhet kunna införlivas samtidigt som 

kommunen vill växa och vara attraktiv för företag och medborgare?  

Byggnation ger alltid upphov till utsläpp, men är ändå nödvändig för att nå 

Karlstads mål om att växa. Genom en genomtänkt förtätning kan behovet av 

pendling minska, vilket är positivt för klimatmålet, för välbefinnandet och 

möjliggör också ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur. Samtidigt leder 

förtätningen till att utrymmet för exempelvis grönytor minskar. Det är 

områden som är viktiga för att människor ska trivas i staden och för att 

minska riskerna för översvämning. 

Vid nybyggnation finns ibland en målkonflikt mellan projektens ekonomiska 

ramar och klimatpåverkan, då klimatsmarta lösningar kan vara mer 

kostsamma i investeringsfasen även om de ger besparingar över tid. Flera 

av de miljöcertifieringssystem som idag används, t.ex. Miljöbyggnad, lägger 

stor vikt vid ett gott inneklimat, vilket gör att en miljöcertifierad byggnad inte 

enbart ger god miljöprestanda, utan även ger mervärden för brukarna. 

1.24 ENERGI 

1.24.1 Var kommer utsläppen från och hur stora är de? 

Den energi som produceras från det kommunala energibolaget Karlstads 

Energi AB, orsakar låga utsläpp av klimatpåverkande gaser. Det är ett 

resultat av ett omfattande omställningsarbete. Byggnadssektorn, i Karlstad, 

liksom i resten av Sverige, har gjort en liknande omställning, från stor andel 

olje- och elanvändning till främst fjärrvärme och värmepumpar.  

Energieffektiviseringar av fjärrvärme ger en begränsad klimatnytta, men kan 

ändå vara intressant om resurserna då kan användas inom andra områden.  

Den el Karlstads Energi AB producerar motsvarar cirka 20 procent av den el 

som konsumeras inom Karlstads kommuns geografiska område. Elen som 

Karlstad Energi AB producerar kommer från biobränsleeldad kraftvärme och 
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vindkraft från Vindpark Vänern AB, vilket ger upphov till mycket små utsläpp 

av klimatpåverkande gaser.  

Effektivisering av el ger möjlighet att använda elen på annat håll. Då det 

svenska elsystemet är sammanbundet med det europeiska kan man genom 

effektiviseringar därmed bland annat ersätta smutsig kolkraft och detta ger 

därför stor klimatnytta11. Karlstads Energi AB redovisar negativ 

klimatpåverkan, se vidare resonemang i organisationens klimatbokslut 

(Karlstad Energi, 2017). 

1.24.2 Genomförda insatser 

Som framgår av Figur 10. har i princip alla fossila källor i 

fjärrvärmeproduktionen fasats ut, vilket är en starkt bidragande orsak till 

utsläppsminskningarna i Karlstad, ur ett geografiskt perspektiv. Med det nya 

kraftvärmeverket i Karlstad har i stort sett all fossil olja bytts ut i Karlstads 

Energi AB:s anläggningar för fjärrvärme- och elproduktionssystem. 

1.24.3 Vad behöver omvärlden göra för att nå klimatmålet?  

En av de stora utmaningar som energisektorn står inför är att anpassa sig till 

en förändrad marknad, inom främst el. Med större andel förnybar, 

intermittent (ojämn) elproduktion från t.ex. sol och vind blir det viktigt att 

arbeta med reglerkraft i form av energikällor som vattenkraft och biobränslen. 

Här kan Karlstads Energi AB, med stor andel biobränsle spela en viktig roll. 

För att maximera möjligheten att bidra med reglerkraft behöver ett så stort 

fjärrvärmeunderlag som möjligt upprätthållas. Här kan koncernen Karlstads 

Kommun arbeta för att använda fjärrvärme i applikationer där det är möjligt 

och koncernmässigt smart (uppvärmning, kyla, fjärrvärmedrivna vitvaror etc.) 

Genom att undvika att använda el för dessa applikationer erhålls också en 

lägre förbrukning av el vilket ger en dubbel effekt. Det arbete som ligger helt 

eller delvis utanför kommunkoncernens rådighet innefattar till exempel: 

• Utbyggnad av elnätet för att anpassa det till ökad andel vindkraft. 

• Ökad överföringskapacitet mellan länder för att hantera intermittent 

elproduktion. 

• Reglering för smart styrning av elnät och elanvändning i produkter 

Ur ett systemperspektiv är det viktigt att arbeta med att minska 

effekttopparna för el. Vid effekttoppar sker ofta elproduktion med fossila 

källor, till höga priser. Åtgärder för att reglera efterfrågan är till exempel 

lagringsmöjligheter, laststyrning av exempelvis ventilation och kyla eller 

annan smart styrning av allt från uppvärmning till vitvaror och laddning av 

fordon. Det går även att tidsstyra nivån på elavgiften och på så sätt skapa 

ekonomiska incitament som påverkar beteendet. En annan typ av insatser är 

att minska mängden el som används till uppvärmning genom att använda 

fjärrvärme (som ger samtidig elproduktion) och i områden där fjärrvärme inte 

finns använda exempelvis värmepumpar. 

  

                                                      
11 Utsläppen från el kan beräknas på olika sätt. Här används så kallad 
marginalel, vilket är ett av flera olika sätt att beräkna klimatpåverkan från el. 
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1.24.4 Identifierade insatsområden 

Nedan beskrivs de insatsområden som identifierats som intressanta att 

arbeta med för Karlstads kommun inom energiområdet. 

El och fjärrvärme 

Karlstads kommun har ett kraftfullt verktyg för att arbeta med energiområdet 

genom sitt bolag Karlstads Energi AB.  

Ur ett systemperspektiv är det intressant att ha så hög anslutningsgrad till 

fjärrvärme som möjligt i de områden där nätet är utbyggt. Förutom att det 

ökar effektiviteten i fjärrvärmenätet ger det minskade effekttoppar i elnätet 

och därmed lägre utsläpp i enlighet med resonemanget i tidigare avsnitt.  

Vid utvecklingen av nya områden kan kommunen driva på för innovativa 

lösningar som till exempel den infrakulvert för samdragning av fjärrvärme och 

annan infrastruktur som använts i Vallastaden (Svensk Byggtjänst, 2018). 

Den är intressant ur ett klimatperspektiv bland annat då det ger möjlighet till 

tätare bebyggelse. Fjärrvärmesystemet är utvecklat för byggnader med 

relativt sett hög energianvändning och i takt med att befintliga och nya 

byggnader får allt lägre energibehov kan nya tekniker för fjärrvärme 

användas. Ett exempel är att använda lägre temperaturer i distributionsnäten 

(Hållbart byggande, 2018). 

Kyla 

Behovet av kyla förväntas öka med ett varmare klimat och allt högre krav på 

termisk komfort. Kyla produceras traditionellt genom att använda eldrivna 

kompressorer, vilket är en energikrävande process. Fjärrkyla och 

fjärrvärmedriven kyla kan ge mindre klimatpåverkande energianvändning. 

Fjärrkyla produceras centralt och distribueras i ett separat nät. Ett exempel 

på fjärrvärmedriven lokal kyla är sorptiv kyla som sänker temperaturen i 

byggnadens ventilationssystem. Här kan teknikval tillsammans med riktlinjer 

för byggnation med exempelvis gröna tak, solavskärmning och skuggande 

träd bidra till lägre klimatpåverkan. 

Koldioxidlagring och kolsänka 

Koldioxidlagring, CCS (Carbon Capture and Storage) är ett sätt att minska 

de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären är att avskilja och lagra 

koldioxiden i berggrunden. Detta kan göras både för koldioxid från fossila 

källor och från biobränslen, BECCS (Bio Energy CCS). En förutsättning för 

lagring är att berggrunden är lämplig. En rapport från Sveriges Geologiska 

Undersökning pekar inte ut Karlstad som ett av de lämpliga områdena 

(Mortensen, 2016). I dagsläget är alltså förutsättningarna för koldioxidlagring 

osäkra. Konceptet för Karlstad kan vara att avskiljning av koldioxid görs 

lokalt och överförs till flytande form. Därefter transporteras den till 

exempelvis norska oljefälten som har stor kapacitet för koldioxidlagring. 

Kommunen bör följa utvecklingen och undersöka möjligheterna för att i 

framtiden kunna implementera ny teknik i samverkan med exempelvis 

Karlstads Energi AB. 

Kolsänka är ett sätt att minska utsläppen av koldioxid till atmosfären genom 

att lagra koldioxiden i växande vegetation, främst genom att plantera skog 

och odling i jordbruk. I dagsläget rådet det dock osäkerheter kring 

beräkningsmetoder och också delade meningar hos forskare om potentialen 

att minska utsläppen genom kolsänkor. 
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Solenergi 

Elenergi från sol, vind, bioenergi och vatten kommer att kunna spela en stor 

roll vid omställningen till ett förnybart elsystem. Förutom att producera el från 

bioenergi arbetar Karlstads Energi AB med att underlätta för privatpersoner 

som är solelproducenter, ett arbete som kan utvecklas genom nya 

affärsmodeller för solel och installation av solelsparker.  

Solenergi har utvecklats snabbt och många fastighetsägare ser nu 

systematiskt över sina bestånd och installerar solceller där det är lämpligt. 

Lokalförvaltningen i Göteborg har tagit fram ett solenergiprogram, där de 

skriver att ”Alla fastigheter som ska genomgå takunderhåll ska, om de är 

lämpliga i enlighet med detta program, förses med solceller” 

(Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, 2018). Riksbyggen har beslutat att 

solenergianläggningar ska bli standard vid nyproduktion (Solenerginyheter, 

2018). 

Styrning och lagring av energi 

En av de stora utmaningarna för framtidens elsystem är att skapa en 

efterfrågan och ett behov som klarar av stora fluktuationer i produktionen och 

som kan undvika effekttoppar. Genom digitaliseringen skapas stora 

möjligheter för smart styrning av olika slag. Ett exempel är att arbeta med 

tariffer som möjliggör smart styrning med elmätare som gör det dyrare att 

använda el när lasten på kraftnätet är hög och tvärtom. Genom en effektiv 

kommunikation och styrning mellan elsystem, byggnader och produkter kan 

elanvändningen optimeras. El till uppvärmning, ventilation och kyla kan 

styras för att minska effekttopparna. Andra områden som kan vara intressant 

att styra är vitvaror och laddning av elfordon.  

En annan möjlighet för att minska effekttopparna är att använda olika typer 

av lagring, bland annat batterilagring, typiskt placerade i en byggnad. Även 

möjligheten att använda elbilars batterier som lager diskuteras. Här behöver 

slitaget på batteriet tas i beaktande. En studie från Power Circle visar att 

potentialen för kostnadseffektiv lagring är störst i flerfamiljshus, där batterier 

kan hjälpa till att sänka toppeffekten och därmed säkringsnivån (Hansson, 

2016).  

Planera för kretslopp 

Klimatkommunernas initiativ ”nettonoll” lyfter fram biokol, öppna nät, 

kretsloppssystem för nya stadsdelar och industriell symbios som intressanta 

insatsområden (Klimatkommunerna, 2018). Här kan kommunen följa och 

bidra till utvecklingen inom de områden som bedöms relevanta. Ett konkret 

exempel är hur kommunen på bästa sätt kan arbeta med att skapa ett 

kretslopp med avfallshantering som en värdefull resurs för produktion av 

biogas, fjärrvärme och el. 

Energieffektivisering 

Att använda energi effektivt är en förutsättning för låg klimatpåverkan. 

Förutom energieffektivisering inom byggnader som beskrivits i föregående 

avsnitt har kommunen har rådighet över ett antal andra områden som 

använder energi. Detta innefattar bland annat gatubelysning, VA och 

verksamhetsenergi från kommunala verksamheter. 
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1.24.5 Målkonflikter och synergier 

Karlstads Bostads AB (KBAB) och Karlstads Energi AB (KEAB) är viktiga 

aktörer för att minska klimatpåverkan från byggnader och byggnation. Här 

kan troligen en ökad samverkan mellan bolagen och exempelvis Teknik och 

fastighetsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden gynna en utveckling mot ett 

klimatsmart Karlstad. 

