
VI BYGGER OCH 
SKÖTER KARLSTAD

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN



Teknik- och fastighetsförvaltningen är den del av kommunen som sköter 

om det mesta av det som Karlstadsborna ser omkring sig. Det är vi som 

sköter om skolan som barnen går i, badplatserna och parkerna som de 

leker i på somrarna, vägarna vi går, cyklar och kör på om dagarna och det 

är vi som ser till att det kommer vatten ur kranarna till morgonkaffet. 

Vi brukar säga att vi bygger och sköter Karlstad, att vi befinner oss 

i Karlstadsbornas vardagsrum. Kommunen är dock inte ensamma om 

att bygga och sköta Karlstad. Vi är därför angelägna om att ha ett bra 

samarbete med andra byggare, fastighetsägare och hyresgäster för att i 

samverkan göra Karlstad till en så attraktiv stad som möjligt.

Förvaltningen består av cirka 570 personer och den styrs av 

teknik- och fastighetsnämnden. Nämnden beslutar om ramarna för 

verksamheten, både fördelningen av de ekonomiska ramar som ges av 

kommunfullmäktige och anger dessutom inriktningen för verksamheten 

samt gör prioriteringar.

VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD

Antal anställda: ca 570 st
Antal yrkestitlar: 118 st
Omsätter: ca 1 miljard kronor/år
Investerar: ca 500 miljoner kronor/år
Antal medborgarförslag: ca 55 st/år

FAKTA



Vår målsättning är att i dialog med Karlstadsborna utforma stadens 

offentliga rum (gator, trottoarer, torg, gågator med mera) så att vi får en 

attraktiv stad som är vacker, trivsam, trygg och säker. 

I Karlstad har vi 24 mil gång- och cykelvägar, 44 mil bilvägar och 

42 mil enskilda vägar. Som väghållare i kommunen ansvarar teknik- och 

fastighetsförvaltningen för att sköta och utveckla dem. Det innebär att 

vi bland annat hanterar snöröjning, renhållning, sandning, asfaltering, 

vägmarkeringar och vägmärken. Vi bygger även nya vägar och satsar 

särskilt på att bygga ut gång- och cykeltrafiken i Karlstad. Vi värderar 

trafiksäkerheten högt och utformar övergångsställen, busshållsplatser och 

andra trafiklösningar för att minska skade- och olycksriskerna.

Utöver själva vägbanan hanterar även teknik- och 

fastighetsförvaltningen all belysning i kommunen och olika typer av 

parkeringsfrågor. Förutom att bygga staden på ett sätt som tillgodoser 

parkeringsmöjligheter hanterar vi olika typer av parkeringstillstånd 

och ser även till att parkeringsreglerna efterföljs med hjälp av våra 

trafikvärdar. 

Vi arbetar även med att skydda Karlstad mot översvämningar på flera 

olika sätt, både när det gäller att skydda befintlig bebyggelse och att hitta 

sätt att bygga nya områden på ett säkert sätt.

GATOR OCH VÄGAR

• 24 mil gång- och cykelvägar
• 44 mil bilvägar
• 42 mil enskilda vägar
• 23 500 ljuspunkter
• Halkbekämpar gång- och 

cykelvägar och villagator med 
ca 3000 ton grus per år

• 1 600 papperskorgar varav 
450 finns i Tingvallastan

• Tar hand om cirka 100 ton 
skräp från papperskorgar och 
mark varje år

FAKTA



Att ha vatten och natur så nära i Karlstad är fantastiskt. På teknik- 

och fastighetsförvaltningen jobbar vi med att värna om naturen både 

på landsbygden och i Karlstads tätort och att göra den tillgänglig för 

Karlstadsborna. 

I Karlstads tätort sköter vi till exempel om flera parker där 

Karlstadsborna kan ta sin tillflykt och bara njuta av vackra färger, dofter 

och fågelsång. I Stadsträdgården har vi till exempel planterat över 800 

olika arter och i prisbelönta Sandgrundsparken har vi byggt bryggor där 

du kan ligga och sola och anlagt härliga naturmiljöer att strosa genom. 

Vi lägger stor vikt vid tillgänglighet och har stenmjölsgångar i många 

grönområden så att de ska vara lätta att besöka även med rullstol eller 

rullator.