Den viktigaste uppgiften för en energiproducent är att säkerställa trygg 

energileverans. Genom en ökad andel vind- och solel i systemet finns det en 

ökad andel produktion som inte går att styra, vilket ställer krav på andra 

mekanismer som säkerställer att efterfrågan möter behovet. Modelleringar av 

elsystemet på Sverigenivå visar det svenska elnätet tål ett scenario om ca 40 

procent vindel (Söder, 2014), det vill säga långt över dagens nivåer. 

Fjärrvärme medför synergi då biokraftvärme delvis kan kompensera för den 

icke reglerbara sol- och vindelen. 

Många samhällssektorer är intresserade av att använda skogsråvara och 

annan bioråvara för framtida fossilfria användningar, t.ex. kemiindustri, 

textilindustri med fler. Det kan därför komma att bli konkurrens om 

bioråvaran, där ett alltför produktionsinriktat skogsbruk också är i konflikt 

med biologisk mångfald. 

Att beakta är att vid tillverkningen av batterier används många olika ämnen 

och liksom många produkter inom elektronikbranschen riskerar dessa att 

komma från konfliktområden och vara sällsynta metaller som ger upphov till 

stor miljöpåverkan vid framställning. 

1.25 MAT, KLÄDER OCH ÖVRIG KONSUMTION 

1.25.1 Var kommer utsläppen från och hur stora är de? 

Livsmedel, kläder och övriga inköp som inredning och elektronik är en stor 

källa till utsläpp av växthusgaser, särskilt av utsläppen som sker utanför 

Karlstads och Sveriges gränser. De beskrivs därför bäst ur ett 

konsumtionsbaserat perspektiv på klimatpåverkan, men Karlstad och 

Värmland har även möjlighet att påverka den lokala produktionen som 

skapar geografiskt baserade utsläpp. Offentlig konsumtion och investeringar 

står för en tredjedel av de totala konsumtionsbaserade utsläppen, och 

hushållen står för två tredjedelar. 

Inom Karlstads kommuns organisation är mat den största utsläppskällan, i 

jämförelse med transporter och energi. Klimatpåverkan från övriga inköp har 

inte beräknats. När det gäller hushållens utsläpp finns endast nationell 

statistik nedbruten i kategorier. Även den statistiken visar att mat är den 

största utsläppskällan, mycket tätt följt av transporter. Båda kategorierna ger 

upphov till vardera cirka 22 procent av utsläppen, följt av boende, 12 procent, 

och kläder och övrig konsumtion, 9 procent.  

I Sverige uppskattas de totala utsläppen av konsumtionsbaserade utsläpp till 

ca 11 ton CO2 ekvivalenter per person och år. Det är rimligt att anta att 

Karlstadsbon ligger nära den nivån. Enligt Naturvårdsverket genererar 

hushållens konsumtion av mat, kläder och skor samt övrig konsumtion drygt 

3 ton koldioxidekvivalenter per år. 
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1.25.2 Genomförda insatser 

Karlstads kommun har genomfört ett flertal insatser inom området som bland 

annat syftat till att minska klimatpåverkan. Några exempel på insatser som 

kommunen arbetat med är: 

• Infört källsortering i samtliga kommunala byggnader.  

• Utbildning inom klimat och mat för all personal.  

• Klimatsmart mat, ett projekt som bland annat syftar till att minska 

klimatpåverkan inom måltidsverksamheten. 

• Klädskåpet Tage – klädbytarskåp som finns på flera förskolor/skolor 

där föräldrar kan ta och ge kläder och skor. 

• Börjat återanvända väggrus som sandningssand. 

• Hållbarhetssatsningar inom kommunens användning av IT-

produkter. 

• Återbrukskartan – karta för att göra det lättare för Karlstadsborna att 

hitta reparatörer och andrahandshandel. 

• Solareturen – andrahandsbutik som drivs av kommunen.  

• Arbetskooperativet Brillianten som bland annat har cykelreparationer 

och secondhandförsäljning. Stöttning av Fritidsbanken (utlåning av 

sport- och fritidsutrustning). 

• SolaTaGe, ett ”internt bortskänkes-Blocket” för kommunens möbler 

med mera inom koncernen. 

• Utveckling av ÅVC för att det ska bli lättare att lämna saker för 

återanvändning. 

• Klädoteket Älvan, möjlighet att låna festkläder på fritidsgård. 

• Ordnat och stöttat klädbytardagar. 

• Låna mer till fler, projekt för att utveckla biblioteken med utlåning av 

prylar. 

• Återanvändning av möbler för studenter. 

1.25.3 Vad behöver omvärlden göra för att nå klimatmålet? 

Som nämnts uppstår merparten av utsläppen från mat, kläder och övrig 

konsumtion utanför Karlstads gränser, vilket gäller för de flesta svenska 

kommuner. På senare tid har allt fler aktörer börjat betrakta klimatutsläppen 

ur ett konsumtionsbaserat perspektiv. Då perspektivet är relativt nytt finns 

begränsat med erfarenheter av att arbeta systematiskt med frågorna. Flera 

organisationer har dock påbörjat ett arbete med att uppskatta utsläppsnivåer, 

sätta mål för minskning, identifiera insatsområden och åtgärder och att 

utveckla metoder för uppföljning. 

En färsk rapport från Stockholm Environmental Institute (Bell & Axelsson, 

2018) lyfter fram flera olika styrmedel och åtgärder som skulle bidra till att 

minska de konsumtionsbaserade utsläppen på lokal nivå. 

• Ge Sveriges kommuner stöd att etablera konsumtionsbaserade 

utsläppsmål och uppföljningsmått för perioden fram till år 2030 samt 

till 2045. 

• Ge kommunerna i uppdrag att i samarbete med länsstyrelserna ta 

fram tidsatta handlingsplaner för hur omställningen mot hållbara 

konsumtionsmönster ska ske på lokal nivå. 

• Skapa förutsättningar för de kommuner som är ledande inom 

klimatarbetet att inspirera och stödja de som inte kommit lika långt. 
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I övrigt behöver prisrelationerna mellan återanvända/återvunna och 

jungfruliga råvaror, material och produkter ändras för att styra mot cirkulär 

ekonomi. Vidare är påverkan från normer och kultur stark på konsumtionen i 

stort, men kanske särskilt inom mat och kläder. För att förändra dessa krävs 

en mångfald av insatser av samhällets olika aktörer inom hela Sverige.  

1.25.4 Identifierade insatsområden 

Övergripande kan kommunen påverka utsläppen från konsumtionen av mat, 

kläder och övrig konsumtion på två sätt; genom att minska utsläppen från 

egna inköp och genom att stötta andra i att minska utsläppen från sina inköp.  

Över de egna inköpen är kommunens rådighet direkt. För hushållens 

konsumtion har kommunen i dagsläget något färre verktyg än till exempel 

inom transporter och energi där kommunen har större rådighet, exempelvis 

genom stadsplanering, kollektivtrafik, energiproduktion och elnät. Inom mat, 

kläder och övrig konsumtion kan kommunen dock agera underlättare, 

samordnare, kunskapsförmedlare, och även genom att utveckla nya 

samhällstjänster som stödjer en hållbar konsumtion. Dessutom förfogar 

kommunen över avfallshanteringen. 

Kommunens nya avfallsplan för 2019–2023 täcker in många av 

resursfrågorna som är kopplad till konsumtions klimatpåverkan. 

Följande insatsområden har identifierats inom området mat, kläder och övrig 

konsumtion: 

Upphandling och inköp 

Kommunerna står för den största andelen av Sveriges offentliga 

upphandlingar. År 2015 uppgick de till 642 miljarder kronor totalt, vilket 

motsvarar en dryg sjättedel av Sveriges BNP. (Bell & Axelsson, 2018). 

Miljökrav vid kommunala upphandlingar har därmed en stor potential att 

bidra till minskad klimatpåverkan.  

Kommunen har direkt rådighet över de inköp som den egna organisationen 

gör. Genom att ställa så långtgående hållbarhetskrav som 

upphandlingslagstiftningen medger och aktivt minska sina inköp där det är 

möjligt kan kommunen spela en central roll för att Sverige ska nå 

klimatmålen.  

Samordning och samverkan  

Kommunen har en till det närmaste unik roll som aktör med ett övergripande 

ansvar och rådighet över den lokala samhälleliga utvecklingen. Det ger 

möjligheten att spela en viktig roll som koordinator för att samordna övriga 

aktörer kring viktiga gemensamma insatser och projekt, exempelvis inom 

mat, kläder och övrig konsumtion där rådigheten är indirekt.  

Utbildning och information 

Kommunen som utbildare och informatör kan även spela en viktig roll för att 

vägleda och öka kunskap och förståelse för klimatpåverkan från konsumtion. 

Här har kommunen stora möjligheter att nå ut till medborgarna genom 

förskola- och skola, informationsinsatser gentemot Karlstadsborna, och via 

de egna arbetsplatserna där cirka 7 700 medarbetare även kan påverka sina 

vänner och bekanta. 
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Proteinkonsumtion och matsvinn 

De två största faktorerna för matens klimatpåverkan är proteinkonsumtion 

och matsvinn. När det gäller livsmedel i den egna verksamheten kan 

kommunen ställa krav på matens klimatpåverkan vid upphandling. Det går 

även att minska matsvinn och öka konsumtionen av vegetarisk mat genom 

olika insatser såsom utveckling av måltidsplanering, informationskampanjer 

och arbeta med miljöcertifiering av måltidsverksamheterna.  

För att arbeta med invånarnas matkonsumtion kan interna insatser vara ett 

sätt att vara en förebild. Flera kommuner genomför också olika typer av 

informations- och coachningsprojekt, samtidigt som de stöttar 

restaurangnäringen att ställa om till hållbara verksamheter. 

Delningsekonomi, andrahandshandel och reparationer 

En utveckling mot en mer cirkulär ekonomi kan främjas genom flera av de 

verktyg som kommunen förfogar över. Här har kommunen redan genomfört 

flera insatser (se ovan) som kan utvecklas vidare och användas för att visa 

konkreta exempel på vad delningsekonomi kan innebära. En uppgift för 

kommunen kan vara att medverka till utvecklingen av nya samhällstjänster 

som främjar delningsekonomi. Det kan dels vara egna tjänster som Skåpet 

Tage eller tjänster kopplade till återvinningscentraler eller tjänster som 

tillhandahålls genom samverkan med andra aktörer, som exempelvis 

Fritidsbanken. Det kan också handla om samhällstjänster som drivs av andra 

aktörer, men där kommunen är med och koordinerar/stöttar. Under år 2019–

2021 kommer projektet ”Karlstad delar/Sharing towns” att genomföras som 

syftar till att minska klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin. 

Återvinning 

Karlstads kommun har genomfört en rad olika insatser för att underlätta för 

den egna personalen och medborgarna att källsortera avfall. Att återanvända 

och att förebygga uppkomsten av avfall har en större potential att minska 

klimatpåverkan, men fortfarande krävs en utveckling av återvinningen, vilket 

också skulle minska förlusten av flera värdefulla natur- och ekonomiska 

resurser.  

Plast 

Klimatkommunernas initiativ Nettonoll pekar ut minskade utsläpp från plast 

som ett viktigt område att arbeta med (Klimatkommunerna, 2018). Att minska 

plastkonsumtionen samt att ersätta fossil plast med biobaserade material 

skulle också kunna ge ett värdefullt tillskott till att minska klimatpåverkan. 

Under år 2019–2021 drivs projektet ”Koll på plasten” som syftar till att minska 

plastens klimatpåverkan inom koncernen.  

Kultur och upplevelser 

När konsumtionen av vissa klimatskadliga produkter minskar, ökar generellt 

konsumtionen av andra som också kan ha stor klimatpåverkan. Därför är det 

viktigt att främja konsumtionen av de allra mest hållbara varorna och 

tjänsterna. Att öka immateriell konsumtionen av kultur, upplevelser och 

tjänster är ett sätt att minska den materiella konsumtionsvolymen, utan att 

riskera övergripande negativa effekter på ekonomin. Karlstad har som en 

framstående evenemangsstad goda möjligheter att fortsatt öka denna näring, 

vilket också har stora positiva sociala effekter.  
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1.25.5 Målkonflikter och synergier 

En kraftigt minskad materiell konsumtion är antagligen nödvändig för att 

undvika allvarliga klimatförändringar. Handel och industri inom sektorer som i 

dagsläget bygger på denna konsumtion behöver då stöd för att ställa om 

affärsmodeller för att inte riskera negativa sociala och ekonomiska effekter. 

Affärsområden som redan idag har liten klimatpåverkan behöver utvecklas 

och ges stöd för att växa. 

Det finns en rad synergier med insatser inom mat, kläder och övrig 

konsumtion där miljönytta inom flera olika områden ofta är betydande. Vidare 

finns möjliga synergieffekter med minskad köttkonsumtion, särskilt av 

importerat kött, som kan ge både positiva hälsoeffekter och minska 

livsmedelskostnaderna. 

En utveckling av en cirkulär ekonomi kan också ge synergier i form av att 

nya typer av företag och samverkansformer utvecklas, vilket kan bidra till en 

mer inkluderande stad där människor känner sig trygga och delaktiga.  

Genom att utveckla utbudet av kultur och upplevelser i syfte att erbjuda 

alternativ till att konsumera saker kan också bidra till målet om att ”Karlstad 

ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum”. 

En generell målkonflikt för hela området är att flera av insatserna kan ge 

ökade drift- och investeringskostnader, vilket kan påverka kommunbudgeten 

negativt. En motvikt till dessa kostnadsökningar är att ökad återanvändning 

av produkter och material kan leda till kostnadsminskningar.  

Slutligen kan en ökning av fastighetsnära insamling av förpackningar och 

tidningar minska mängden farligt avfall och oönskat material till förbränning. 

1.26 TRANSPORTER 

1.26.1 Var kommer utsläppen från och hur stora är de? 

Utsläppen från inrikes transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala 

utsläpp. Hur stora utsläpp som sker beror huvudsakligen på tre faktorer; 

trafikmängd, vilka bränslen som används och fordonens effektivitet. 

Vägtransporterna svarar för den absolut största delen av utsläppen och på 

nationell nivå har utsläppen minskat med 10 procent mellan åren 1990 och 

2016. Ökningen av biodrivmedel och mer energieffektivare fordon har gjort 

att utsläppen minskat men samtidigt har denna minskning dämpats av en 

ökning av trafikmängden. I Karlstads kommun svarar transporter för över 50 

procent av de totala utsläppen utifrån en geografisk avgränsning. Det är med 

andra ord avgörande att minska utsläppen från transporter dramatiskt för att 

målen ska kunna nås. 

1.26.2 Genomförda insatser 

Karlstads kommun har sedan länge arbetat med att minska miljöpåverkan 

från transporter i kommunen. Startskottet för arbetet var när luftkvalitén i 

Karlstads stadskärna 1993 uppmärksammades var anmärkningsvärt dålig. 

De främsta orsakerna var stadens läge och utsläpp från vägtrafiken. Under 

flera årtionden har kommunen arbetat med att minska miljöpåverkan från 

transporter genom ett flertal åtgärder, projekt och kompetenshöjande 

aktiviteter. Några av de verktyg som kommunen använt är bland annat: 

• Miljökrav på egna fordon 
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• Miljökrav vid upphandling av entreprenader  

• Transportrådgivning till medborgare och företag 

• Bredda och förbättra cykelvägar 

• Handläggare för cykelsamordning 

• Cykelkampanjer 

• Skyltning av cykelvägar och cykelkartor 

• Utveckling av kollektivtrafiken 

• Utbildning för personal 

• Samverkan med olika aktörer, bl.a. i projektform 

 

Flera stora trafikprojekt och åtgärder för mer hållbara resor är redan på gång 

inom kommunen. Bland dessa kan nämnas ny snabbusslinje, 

Karlstadstråket, nytt resecentrum, ”Tåg i tid”, förtätning och utbyggnad av 

staden, EU-projekt för ”mobility management” (beteendepåverkande 

åtgärder), parkeringsledningssystem för att minska söktrafiken, Karlstads 

första kombinerade elbilspool för kommunanställda och allmänhet samt 

utveckling av laddinfrastrukturen för elfordon. En ny parkeringsnorm är också 

antagen.  

1.26.3 Vad behöver omvärlden göra för att nå klimatmålet?  

Inom transportsektorn har den enskilda individens inverkan på utsläppen stor 

betydelse samtidigt som förutsättningarna i stor utsträckning villkoras av de 

spelregler som skapas i form av juridiska, ekonomiska och kommunikativa 

styrmedel där de flesta beslutas på nationell eller internationell nivå. För att 

utsläppen från transportsektorn ska kunna minskas i den omfattning som 

krävs för att de uppsatta målen ska kunna nås är kommunen beroende av en 

övergripande samhällsomställning. Ett exempel är att omfattande 

infrastruktursatsningar som stöder klimatmålen genomförs. Ett steg i rätt 

riktning vore att Trafikverkets prognoser och utbyggnadsplaner i större 

utsträckning prioriterar att miljömålen nås. Möjligheten till statlig 

medfinansiering av åtgärder som bidrar till att minska bilberoendet till förmån 

för resor med kollektivtrafik, cykel och gång vore också önskvärt. 

Regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige” har tagit fram 10 förslag som skulle 

underlätta kommunerna arbete för mer fossilfri transporter (Roth, Larsson, & 

Hult, 2017). Bland annat förslås att kommunerna ges rätt att införa sänkta 

parkeringsavgifter för miljöfordon och bilpooler, samt att själv avgöra 

parkeringsnormen vid nya bostäder, tillsammans med rätten att begära in 

gröna trafikplaner vid nya köpcentra eller bostäder som visar att 

transporterna kan lösas på ett klimatsmart sätt.  

Länsstyrelsen i Värmland har i sin strategi (Klimat- och energistrategi för 

Värmlands län För ett klimatneutralt Värmland, 2013) lyft fram följande fyra 

områden för att minska utsläppen från vägtrafiken: 

• Fysisk planering för minskat bilbehov 

• Kollektivtrafikutveckling inklusive utbyggnad av järnvägsnätet 

• Mjuka styrmedel (Mobility Management) 

• Bränslesnåla fordon och nya bränslen 

Kommunen kan i viss mån bidra till att driva utvecklingen i rätt riktning inom 

samtliga av dessa områden, men är också beroende av att insatser 

genomförs på nationell nivå. 
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1.26.4 Identifierade insatsområden 

Biltrafiken är utpekad som en av de största utmaningarna för att bli fossilfria. 

För att en omställning av transportsystemet ska vara möjlig krävs en samsyn 

i samhället om att en förändring är nödvändig. Här kan kommunen spela en 

viktig roll i att öka kunskap och förståelse för klimatutmaningarna och hur de 

kan mötas genom olika åtgärder. Kommunen har flera olika verktyg för att 

minska utsläppen av växthusgaser från transporter.  

Fysisk planering 

Genom att ta hänsyn till klimatmålen i den fysiska planeringen kan 

kommunen skapa förutsättningar för medborgarna att gå, cykla eller använda 

kollektivtrafik, vilket minskar behovet av resor med bil. Den fysiska 

planeringen kan tillsammans med insatser inom mobility management göra 

det enkelt för medborgare att göra klimatsmarta val i vardagen. Här kan 

kommunen som stor arbetsgivare och upphandlare spela en viktig roll för att 

visa på lösningar och metoder som minskar behovet av bilresor. Ett nytt 

verktyg för kommunen, vilket kan komma att få stor effekt då det blir möjligt 

att styra vilken typ av fordon som får rätt att köra i olika zoner och gator, är 

att från och med 2020 har regeringen sagt ja till möjligheten för kommuner 

att införa miljözoner för personbilar, och inte bara för lasttransporter som 

lagen tillåter idag.  

Miljöfordon 

Även om en del av transportbehovet kan mötas med andra alternativ än 

bilresor kommer det under överskådlig tid att finnas ett stort behov av 

bilresor. Fordonens effektivitet och vilket bränsle de använder är därför 

betydande för de framtida utsläppen av växthusgaser. Här har kommunen 

flera verktyg för att minska utsläppen. Några exempel är ambitiösa miljökrav 

på fordon vid egen upphandling, att främja publika bilpooler med miljöfordon 

och att bidra till infrastruktur för elbilar. 

Kommunen bidrar redan idag till att bygga ut infrastrukturen för laddning av 

elfordon, vilket kan utvecklas vidare. En annan viktig fråga för kommunen är 

lokal produktion av biogas som drivmedel till fordon. 

Gång och cykel 

I jämförelse med många andra kommuner har Karlstad kommit långt i sitt 

arbete med att främja transporter med cykel och gång. Om fler ska cykla och 

gå i Karlstad behöver dock trafiksystemet utvecklas än mer utifrån ett gång- 

och cykelperspektiv. Cykelplanen är ett stöd för den utvecklingen. 

Kollektivtrafik 

Att stadsbusstrafiken i Karlstad varit en del av Karlstads kommun har visat 

sig vara en mycket framgångsrik lösning, Karlstadsbuss har haft en positiv 

resandeutveckling under 13 år i rad med sammantaget 80 procent 

resandeökning sedan 2005. De senaste tre åren har kunder och allmänhet 

varit nöjdast i landet. En fortsatt utveckling av kollektivtrafiken skapar 

förutsättningar för att allt fler ser den som ett bra alternativ till bilresor. Från 

och med januari 2019 sammanfördes Värmlandstrafik, Regionala 

kollektivtrafikmyndigheten och Karlstadsbuss i en gemensam organisation. 

Det ger en samordnad och stark kollektivtrafikorganisation som kan möta 

framtidens utmaningar. Samtidigt ställs det krav på samverkan och tät dialog 

med Karlstads kommun för att vidmakthålla den framgång som 

kollektivtrafikresandet har haft i kommunen. 
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Parkering 

Parkering och parkeringsavgifter är ett viktigt styrmedel för kommunen som 

ännu inte använts i någon större utsträckning. Ett förslag som togs upp på 

workshoppen var att använda parkeringsavgifter som styrmedel även för 

externhandelsplatser. Intäkten skulle då kunna gå till fondering av 

klimatsatsningar. 

Flyg  

Karlstads kommun äger flygplatsen Karlstad Airport. Kommunen är därmed 

båda ansvarig och kund. Satsning på bioflygbränsle kan minska flygets 

negativa klimatpåverkan. Kommunens resepolicy påverkar också valet av 

flyg som transportsätt. 

Godstransporter 

Hur varutransporter planeras och genomförs och med vilka fordon och 

bränslen transporterna utföras har stor inverkan på utsläppen av 

växthusgaser. Här kan kommunen ställa krav genom att införa miljözoner 

och skapa förutsättningar för samordning av varutransporter. 

Arbetsmaskiner 

Arbetsmaskiner kan omfatta allt från traktorer till gräsklippare. Här kan 

kommunen samordna inköp och ställa miljökrav vid egen upphandling av 

maskiner och entreprenader för att minska klimatpåverkan. Val av maskin 

och drivmedel kan ha stor inverkan på klimatutsläppen och kommunen kan 

här visa på tillgängliga klimatsmarta alternativ. 

Mobility Management 

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och 

påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och 

beteenden. Här har kommunen genomfört flera åtgärder, både inom den 

egna organisationen och för medborgare och verksamheter. Ytterligare 

utveckling är dock nödvändig för att målen om minskade utsläpp inom 

transportområdet ska kunna nås.  

Karlstads kommun är en av de största arbetsgivarna i regionen och i rollen 

som arbetsgivare når man ut till tusentals medarbetare. Genom att utveckla 

rollen som en klimatsmart arbetsgivare har man möjlighet att ge många nya 

kunskaper och insikter om hur klimatsmarta transporter kan genomföras. Här 

är grunden en väl förankrad och klimatsmart resepolicy. Därtill behöver 

medarbetarna goda förutsättningar och incitament för att göra bra val 

beträffande resor i tjänsten och till och från arbetsplatsen. Här har 

kommunen genomfört en rad åtgärder och kampanjer, vilket bör utvecklas 

vidare. 

1.26.5 Målkonflikter och synergier 

Det finns flera målkonflikter kopplade till insatser inom transportområdet. En 

målkonflikt berör målet om att Karlstad ska växa och att dagens transporter 

till stor del sker med bil. Den växande staden ger därmed problem med 

trängsel. 

Inom transportområdet finns ett flertal målkonflikter och synergier som 

hänger ihop med hur ytor ska användas. Genom att prioritera transporter via 

gång och cykel och sänka hastigheter för biltrafik kan en levande stad som 

är trivsam och säker för både barn och vuxna skapas. Det främjar även 
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folkhälsan om fler väljer att avstå bilresor till förmån för gång, cykel och 

kollektivtrafik, både genom att luftkvaliteten förbättras och genom att 

medborgarna rör sig mer. 

En målkonflikt kan då uppstå med handelns önskemål om goda 

parkeringsmöjligheter och förutsättningar för bilpendling. En förtätning av 

staden gör avstånden korta och underlättar för transport utan bil, det kan 

både ge synergier i form av förbättrad hälsa och skapa målkonflikter då ytor 

för grönområden kan komma att tas i anspråk för byggnation. 

En ökad användning av resfria möten har flera synergier. Förutom att 

miljöpåverkan från resor minskar kan det leda till betydande 

kostnadsminskningar och tidsvinster. 

Målsättningen om stora arbetsmarknadsregioner kan vara i konflikt med 

klimatåtgärden minskat användande av bil, något som kan undvikas genom 

utbyggd kollektivtrafik och kollektivtrafikfrämjande fysisk planering. 

En tydlig målkonflikt är att kommunen som ägare till flygplatsen har 

uppdraget att utveckla flyget och få mer flygtrafik samtidigt som kommunen 

jobbar mot klimatmålet om fossilfrihet. 

1.27 STÖDJANDE INSATSER 

Under arbetet med att identifiera de insatsområden som kan ge stor 

klimatnytta och där kommunen har stor rådighet har flera insatsområden som 

inte direkt hör hemma i något av de övergripande sakområdena identifierats. 

Dessa insatsområden har samlats under namnet stödjande insatser. Det kan 

exempelvis vara att verka för ändrade normer, öka kompentens hos 

medborgare, näringsliv och kommunens anställda, samt att införa nya rutiner 

eller arbetssätt. 

1.27.1 Samsyn runt klimatutmaningen 

En förutsättning för att det omställningsarbete som klimatmålen innebär ska 

kunna genomföras är att det finns en bred samsyn runt klimatutmaningarna 

som samhället står inför. Det innebär att kommunens ledning, personal och 

medborgare behöver komma till insikt om att det behövs insatser för att 

minska utsläppen av växthusgaser och få en gemensam bild av inom vilka 

områden som åtgärderna behöver genomföras. Här har kommunen flera 

olika verktyg som kan bidra till att öka insikterna om klimatutmaningarna och 

skapa en samsyn på lokal nivå. Karlstads kommun har redan påbörjat detta 

arbete inom en rad olika områden. Dessa insatser bör utvecklas och 

kommuniceras än mer framöver. 

1.27.2 Digitalisering 

Den digitalisering som pågår i hela samhället ger helt nya förutsättningar och 

spelregler för att utveckla kommunens verksamhet. Utvecklingstakten går allt 

snabbare och påverkar företagens och medborgarnas beteende där 

förväntningar förändras snabbt och i stor utsträckning. Karlstads kommun 

som organisation vill bli ”årets digitaliseringskommun” och det är också ett 

sätt att agera förebild för andra arbetsgivare. Kommunen försöker också i 

olika sammanhang stimulera företagen till ökad digitalisering vilket är svårast 

för de mindre företagen. Exempel på andra aktörer är Almi som lanserat 

utbildningsprogrammet Digitalakademin, stiftelsen Compare Karlstad som 
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samlar Värmlands IT-företag i ett så kallat kluster för att arbeta med 

utveckling av digitaliserade välfärdstjänster. Digitaliseringen skapar också 

nya förutsättningar som kan bidra till att minska klimatutsläppen. Några 

exempel är nya förutsättningar för resfria möten, ruttoptimering och 

åtkomsten till digitala plattformar som underlättar delningslösningar och en 

cirkulär ekonomi.  

1.27.3 Samverkan 

Många av insatserna för att minska utsläppen av växthusgaser kommer att 

innebära att inarbetade arbetssätt och lösningar måste ifrågasättas till 

förmån för nya prioriteringar och metoder. Här har kommunen mycket att 

vinna på att samverka med andra organisationer, främst lokalt och regionalt, 

men även nationellt och utom Sverige. Genom att skapa förutsättningar för 

nätverkande och erfarenhetsutbyte på olika nivåer kan utvecklingsarbetet 

både skyndas på och göras bättre genom att erfarenheter från olika aktörer 

kan tas till vara. Här har Karlstads kommun lång erfarenhet av att aktivt delta 

i nätverk och initiera och driva samverkansprojekt, vilket är en 

framgångsfaktor som bör tas till vara och utvecklas.  

Karlstads kommun kan spela en stor roll som katalysator för hållbar 

näringslivsutveckling genom att stötta och utveckla klimatinitiativ, men också 

aktivt arbeta för att den egna och bolagens verksamheter fungerar som 

testbädd för ny teknik (se digitalisering ovan). Genom ekonomiskt och 

personellt engagemang i de befintliga klustrens verksamhet kan kommunen 

som organisation stimulera tjänster och produkter som är viktiga för en 

hållbar tillväxt. Här kan nämnas Paper Province arbete med Bioekonomi, 

Compares initiativ Digital Well, projektet Sustainable Business Cleantech och 

Hållbar handelsutveckling i staden 2,0, samt Livsmedels klustret NIFA och 

besöksnäringsklustret Visit Värmlands arbete med måltidsturism och 

naturturism. Dessa initiativs följs av kommunens medarbetare och stimuleras 

ekonomiskt av kommunen som organisation. 

1.27.4 Styrning, incitament och finanser 

Se över vilka incitament som finns för medarbetare och förvaltningar att 

arbeta med hållbarhetsfrågor och vilka drivkrafterna är för att låta bli. En 

struktur som främjar hållbarhetsarbetet inom organisationen skapar en 

grogrund för initiativ och handlingar som bidrar till en miljösmart kommun. Ju 

fler som gör bra saker, desto fler vill hänga på för att vara en del av den 

sociala normen. På individnivå kanske klimatinitiativ kan bli en framtida 

parameter vid lönesättning? För förvaltningar kan det handla om att samtliga 

beslut ska ha ett underlag i form av ett utsläppsutrymme och att det finns 

satta ramar för koldioxidekvivalenter kopplat till budgetprocessen. Klimatmål i 

ägardirektiven kan stötta beslutsfattandet i bolagen. 

Det finns också goda möjligheter att styra sina ekonomiska transaktioner till 

fossilfria investeringar exempelvis genom en placeringspolicy. Flera 

kommuner arbetar till exempel med gröna obligationer, t.ex. Borås och 

Göteborg. Fler exempel finns på sidan Nettonoll.se (Klimatkommunerna, 

2018). 

En strukturerad ram för allt miljöarbete kan vara att arbeta med 

miljöledningssystem. 
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Det är relativt vanligt att organisationer ställer krav vid upphandling som de 

sen inte följer upp, med dålig efterlevnad som följd. Med en tydlig uppföljning 

av ställda krav blir efterlevnaden bättre. 

1.27.5 Utbildning och information 

Kommunen kan ha en viktig funktion kring beteendefrågor och värderingar 

kopplade till klimatfrågan, där en förståelse för och ett engagemang i frågan 

skapar en acceptans för ”hårda” klimatåtgärder, t.ex. arbete kring 

parkeringsnormer.  

Genom kommunikation kring en hållbar livsstil, exempelvis kopplat till 

klimatsmart mat, kan kommunen ha stor indirekt påverkan på de 

konsumtionsbaserade utsläppen.  

En genomtänkt kommunikationsstrategi som väger in klimatarbete kan ligga 

till grund för arbetet. Här har inte enbart kommunikation utan inte minst 

faktiska arrangemang kopplat till exempelvis transporter och mat, ett stort 

kommunikativt värde. Ibland kan man använda ”Nudging” som är ett sätt att 

på ett lustfyllt sätt påverka beteenden i en positiv riktning genom 

utformningen av texter och föremål. 

1.27.6 Upphandling av varor och tjänster 

Hållbarhetskrav i upphandling är ett kraftfullt verktyg som bör utvecklas för 

hela organisationen. För att insatsområdets potential ska få full effekt krävs 

bland annat ökad kunskap om hur hållbarhetskrav ska ställas, tydliga 

riktlinjer för kravställande inom olika områden, metoder för 

erfarenhetsåterföring och uppföljning. 

1.27.7 Nationella och internationella policys och regelverk 

Karlstads kommun påverkas till stor del av nationella och internationella 

policyer och regelverk. Det ligger utanför den kommunala rådigheten att 

besluta om dessa. Det finns dock goda möjligheter att påverka de nationella 

besluten genom att visa på goda exempel. Här kan kommunen arbeta för 

mer klimatssmart regelverk genom organisationer som Klimatkommunerna 

och Fossilfritt Sverige 

I september 2018 publicerade Klimatkommunerna en analys av vilka 

åtgärder som krävs för att nå nettonollutsläpp (Klimatkommunerna, 2018). 

Här listas bland annat behov av ändringar på nationell nivå för att stötta den 

kommunala omställningen inom transporter, energi, samhällsplanering och 

konsumtion. 

1.27.8 Klimatsmart arbetsgivare 

Karlstads kommun har som regionens största arbetsgivare stora möjligheter 

att påverka sina medarbetares beteende. Kommunen kan också agera 

förebild för andra arbetsgivare, bland annat i sina val av hur de transporterar 

sig, både i tjänsten och till och från arbetet. Ett exempel på detta är Karlstads 

arbete med klimatkompensation och erbjudande om förmånscykel för 

anställda inom kommunen. 
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ATT FÖLJA UPP UTVECKLINGEN 

Det finns ett stort värde i att följa upp effekten av de åtgärder som planeras 

och genomförs inom de olika insatsområdena i syfte att minska 

klimatutsläppen. En tydlig struktur med mätbara mål och anpassade 

indikatorer är några av de instrument som möjliggör uppföljning. Det är 

samtidigt viktigt att inse att det är svårt och komplext att följa upp 

klimateffekter som följer av enskilda åtgärder. Det beror bland annat på att 

olika åtgärder kan påverka varandra, att åtgärdernas effekt kan ändras över 

tid och att omvärldsfaktorer som är svåra att identifiera påverkar effekterna. 

Det fortsatta arbetet med att bryta ner identifierade insatsområden till mer 

detaljerade åtgärder bör därför inkludera ett arbete med att identifiera möjliga 

vägar att följa upp utvecklingen. En risk är dock att åtgärderna begränsas av 

att effekten kan vara svår att mäta. För att inte utesluta åtgärder som är 

nödvändiga, men svåra att mäta, bör metodiken anpassas till att följa upp 

även svårmätbara åtgärder.  

Kommunen använder idag flera indikatorer kopplade till att Karlstad ska vara 

en fossilfri och klimatsmart kommun. 

1. Utsläpp av växthusgaser (CO2e) från alla sektorer, geografisk 

avgränsning, ton per person och år, RUS   

2. Utsläpp av växthusgaser (CO2e) från alla sektorer, 

konsumtionsbaserad avgränsning, ton per person och år, REAP/M 

3. Körsträcka med bil, mil per person och år, RUS 

En annan tydlig indikator som Karlstads kommun använder är den ranking av 

de svenska kommunernas miljöarbete som tidningen Aktuell Hållbarhet 

redovisar årligen. Med hjälp av enkäter, offentlig statistik och nyckeltal 

sammanställs aktivitets- och ambitionsnivå på miljö- och klimatområdet i 

Sveriges kommuner. Det är en indikator som visar att kommunen ligger i 

framkant i jämförelse med andra kommuner (4: a 2019). 

Ytterligare indikator som Karlstads kommun använder är Sveriges 

Ekokommuners som samlar nyckeltal kopplat till miljö för alla 

medlemskommuner. Syftet med nyckeltalen är att på ett enkelt och konkret 

sätt visa ifall utvecklingen inom valda områden går mot hållbarhet och hur 

kommunen ligger till i jämförelse med andra kommuner 

I samband med att arbetet med strategier och insatsområden utvecklas bör 

en översyn göras av behovet av indikatorer så att utvecklingen kan följas upp 

utan att stora administrativa arbetsresurser krävs. 

Mätbara mål där det är möjligt 

Genom att sätta mätbara mål skapar man förutsättningar att följa upp olika 

åtgärders effekt. Där det är möjligt strävar man ofta efter att sätta SMARTA 

mål12som ger ett bra underlag för uppföljning. Inom områden som utsläpp av 

växthusgaser från energianvändning eller kommunens egna transporter 

passar den här typen av mål och konkreta nyckeltal bra. 

Indikatorer som komplement 

Det finns en risk med att enbart arbeta med åtgärder där effekterna går att 

mäta. Det finns troligen ett flertal nödvändiga åtgärder som då kommer att 

                                                      
12 SMARTA står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt 
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förbises. Ett exempel är utmaningen i att följa upp effekterna av insatser för 

att minska utsläppen av växthusgaser till följd av konsumtion. Här kommer 

det troligen vara omöjligt att kunna mäta effekterna av enskilda åtgärder, 

men insatser är ändå nödvändiga för att målen ska kunna nås. Här skulle 

utvecklingen istället kunna följas upp genom att följa flera parametrar som till 

exempel mängden hushållsavfall, försäljning av begagnade produkter eller 

enkäter till ett urval av medborgare för att följa beteendeförändringar. 

Koppling till kommunens styrmodell 

Det viktigaste verktyget för att inkludera klimatarbetet i kommunkoncernens 

ordinarie verksamhet är att använda den styrmodell för uppföljning av 

ekonomi och andra mål som kommunen redan använder. På så sätt kan 

man säkerställa att mål och utsläppsutrymmen inkluderas i det ordinarie 

arbetet med målstyrning och uppföljning. En utvecklingspotential finns i att 

titta på möjligheterna till att göra bedömningar av de tillkommande nyttor som 

klimatåtgärder kan medföra inom andra områden, se avsnitt 0 om synergier. 
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SLUTSATSER 

Den genomförda utredningen har visat att det finns flera kommuner i Sverige 

som arbetar med ambitiösa klimatmål som syftar till att kommunen ska bidra 

i arbetet med att de globala klimatmålen om att länderna ska hålla den 

globala uppvärmningen under 2 grader, men helst under 1,5 grad. Studier 

har visat att det idag är mycket svårt att klara de utsläppsminskningar som 

krävs för att nå 1,5-gradsmålet. För att 2-gradersmålet ska kunna nås krävs 

omfattande insatser och arbetet behöver intensifieras omgående. 

I Sverige finns ett nationellt mål för minskningar av växthusgaser som antogs 

av riksdagen sommaren 2017. Där finns målet om att ha nått noll 

nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. De nationella målsättningarna 

omfattar geografiska utsläpp inom Sveriges gränser och beskrivs av en 

målbana där Sveriges utsläpp till år 2045 har minskat med 85 % inom 

Sveriges gränser. Detta är alltså ett mål för det geografiska området. Det 

finns inget nationellt mål för konsumtionsbaserade utsläpp. 

Förslag till konkretisering av målet om fossilfrihet 

Under de arbetsmöten som genomförts inom ramen för denna utredning har 

det framkommit att det finns en stor samstämmighet i att Karlstads kommun 

bör inkludera utsläppen av växthusgaser från konsumtion i målet om 

fossilfrihet. Det ligger också i linje med det beslut som kommunen tidigare 

tagit om att konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är en av de indikatorer 

som ska följas upp. 

Den omvärldsspaning som genomförts har visat att det inte finns någon 

definierad metod för hur mål om minskade växthusgasutsläpp på kommunal 

nivå definieras. En viktig aspekt har därför varit att identifiera hur Karlstads 

kommun kan definiera sin övergripande målsättning.  

Ett lämpligt målår för Karlstads kommuns ambition om att bli fossilfri kommun 

har föreslagits vara 2045, inte minst utifrån att det är samma år som för 

klimatarbetet på nationell nivå. För att inkludera de växthusgasutsläpp där 

kommunen har rådighet föreslås målsättningar både för växthusgasutsläpp 

med geografisk avgränsning (jämförbart med de nationella målen) samt för 

konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. 

Vad som krävs för att hålla sig inom utsläppsutrymmet skulle kunna 

sammanfattas enligt följande: 

Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun där vi ska vara 

fossilfria inom några årtionden. Det innebär att vi behöver bidra med vår del 

av det nationella målet, d.v.s. minska våra utsläpp av växthusgaser från 

kommunens yta med 85% till 2045, jämfört med 1990. Även de 

konsumtionsbaserade utsläppen behöver minska med 85 % till 2045 jämfört 

med 1990. Utsläppsminskningarna nås lämpligen genom en minskning med 

lika många procent varje år 
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Utsläppsutrymme 

Flera kommuner har tagit fram ett utsläppsutrymme eller en klimatbudget 

som visar hur stor del av det globala utsläppsutrymmet som finns tillgängligt 

för den egna kommunen under förutsättning att de globala klimatmålen ska 

kunna nås. Det är ett sätt att synliggöra hur stort utsläppsutrymme som finns 

tillgängligt. Ett av resultaten av det genomförda arbetet är att det nu finns ett 

förslag till utsläppsutrymme för Karlstads kommun som visar vilket 

utsläppsutrymme som finns tillgängligt om kommunen ska nå målet om att 

vara fossilfri år 2045.  

Alla utsläpp som sker inom kommunens geografiska område måste rymmas 

inom en budget på 58 ton koldioxidekvivalenter per Karlstadsbo mellan åren 

2015 och 2045. För att nå detta mål krävs att minskningstakten ökas. Det 

innebär att det ambitiösa klimatarbetet måste fortsätta och troligtvis 

förstärkas, då de ”lägst hängande frukterna” redan plockats. 

En utmaning som är än större är det faktum att de verkliga utsläpp som 

generas i Karlstad är betydligt högre eftersom vi importerar en väsentlig 

mängd varor och tjänster som generar utsläpp utanför kommunens gränser. 

Därför har även ett förslag på budget för de konsumtionsbaserade utsläppen 

tagits fram. Här är det totala utsläppsutrymmet 152 ton koldioxidekvivalenter 

per Karlstadsbo fram till 2045. Idag uppskattas utsläppen ligga på 11 ton per 

invånare och år. Det en nivå som ligger långt över utsläppsutrymmet och om 

utsläppen fortsätter som idag kommer budgeten att vara förbrukad redan år 

2029.  

Arbete med konsumtionsbaserade klimatutsläpp har en mycket kortare 

historia än arbetet med att minska de geografiska klimatutsläppen, men 

Karlstad har varit tidigt ute även inom detta område och har redan idag ett 

väletablerat arbete. Den stora minskning som behöver ske inom detta 

område kräver dock att insatserna trappas upp väsentligt.  

Insatsområden  

Utredningen har listat en lång rad möjliga insatsområden för att bli fossilfria. 

Insatsområden där kommunen har stor rådighet och klimatnyttan är hög. I 

denna utredning har det inte ingått att ta fram detaljerade åtgärdsförslag eller 

att bedöma vilken utsläppsminskning åtgärderna skulle ge upphov till. 

Utredningen har inte heller listat vilka insatser som är de högst prioriterade 

utan det är ett arbete som kvarstår. Aspekter som kan komma att vara 

intressanta att beakta är bland annat kostnader, klimatnytta, kommunal 

rådighet, målkonflikter och synergier. Det kan dock konstateras att, för att bli 

en fossilfri kommun, krävs en lång rad av ambitiösa åtgärder. Det innebär att 

många av de föreslagna åtgärderna, eller motsvarande, därför kan behöva 

realiseras.  

Karlstads kommun kan inte nå målen på egen hand, samtliga 

samhällsaktörer på global, nationell, regional och lokal nivå måste kraftsamla 

för att nå de globala klimatmålen. Det som beskrivs i denna utredning är den 

insats som krävs från Karlstads kommun för att nå det nationella klimatmålet, 

förutsatt att omvärlden också kraftsamlar för att hejda klimatförändringarna. 

För att bli fossilfria inom några årtionden räcker det med stor sannolikhet inte 

att satsa på utpekade klimatåtgärder utan samtliga beslut inom kommunen 

måste styras mot det klimatbästa alternativet, dvs som en integrerad del av 

det dagliga arbetet. En bas för detta är de stödjande insatser (se kapitel 9.7) 
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som syftar till att skapa incitament för, och styra mot, klimatsmarta beslut i 

varje enskilt beslutstillfälle. Någon typ av klimatbedömning av alla beslut som 

tas inom kommunen kan vara ett sätt att arbeta med frågan. Vägledande 

principer som styr mot klimatsmarta beslut kan vara en annan 

kompletterande insats. För att dessa ska få genomslag krävs uppföljning och 

tydliga incitament för dem som fattar de enskilda besluten. 

Utredningen konstaterar också att kommunen besitter ett antal roller som 

innebär möjlighet att agera kraftfullt för att hejda klimatförändringarna. Bland 

dessa kan nämnas rollen som inköpare, fastighetsägare, energileverantör, 

utbildare, trafiksystemsansvarig, arbetsgivare och samhällsplanerare. Detta 

ger kommunen direkt rådighet inom dessa områden. Inom andra områden 

har kommunen en mer indirekt rådighet där insatser i form av till exempel 

information och samordning blir viktiga för att stötta andra aktörer i att 

genomföra klimatåtgärder. En tydlighet avseende hur ansvaret fördelas 

kommer att krävas. 

Den utmaning som Karlstads kommun står inför avseende att nå sitt 

ambitiösa mål om att bli fossilfria inom några årtionden kräver en genomtänkt 

strategi för hur mål och behoven av insatser ska kommuniceras. Det krävs 

också en genomtänkt strategi för uppföljning, vilket är speciellt utmanande 

inom området konsumtionsbaserade utsläpp, som är svåra att mäta direkt.  

Vägledande principer  

Utredningen föreslår sex vägledande principer för ett fortsatt framgångsrikt 

klimatarbete för Karlstads kommun. Principerna beskriver viktiga 

förhållningssätt som kan vara ett stöd vid övergripande planering i 

klimatarbetet. Detta kommer även att underlätta samverkan mellan 

förvaltningar och bolag i enlighet med ”Karlstad 2.0”. De vägledande 

principerna som identifierats är: 

Våga utmana 
 
En förutsättning för att fossilfrihet ska kunna nås är att framtidens politiska 

ledarskap behöver mod och kapacitet att utmana etablerade normer och 

värderingar. Därför behövs transparens och tydlighet i det politiska 

beslutsfattandet. För verksamheterna krävs uppföljning och tydliga 

incitament för dem som fattar de enskilda besluten. 

Mer samverkan 

Genom att utveckla former för att interagera med medborgare och privata 

aktörer kan de bli aktiva medskapare av klimatomställning. Nya former för 

samverkan och nationellt-regionalt-lokalt samspel skapar möjligheter till 

lärande, vilket innefattar en viss omprövning av befintliga roller, relationer 

och mandat. 

Utveckla former för intern kraftsamling i en bred och mångsidig kommunal 

organisation, som etableringen av kontinuerliga och framåtsyftande 

mötesplatser mellan tjänstemän och politiker över sektorsgränser. 

Ta tillvara synergier 

Utredningen har visat att det finns många möjliga synergieffekter mellan 

klimatinsatser och andra mål. Forskning har också visat att de ekonomiska 

och sociala drivkrafterna för förändring ofta är större än de rent miljömässiga. 

För att öka engagemang och förändringstakt bör därför synergieffekter med 

dessa områden tas tillvara när så är möjligt 
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Aktivt utforskande och innovation 

Flera av de mest lättillgängliga och uppenbara insatserna för att minska 

klimatpåverkan har redan genomförts. Kommunen behöver därför inrätta 

funktioner och stärka arbetskulturen av att konstant aktivt utforska 

möjligheter till utsläppsminskningar och kan också behöva stärka strukturer 

för innovation. Behovet av innovation finns dels i form av konkreta åtgärder 

men också inom styrning, processer, organisation, samt finansiering. 

Satsningen på digitalisering innebär möjligheter för detta arbete. I 

förklaringen till det övergripande målet i strategisk plan om att Karlstad ska 

vara en fossilfri och klimatsmart kommun finns även det beskrivet att 

Karlstad ska vara en kommun som är innovativ och använder smarta 

lösningar för att begränsa klimatpåverkan. 

Ökat fokus på det konsumtionsbaserade perspektivet 

De konsumtionsbaserade utsläppen är större än de geografiskt avgränsade 

och ger delvis fokus åt andra arbetsområden som inte syns i geografiskt 

baserade utsläpp. Kommunen har stor rådighet över den egna konsumtionen 

vilken står för en betydande del av de totala utsläppen. Ett framgångsrikt 

arbete med de konsumtionsbaserade klimatutsläppen i den egna 

organisationen bygger på att alla anställda i organisationen arbetar mot 

klimatmålen. Det är en utmaning som kräver ett tydligt ledarskap och ökad 

samverkan mellan bolag och förvaltningar. För utsläpp som skapas av 

hushållen krävs även en ökad samverkan med externa aktörer. 

Aktiv kommunikation 

Klimatfrågan berör hela samhället. Att kommunicera klimatfrågor är en 

utmaning som handlar om att göra det komplexa greppbart, intressant och 

engagerande. En genomtänkt och aktiv kommunikation inom klimatområdet, 

med kommunen som avsändare, är en framgångsfaktor och kan öka 

medborgarnas delaktighet, motivation och förtroende för kommunen, och 

därmed bidra till att klimatmålet uppfylls och beslut får snabbare genomslag. 

I det övergripande målet om att bli en fossilfri och klimatsmart kommun 

beskrivs det att varje Karlstadsbos kunskap, delaktighet och agerande i 

klimatfrågan är viktig för att Karlstad ska nå klimatmålen. Det kräver ett aktivt 

och genomtänkt kommunikationsarbete som leder till att invånare och 

företagare upplever att det är lätt att göra miljö- och klimatsmarta val.  

Ett bra stöd till att arbeta efter dessa principer finns i den övriga 

beskrivningen till det övergripande målet att Karlstad ska vara en fossilfri och 

klimatsmart kommun:  

…Karlstad ska även vara en kommun som är innovativ och använder smarta 

lösningar för att begränsa klimatpåverkan. Det betyder att ingen 

uppvärmning eller el och inga transporter sker med fossila bränslen som till 

exempel olja eller kol. Varje Karlstadsbos kunskap, delaktighet och agerande 

i klimatfrågan är viktig för att Karlstad ska nå klimatmålen. I vårt klimatarbete 

vill vi därför underlätta för Karlstadsbor att minska sina utsläpp av 

växthusgaser. Det ska vara lätt för invånare och företagare i vår kommun att 

göra miljö- och klimatsmarta val.    
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NÄSTA STEG I PROCESSEN 

Denna utredning ger ett underlag för Karlstads kommuns fortsatta 

omställningsarbete för att minska utsläppen av växthusgaserna. Däremot ger 

inte utredningen alla nödvändiga svar som kommunen behöver för att uppnå 

målet om fossilfrihet inom några årtionden. Kommunen behöver ta flera 

nödvändiga ”nästa steg” i processen mot fossilfritt. Hur kan till exempel 

utredningens identifierade insatsområden brytas ner i konkreta 

åtgärdsförslag? Utredningen är inte ett styrande dokument och ett 

genomförande av många nödvändiga åtgärder kommer att kräva politiska 

beslut. Det kommer också att behövas en medveten strategi för att öka 

takten och ta de beslut som krävs för att bli en fossilfri kommun. 

Utredningen har därför identifierat ett antal angelägna fortsatta steg i 

processen som syftar bland annat till att konkretisera och stärka kommunens 

klimatarbete samt att flytta fram positionerna.  

Förslag till nästa steg i processen 

Denna utredning rekommenderas att vara ett kunskapsunderlag för 

kommunkoncernens fortsatta arbete inom klimatområdet och den årliga 

uppföljningen av kommunens övergripande mål, ”Karlstad ska vara en 

fossilfri och klimatsmart kommun”. 

En analys och planering behövs för hur samordningen, kommunikationen 

och stödet inom kommunkoncernen ska se ut för att Karlstad ska kunna bli 

en fossilfri kommun inom några årtionden. Vad behöver göras nu, vad kan 

göras längre fram?  

Det måste ske en kraftsamling med en bred samsyn runt klimatutmaningarna 

vi står inför. En kommunikationsstrategi behöver tas fram som grund för 

kommunens klimatarbete och hur vi kommunicerar slutsatserna från 

utredningen. Informationen anpassas till olika målgrupper, både internt inom 

koncernen och externt i kommunen.  

Verksamheterna ska utifrån kommunens styrmodell kunna prioritera och 

bryta ner identifierade insatsområden till mer detaljerade åtgärder som 

sorteras utifrån ansvar, rådighet, prioritering, klimatnytta och kostnad. Detta 

kan till exempel göras inom bolagens och nämndernas arbete med 

verksamhetsplaner och nämnd-/bolagsmål.  För att underlätta prioriteringen 

kan man försöka fördela utsläppsutrymmet till berörda verksamheter inom 

kommunen där beslut får ett underlag i form av ett utsläppsutrymme och att 

det finns satta ramar för koldioxidekvivalenter kopplat till budgetprocessen. 

Arbetet med identifierade insatsområden, vägledande principer och 

föreslagna aktiviteter i utredningen behöver vidareutvecklas där en 

integration med kommunkoncernens styrmodell ska ske. 

Viktiga styrdokument i kommunen, som exempelvis översiktsplanen, måste 

införliva klimatutmaningarna. Förslagsvis påbörjas även arbetet med 

framtagandet av en uppdaterad energiplan. 

Samverkan och innovativa samarbeten behöver utvecklas kring 

klimatomställningen vilket inbegriper både forskning, organisationer, 

näringsliv och myndigheter (länsstyrelsen, region Värmland och andra 

kommuner). 
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Genomföranden och uppföljningen av föreslagna aktiviteter i utredningen ska 

följa givna rutiner i kommunens styrmodell för koncernen. I arbetet ingår att 

hitta vägar/verktyg som gör det möjligt att följa utvecklingen. Ett exempel på 

detta är att fortsätta undersöka möjligheten att ta fram en beräkningsmodell 

för de konsumtionsbaserade utsläppen.  
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WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

BILAGA 1. BESKRIVNING AV 
KARLSTADS KOMMUN 

På Karlstads kommuns hemsida (www.karlstad.se, 2017) beskrivs 

kommunen så här: 

Karlstad ligger på Klarälvens delta vid Vänerns norra strand, mitt emellan 

Stockholm och Oslo. Karlstads kommun har cirka 92 000 invånare. 

Karlstad är residensstad i Värmland och här finns service och tjänster för 

hela Karlstadsregionen som består av Karlstad och de fyra kranskommuner 

Forshaga, Grums, Hammarö och Kil. Tillsammans är vi drygt 140 000 

invånare. 

Ett av Sveriges modernaste universitet 
Karlstad har ett av Sveriges yngsta universitet med cirka 16 000 studerande 

som studerar till bland annat lärare, civilingenjör, civilekonom och 

sjuksköterska. Här finns också ett stort centralsjukhus och många viktiga 

myndigheter, som till exempel Konsumentverket och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 

Stor besöksstad 
Karlstad är en härlig besöksstad. Varje vecka ges häftiga konserter på någon 

av alla våra scener och varje år uppträder stora världsartister i Löfbergs 

Arena på sina Europaturnéer. Här bjuder Färjestad på gastkramande hockey 

och IF Göta arrangerar årligen stora friidrottsgalor. För att inte tala om vilket 

ös det är i stan under Rally-VM! 

I Karlstad CCC, toppmodernt och vackert beläget vid Klarälvens forsande 

vatten, arrangeras både kongresser, konferenser, utställningar, konserter 

och teaterföreställningar. 

Massor av shopping 
Här finns massor av shopping med både en blomstrande centrumhandel 

med små butiker, flera gallerior och externa köpcentras, exempelvis Bergvik 

med bland annat Ikea. Karlstad har ett högt handelsindex. Vi gillar att ha 

gäster och Löfbergs Lila sprider ofta en god kaffedoft över staden. 

Världsledande kompetens 
I Karlstad och vår region är vi bra på att samverka – det leder till affärer och 

nya möten. Det har gett oss klustret The Paper Province som räknas till ett 

av Europas mest framgångsrika kluster. Där samarbetar företagen för att 

utveckla nya tjänster inom förpackningsdesign, tillverkning av mjukpapper 

och energieffektivisering. 

Sveriges största nätverk inom IT och kommunikation – Compare är 

ytterligare ett nätverk som finns hos oss i Karlstad. Ett stort antal av alla våra 

tjänsteföretag finns samlade i nätverket. Det samarbetet har gett oss det 

unika testlabbet på Sätterstrand inom ICT-området. 

Detta är två exempel på lyckad samverkan - det finns många fler. Vi hjälps 

helt enkelt åt för att nå längre. 

  



 
 

92 
 

Strategiskt läge och bra kommunikationer 
Karlstad är strategiskt placerat med närhet både till Stockholm, Göteborg och 

Oslo. Med egen flygplats, Karlstad Airport, går det snabbt att ta sig både till 

Stockholm och Frankfurt. Flygplatsen erbjuder även avgångar till Las Palmas 

och Alicante samt charter till ett flertal platser, till exempel Cypern, Mallorca 

och Kroatien. 

En glad sol 
Karlstad har en unik symbol som har rötter i vår historia. Det handlar om vår 

sol och de historier och värden som är inbyggda i den. Karlstad är den enda 

kommun i Sverige som har en glad sol som symbol, en sol som är ritad av 

Lasse Sandberg. Och här står Sola i Karlstad staty, hon som var en glad och 

driftig värdshusvärdinna på 1700-talet och som fortfarande sprider sin 

solglans över staden. 

  



 
 

93 
 

BILAGA 2. WORKSHOP OM 
INSATSOMRÅDEN  

Den 5 september 2018 hölls en workshop avseende insatsområden och 

utsläppsutrymme. I workshopen deltog representanter från kommunens 

bolag och förvaltningar. Syftet med workshoppen var att identifiera möjliga 

insatsområden för att minska klimatpåverkan. I ett första steg identifierades 

insatsområden inom de övergripande områdena; Byggnader och byggnation, 

Energi, Konsumtion och avfall, Transporter samt stödjande insatser. Därefter 

prioriterades insatsområdena efter hur stor klimatpåverkan och hur stor 

rådighet kommunen har inom området. Prioritering gjordes med hjälp av en 

matris där deltagarna placerad varje insatsområde.  

Ett sista steg omfattade att deltagarna noterade de målkonflikter och 

synergieffekter man kunde se med de olika insatsområdena. 

 

Figur 23. Exempel på matris för bedömning av insatsområdens klimatnytta och kommunens 
rådighet. 

 

Nedan presenteras de insatsområden som identifierades under 

workshoppen tillsammans med information om bedömd klimatnytta, 

kommunens rådighet samt identifierade målkonflikter och synergieffekter för 

varje övergripande område. Liten rådighet har markerats med en punkt och 

stor rådighet har markerats med två punkter. På samma sätt har liten 

respektive stor klimatnytta markerats med en respektive två punkter. 
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Byggnader och byggnation 

. 

Insatsområde Klimatnytta Rådighet Målkonflikter och 
synergier 

Effektivt utnyttjande av 
byggnader 

   

Effektiv 
energianvändning 
kommunala 
byggnader 

  Systemperspektiv bör 
tillämpas. 

Övrig 
energieffektivisering 

   

Ökad andel fjärrvärme 
till uppvärmning 

   

Gröna avtal vid hyra 
av lokaler 

  Kan ge ökade 
kostnader. 

Solenergi, i egna 
lokaler och underlätta 
för mikroproduktion för 
kommuninvånare 

   

Klimatsmarta 
materialval vid 
byggnation 

   

Miljöklassningskrav   Använda 
systemperspektiv kan 
ge synergier. Önskan 
om tillväxt kan sänka 
ambitionsnivån. 
BBR gynnar inte 
fjärrvärme utan 
värmepumpar. 

Stadsplanering   Välgenomtänkt 
planering kan ge 
synergieffekter. 
Ogenomtänkt planering 
ger ohållbara 
stadsdelar. 

Markanvisningspolicy 
med miljökrav 

  Kan sänka 
byggnadstakten, vilket 
är i konflikt med 
kommunens önskan om 
att växa.  

Uppföljning av ställda 
krav vid byggnation 

   

Grön fond för 
befintliga fastigheter 

   

Bytesmarknad för 
inventarier inom 
kommunen 
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Energi 

 

Insatsområde Klimatnytta Rådighet Målkonflikter och 
synergier 

Produktion och 
distribution av el och 
fjärrvärme 

  Målkonflikt mellan ökad 
anslutning till fjärrvärme 
och avkastningskrav 
hos Karlstad Energi. 

Kyla, fjärrkyla och 
sorptivkyla 

  Alternativ till 
kompressorkyla med 
flera miljövärden. 

Tariffer för smart 
energianvändning 

   

Koldioxidlagning    

Solenergi    

Smarta elnät    

Lagring energi   Målkonflikt: Användning 
av konfliktmineraler och 
sällsynta metaller vid 
batterilagring. 

Energieffektivisering   Systemperspektiv kan 
ge synergier. 

Höjt energivärde för 
avfallsförbränning 

   

Biogasproduktion    

Off-grid    
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Konsumtion och avfall 

 

Insatsområde Klimatnytta Rådighet Målkonflikter och 
synergier 

Avfallshantering, 
planer och avgifter 

  Synergi: Ökad FNI 
minskar mängden 
farligt avfall och 
oönskat material till 
förbränning. 

Cirkulär ekonomi, 
utveckla 
samhällstjänster 

  Synergi: Gott 
företagsklimat, en 
kommun för alla. 

 

Livsmedel, kommunal   Kan ge synergieffektier 
i form av 
hälsomammare kost. 

Samverkan, t.ex med 
centrum ledare 

   

Upphandling 

Krav på ökad andel 
närproducerad och 
veg.mat, förbud mot 
engångsartiklar mm 

  Synergi: Upphandling 
med uppföljning kan 
bidra till flera mål. 

Utbildning och 
information 

   

Normer kring mat och 
konsumtion 

   

Kultur och upplevelser   Synergi:Bidra till mål 
om att”Karlstad ska 
vara ett dynamiskt 
kulturellt centrum”. 

Industriell symbios, 
material och energi 

  Synergi att nå mål i 
avfallsplan och skapa 
gott företagsklimat. 

E-handel och 
konsekvenser av 
leveranser 

  Målkonflikt mellan ökad 
e-handel och ett 
levande centrum. 

 

En generell målkonflikt för insatsområdet är att insatserna kan leda till ökade 

drifts och investeringskostnader. 
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Transporter 

 

Insatsområde Klimatnytta Rådighet Målkonflikter och 
synergier 

Miljöfordon   Synergi genom 
förbättrad luftkvalitet.  

Klimatsmart 
arbetsgivare 

 

  Kan medföra positiva 
hälsoeffekter för 
medarbetare. 
Resfriamöten spar 
arbetstid- 

Kollektivtrafik 

 

  Ökad användnign av 
kollektivtrafik kan 
minska antalet bilar och 
ge bättre luftkvalitet- 

Mobility Management 

 

   

Samhällsplanering, 
trafik 

 

  Sänkta hastigehter 
påverkar framkomlig-
heten. Miljözon kan 
gynna externhandel på 
bekostnad av central 
handel. 

Stadsplanering 

 

  Målkonflikt Förtätning 
ger färre gröna zoner 
och öppna ytor. 

Miljözoner   Kan gynna 
externhandel på 
bekostnad av centrum 

Upphandling   Synergi: Kommunen 
blir ett fördemöme 

Gång och cykel    

Parkering    

Biltrafik,     

Flyg    Målkonflikt mellan 
flygplats i kommunal 
regi och klimatmål 

Godstrasporter    

Digitalisering    

Mobility Management    

 

En generell målkonflikt för insatsområde transporter är att antalet 

Karlstadsbor ökar och dagens transporter sker i stor utsträckning med bil, 

vilket kräver investeringar som inte stödjer cykling mm. 
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Stödjande insatser 

Insatsområde Klimatnytta Rådighet Målkonflikter och 
synergier 

Mod och kultur    

Upphandling 
Ställa och följa upp 
miljökrav 

  Kan ge minskad 
konkurrens och högre 
kostnader. 

Utsläppsutrymme 

Beskriva klimat-
konsekvenser vid 
investeringsbeslut 

   

Utbildning av 
tjänstemän  

   

Utbildning av 
medborgare 

   

Skapa incitament för 
bra klimatval 

   

Koordinera projekt och 
insatser 

   

Samverkan/Nätverk    

Kommunikation för att 
öka kunskap och 
påverka normer 

   

Digitalisering    

Klimatsmart 
arbetsgivare 

   

Fossilfria finanser     

 

En generell målkonflikt som togs upp på workshoppen är att 

befolkningstillväxt är tillväxtdrivande vilket bidrar till ökade 

växthusgasutsläpp. Det finna med andra ord en målkonflikt mellan 

befolkningsökning och klimatmål. 
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BILAGA 3. UNDERLAG TILL 
UTSLÄPPSUTRYMME  

Karlstads kommun har beslutat att arbeta med både geografisk avgränsning 

och konsumtionsbaserade utsläpp för att ta fram ett utsläppsutrymme.  

Karlstads kommun har valt att liksom Stockholms Stad utgå ifrån nationell 

statistik avseende klimatpåverkan från konsumtion, då ingen lämplig metod 

identifierats för en sådan beräkning på lokal nivå. Eventuellt kan en sådan 

metod komma att finnas tillgänglig om några år och då kan en sådan 

beräkning göras. 

 

Antaganden avseende Karlstadsbornas 

konsumtionsbaserade utsläpp 

Det saknas tillförlitliga mätmetoder för att beräkna klimatpåverkan utifrån ett 

konsumtionsbaserat perspektiv. I beräkningarna har vi utgått från antagandet 

att Karlstadsbornas utsläpp är lika stora som den genomsnittlige svenskens. 

Nedan undersöker vi om detta är ett rimligt antagande. 

Svenskarnas konsumtion gav år 2015 i genomsnitt upphov till 10,7 ton 

koldioxidekvivalenter per person. En rad faktorer påverkar hur stor 

klimatpåverkan en persons livsstil ger upphov till. 

Inkomst är den faktor som har störst inverkan på klimatpåverkan (Nässen, 

2014). Andra viktiga faktorer är boendeform och avstånd till olika typer av 

service.  

I tabell 6 visas hur Karlstadsborna skiljer sig från det svenska genomsnittet 

på dessa punkter. 

Tabell 6. Faktorer som påverkar klimatpåverkan samt en jämförelse mellan Karlstadsborna och 
rikets genomsnitt. 

Faktor Karlstadsborna jämfört med 

genomsnittet i Sverige 

Inverkan på 

klimatpåverkan 

Inkomst Medelinkomsten i riket var 

300 000 kr år 2016. I Karlstad var 

den 285 200 kr, dvs något lägre 

än det nationella genomsnittet.  

Karlstadbornas 

klimatpåverkan 

lägre än 

riksgenomsnittet. 

Boendetyp 43 % av svenskarna bor i 

småhus, medan i Karlstad är det 

34 % som bor i småhus. (SCB, 

2018). 

Karlstadbornas 

klimatpåverkan 

lägre än 

riksgenomsnittet. 

Avstånd till 

service 

Den genomsnittliga körsträckan 

med bil per person i Sverige var 

673 mil år 2016, jämfört med 679 

mil per karlstadsbo (RUS, 2018).  

Karlstadbornas 

klimatpåverkan i 

samma nivå som 

riksgenomsnittet. 
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Som framgår av Fel! Hittar inte referenskälla. ligger karstadbornas i

nkomster något lägre än det nationella genomsnittet. Detta är den faktor som 

har störst genomslag avseende klimatpåverkan. Karlstadsborna bor i högre 

utsträckning i lägenhet, något som ofta innebär lägre utsläpp. Karlstadsborna 

kör i genomsnitt ungefär lika mycket bil som svenskarna i stort i genomsnitt.  

Sammantaget pekar detta på att Karlstadsbornas utsläpp från 

klimatpåverkan borde vara något lägre än det svenska genomsnittet. Data 

för att kvantifiera detta har inte identifierats i denna utredning. För att 

diskutera utsläppsutrymme används därför den nationella statistiken som 

utgångspunkt. 

Olika scenarier för Utsläppsutrymme 

Denna utredning har haft i uppdrag att titta på olika alternativ till tolkning av 

vad målsättningen att inom några årtionden bli en fossilfri kommun kan 

betyda för Karlstad. Utredningen har tagit fram fyra scenarios: 

1. Nationell bana, ett scenario där nationella målsättningar i så stor 

utsträckning som möjligt översätts till Karlstads målsättningar. 

2. X procent per år, ett scenario där målsättningen är samma som i nationell 

bana (-85% till 2045), men minskningen sker med lika många procent varje 

år. Detta scenarie har valts ut av arbetsgruppen, som det som bäst 

motsvarar Karlstads ambitioner och är det som lyfts upp i rapporten som 

föreslagen konkretisering av målet om att bli fossilfria inom några årtionden. 

3. Fossilfritt, ett scenario där utsläppen år 2045 ska vara i princip noll. 

Principen för minskning är samma som i scenario 2, dvs lika många procent 

per år.  

4. Tvågradersmålet, ett scenario som bygger på ett globalt 

utsläppsutrymme för att med stor sannolikt hålla den globala uppvärmningen 

under tvågrader. Detta globala utsläppsutrymme fördelas sedan lika mellan 

alla jordens innevånare, dvs samma sätt att ta fram ett utsläppsutrymme som 

Göteborgs Stad har använt. Detta förhållningssätt är enbart relevant för 

konsumtionsbaserade utsläpp. 
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Tabell 7 beskriver de antaganden som legat till grund för framtagande av 

respektive scenario. 

 

Tabell 7. Beskrivning av förutsättningar och antaganden för tre scenarios för Karlstadsbornas 
framtida utsläpp av klimatpåverkande gaser. 

 

Utsläppsutrymme, totalt utsläppsutrymme 

Det totala utsläppsutrymmet är de sammanlagda utsläppen som kan göras 

innan man nått en viss målnivå.  

För de fyra scenarierna har utsläppsutrymmet fram till 2045 beräknats. Figur 

24 visar hur stora de totala utsläppen blir i de fyra olika scenarierna, för 

geografiskt respektive konsumtionsbaserat perspektiv. Scenario 1 och 2 är 

relativt lika avseende totala utsläpp, medan scenario 3 sticker ut med utsläpp 

som är ungefär hälften av vad utsläppen är i scenario 2. Scenario 4 har en 

total budget som ligger mitt emellan scenario 2 och 3. Scenario 2 har valts ut 

som utredningens förslag till konkretisering av hur vi blir fossilfria inom några 

årtionden. 

Scenario Förutsättningar och antaganden 

1
. 
N

a
ti

o
n

e
ll

 b
a
n

a
 

Antagande 1: Den procentuella minskningen av utsläppen ska 

vara lika stor för geografiska utsläpp och för 

konsumtionsbaserade utsläpp. 

Antagande 2: Utsläppen följer nationella målsättningar och 

följer delmålen för den icke handlande sektorn år 2020, 2030 

och 2040.  

Antagande 3: Mellan målåren är minskningen linjär. 

2
. 
X

 p
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c
e
n

t 

p
e
r 

å
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Antagande 1: Minskningen till 2045 ska vara 85 % jämfört 

med 1990. 

Antagande 2: Minskningen ska vara lika många procent (dvs 

ej procentenheter) varje år. 

3
. 
F

o
s
s
il
fr

it
t Antagande 1: Minskningen mellan 1990 och 2045 ska vara 

mer än 99 % 

Antagande 2: Minskningen ska vara lika många procent (dvs 

ej procentenheter) varje år. 
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v
å
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e
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-
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Antagande 1: En global utsläppsbudget för att med stor 

sannolikhet hålla sig under två graders temperaturökning 

fördelas lika per capita fram till 2100. 

Antagande 2: Minskningen ska vara lika många procent (dvs 

ej procentenheter) varje år. 
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Antagande: De konsumtionsbaserade utsläppen var år 1990 

lika stora som 1993, som är det första år som de redovisas i 

den nationella statistiken.  
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Figur 24. Utsläppsutrymme utifrån tre scenarios 

 

Notera att scenarierna beskriver utsläppsutrymmet som det såg ut år 2015, 

vilket är det senaste år som det finns statistik för. De årliga utsläppen, ur ett 

konsumtionsbaserat perspektiv, är i storleksordningen 11 ton per år. 

Utsläppen för 2015, 2016 och 2017 borde alltså vara ca 33 ton. Det är nära 

hälften av det totala utsläppsutrymmet i scenario 3. Om det ska vara möjligt 

att nå dessa tuffa mål är det alltså av nödvändigt att stora 

utsläppsminskningar kommer till stånd i närtid. 

Utsläppsutrymme, årliga utsläppsminskningar 

Det totala utsläppsutrymmet har brutits ned till årliga utsläpp i Fel! Hittar inte r

eferenskälla. ger oss en bild av vad de tre scenarierna innebär i 

utsläppsminskningar. Som framgår av figuren är de konsumtionsbaserade 

utsläppen mycket högre än de geografiska.  

Följande slutsatser kan dras: 

• De konsumtionsbaserade utsläppen måste minska snabbt, oavsett 

vilken utsläppsbana som väljs. 

• Vilken ambitionsnivå (-85% eller mer än -99% till 2045) som väljs har 

störst påverkan på hur stor den totala utsläppsminskningen behöver 

vara, både i närtid och över tid. 

• Scenario 4, Tvågradersmålet, ligger mellan scenario 2 och 3 i 

minskningstakt. Detta scenario är enbart relevant ur ett 

konsumtionsperspektiv. 
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De fyra scenarierna, kombinerat med de två perspektiven (geografiskt och 

konsumtionsbaserat) ger upphov till sju olika utsläppsbanor, se figur 26. 

 

 

Figur 26. Klimatpåverkande utsläpp för Karlstads kommun, enligt olika scenarios. Geografiskt 

perspektiv och konsumtionsperspektiv. 

Ytan under kurvorna representerar respektive scenarios totala utsläppsutrymme. Scenario 4 är 

endast relevant för konsumtionsperspektivet.
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De fyra scenarierna, kombinerat med de två perspektiven (geografiskt och 

konsumtionsbaserat) ger upphov till sju olika utsläppsbanor, se figur 26.  

Som går att se i figur 26 är minskningstakten moderat i början för scenario 1, 

nationell bana, för att öka rejält mot slutet för både geografiskt och 

konsumtionsbaserat perspektiv. I scenario 2, 3 och 4 är den procentuella 

minskningen lika varje år, vilket innebär att den absoluta minskningen blir 

störst i början. Trots att målåret är det samma i scenario 2 och 3, ger de olika 

ambitionsnivåerna mycket olika minskningstakt. Scenario 4, tvågradersmålet 

är enbart relevant för konsumtionsbaserade utsläpp. Minskningstakten 11 % 

per år, vilket är något lägre än för scenario 3. 

 

Tabell 8. De olika scenariernas årliga minskningstakt för utsläppen. 

 Geografiskt 

perspektiv 

Konsumtionsbaserat 

perspektiv 

Scenario 1, Nationell bana  

(genomsnittlig minskning) 

Utsläppen är 

redan nu 

lägre än 

målet för 

2020, varför 

detta inte 

inkluderats. 

-2030: 0,6% 

2030-2040: 4 

% 

2040-2045: 

9% 

- 2020: 4 % 

2020-2030: 4 % 

2030-2040: 4 % 

2040-2045: 9 % 

Scenario 2, X procent per år 

(förslag utsläppsutrymme) 

4 %  6 % 

Scenario 3, fossilfritt 12 % 14 % 

Scenario 4, tvågradersmålet Ej 

applicerbart. 

11 % 

 

Jämförelse med andra, totalt utsläppsutrymme 

Utsläppsutrymmena har beräknats på flera olika sätt och nedan återfinns en 

jämförelse mellan de scenarier som är framtagna för Karlstad och andra 

aktörers resultat för utsläppsutrymmen.  
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Figur 27. Utsläppsutrymme. Totalt utsläppsutrymme enligt framtagna scenarier jämfört med 

andra aktörers resultat avseende utsläppsutrymme. 
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Ett utsläppsutrymme kan utgå från naturvetenskaplig forskning. 

Utsläppsutrymmet, eller en klimatbudget13 ,kan också beräknas utifrån 

politiskt satta mål. Det nationella klimatmålet syftar till att uppnå 

tvågradersmålet och har utformats genom förhandlingar om ambitionsnivå 

och olika hänsynstaganden. Målet kan därmed sägas vara ett politiskt satt 

mål. 

Som en jämförelse med framtagna scenarier finns det tillgängliga 

utsläppsutrymmet som beräknats av Göteborgs Stad, respektive 

Greenpeace med i Fel! Hittar inte referenskälla., vilka båda bygger på u

tsläppsutrymmet för att klara 1,5-gradersmålet och en per capitafördelning, 

konsumtionsbaserade utsläpp. Dessa båda beräkningar ligger båda rejält 

under samtliga tre scenarios beräknade utsläpp. Även Järfälla kommun har 

tagit fram en koldioxidbudget för att klara 2-gradersmålet, baserat på 

geografisk avgränsning. Järfällas och Göteborgs budgetar är utredningar, 

dvs ej politiskt beslutade målsättningar. 

Notera att Järfälla kommuns och Greenpeace beräkningar inkluderar enbart 

koldioxid, och inte övriga klimatpåverkande gaser. Det betyder att dess visar 

en något lägre totalbudget jämfört med om samtliga klimatpåverkande 

utsläpp hade räknats in. Globalt står koldioxidutsläppen för ca 80 % av 

klimatpåverkan. 

Järfälla arbetar nu (aug 2018) med att ta fram en energi- och klimatplan. 

Denna ska baseras på den framtagna koldioxidbudgeten. Åtgärdsförslag tas 

fram i samråd med organisationen och Megha Huber, tf miljöstrategisk chef i 

Järfälla kommun, tror att minskningstakten som krävs enligt utredningen (ca 

10–15 % årligen) kan komma att uppnås, förutom inom byggsektorn. Hon ser 

dock risken att detta kan komma att bli svårt inom områden där kommunens 

rådighet är begränsad (Huber, 2018). 

Göteborgs utredning är fortfarande på remiss och den fortsatta hanteringen 

är inte beslutad (Palmestål, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, 2018). 

                                                      
13 I denna utredning används utsläppsutrymme, klimatbudget och utsläppsbudget för att 
beskriva det utrymme som finns tillgängligt för att nå en viss målsättning. Uttrycken är i många 
fall utbytbara. 



  

  

BILAGA 4. CLIPP-PROJEKTET 

Forskningsprojekt: Kommunerna och klimatomställningen 
Sammanfattning av forskningsprojektet Kommunerna och 

klimatomställningen - Lärdomar om klimatfrågans integrering i lokal policy 

och planering, Clipp (2017). Sammanfattningen gjord av P-O Haster, 2018-

11-02 

 
Om projektet 

Karlstads kommun deltog 2012–2015 i ett forskningsprojekt14 med syfte att 

identifiera nyckelåtgärder för kommuner för att åstadkomma ett mer effektivt 

klimatomställningsarbete. Forskare på VTI och Linköpings Universitet, 

studerade tre svenska kommuner, Karlstad, Sundsvall och Vellinge, som 

påbörjat sitt omställningsarbete för minskad klimatpåverkan och förmåga att 

hantera konsekvenser av ett förändrat klimat i fysisk planering. Fysisk 

planering är en nyckelarena för ett mer samlat och strategiskt 

klimatomställningsarbete med möjlighet att länka samman mål, ambitioner 

och hänsyn. Befintlig forskning har visat på en rad barriärer som försvårar 

det praktiska klimatarbetet på kommunal nivå. 

 

Resultat 

Analyserna i projektet visade sammantaget en mängd komponenter som kan 

främja och effektivisera omställningsarbetet.  En av de mest avgörande och 

också krävande uppgifterna för kommunerna i dag är att prioritera och ta 

ställning för klimatfrågan även i sammanhang då den bedöms utmana och stå 

i strid med andra starka kommunala ambitioner. I projektet identifierades sex 

nyckelåtgärder för kommunalt omställningsarbetet och nio faktorer som 

påverkar städers arbete med klimatomställning. I 

 

Följande sex nyckelåtgärder för kommunalt omställningsarbetet 

identifierades:  

 

1. Utveckla former för samverkan nationellt-regionalt-lokalt samspel, 

vilket innefattar en viss omprövning av befintliga roller, relationer 

och mandat. 

2. Säkerställa en mer konsekvent tillämpning av befintliga strategiska 

verktyg som syftar till att stärka klimathänsyn i fysisk planering. 

3. Utveckla former för intern kraftsamling i en bred och mångsidig 

kommunal organisation, som etableringen av kontinuerliga och 

framåtsyftande mötesplatser mellan tjänstemän och politiker över 

sektorsgränser. 

4. Stärka transparens och tydlighet i det politiska beslutsfattandet. 

Framtidens politiska ledarskap behöver utveckla kapacitet att utmana 

etablerade normer och värderingar. 

5. Utveckla former för att interagera med medborgare och privata 

aktörer så att de blir aktiva medskapare av klimatomställning. 

6. Utveckla rutiner för att granska och följa upp den kommunala 

fysiska planeringens resultat utifrån ett klimatperspektiv. 

 

                                                      
14 Slutrapport: Kommunerna och klimatomställningen - Lärdomar om klimatfrågans 

integrering i lokal policy och planering, Clipp(2017) 
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Nyckelåtgärderna har inarbetats i utredningen som vägledande principer i det 

fortsatta klimatarbetet för Karlstads kommun, se vidare i kapitel 11 

”Slutsatser”. 

Med hjälp av internationella studier om städers klimatomställning urskilde 

även forskarna nedanstående nio faktorer som presenterats som avgörande i 

meningen att de påverkar och möjliggör städers arbete presenterades som 

med klimatomställning.  
 

Tabell 9. Nio faktorer som påverkar städers arbete med klimatomställning 

 

Faktor:  

 

Innebär:  

Förstå behovet 

av 

klimatomställning  

Tycker vi att klimatomställning är viktigt för vår 

kommuns utveckling?  

Politisk 

legitimering  

Är politiken tydlig? Finns det en vision om den 

klimatomställda staden? Detta är särskilt viktigt för nya 

frågor.  

Tydlig prioritering 

och ansvar  

Finns det en tydlig prioriteringsordning? Är ansvaret 

tydligt fördelat? Finns det principer, nyckeltal?  

Skapa arenor  Finns det en ändamålsenlig organisation? Skapar 

klimatarbetet nya mötesplatser för klimat- och 

planeringsfrågor?  

Peka ut 

föregångare  

Finns det föregångare tydligt utpekade, t.ex. en viss 

sektor eller en kommunövergripande process?  

Experimentera  Prövar och letar vi efter nya tekniska lösningar, 

arbetssätt och tänkesätt?  

Mobilisera  Finns det resurser tillgängliga för att genomföra 

klimatomställning/de åtgärder som behövs? Använder 

vi de principer vi själva har utvecklat?  

Redo att lära  Är systemet, dvs. organisationen i stort, redo att lära 

av experimenten?  

Bädda in/skala 

upp  

Vilka andra delar av kommunens verksamhet berörs? 

Vilka andra samhällsaktörer behöver vara med?  

 

 