Naturen ska vara tillgänglig också utanför staden. Teknik- och 

fastighetsförvaltningen sköter om närströvområden runt våra tätorter 

och totalt ett 30-tal vandringsleder. Det finns 15 naturreservat inom 

kommunen varav tre som vi har etablerat själva. Vi är även en stor 

skogsägare och äger över 6 000 hektar skogsmark. Vi arbetar dessutom 

med att göra Karlstads skärgård tillgänglig för fler genom att till 

exempel ha bryggor på några av Vänerskärgårdens vackra öar.

Ett annat område där teknik- och fastighetsförvaltningen har ett 

viktigt uppdrag är att sköta om alla kommunens lekplatser. I Karlstad 

finns idag 137 iordningsställda lekplatser och de utvecklas successivt 

för att erbjuda barnen säkra och varierande lekmiljöer som är lockande, 

trevliga och utmanande. Utöver dem 137 sköter vi även alla de lekplatser 

som finns på skolor och förskolor.

PARKER OCH NATUR

• Vi klipper  300 hektar gräsytor varje sommar
• Planterar ca 40 000 sommarblommor varje år
• Äger och sköter 

• 137 lekplatser
• 6 250 hektar skog varav 5 850 är produktiv 

skogsmark
• 9 fågeltorn
• 126 km vandringsleder

FAKTA





MARK OCH EXPLOATERING

Teknik- och fastighetsförvaltningen är den del av kommunen som på 

kommunfullmäktiges uppdrag företräder kommunen som markägare. 

Det innebär att vi har en viktig roll i utvecklingen av Karlstad. 

Eftersom kommunen är dominerande markägare i de områden 

som planeras för exploatering kan vi påverka samhällsbyggnaden i den 

riktning kommunen önskar. Vi jobbar till exempel med att köpa och sälja 

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

och boende till del. Vi är med och utvecklar nya bostadsområden och 

stadsdelar och hanterar även den kommunala tomtkön där du kan köpa en 

ny villatomt och bygga ditt drömhus.

• Vi äger totalt ca 12 000 hektar mark
• Har ca 1000 tomträtter
• Erbjuder till försäljning ett 50-tal småhustomter och ca 

80 ha mark för industri, handel och kontor

FAKTA



LOKALER OCH BYGGNADER
Förutom allt som finns utomhus bygger, förvaltar och sköter teknik- och 

fastighetsförvaltningen även alla kommunala lokaler som till exempel 

skolor, vårdboenden och sporthallar. Alla kommunala verksamheter hyr 

lokaler av oss och behöver de nya utrymmen är det vi som ansvarar för att 

bygga eller hyra in. Utifrån verksamhetens behov tar vi fram lösningar 

som tar hänsyn till bland annat arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet.

Vi ansvarar tillsammans med verksamheterna för att lokalerna är i bra 

skick och att de används på ett bra sätt. Vi tar hand om underhåll och 

satsar mycket på tillgänglighet, miljöarbete och energieffektiviseringar. 

Vid nybyggnation ser vi till att byggnaderna kan klassificeras som 

lågenergihus enligt normerna för passivhus och Green Building.

För att minska vår miljöpåverkan anpassar vi byggnaderna så att 

verksamheterna enkelt kan källsortera och hantera avfall. Vi ser också till 

att alla våra större inköp och våra samarbetspartner vid byggen uppfyller 

de miljömål som gäller både för riket och för Karlstads kommun. Vi har 

gått från oljeuppvärmning till mer miljövänliga alternativ och lägger 

stort fokus på att minska elförbrukningen i kommunen.

Vi äger och förvaltar 470 000 m2  lokalytor vilket motsvarar 66 
fotbollsplaner. Räknar vi med lokaler vi hyr av andra motsvarar 
det 84 fotbollsplaner.

FAKTA



VATTEN OCH AVLOPP

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste 

livsmedel. I Karlstad är det teknik- och fastighetsförvaltningen som ser 

till att Karlstadsborna har rent dricksvatten i kranarna. 

Inom Karlstads kommuns gränser finns åtta vattenverk, sju är 

grundvattenverk och ett är ytvattenverk. Sörmoverket är Karlstads 

kommuns största vattenverk och försörjer över 65 000 av Karlstads  

88 000 invånare samt hela Hammarö kommun med vatten. Här 

omvandlar vi sjövatten till grundvatten genom konstgjord infiltration 

i sandlagren. Vattnet pumpas sedan upp och distribueras till 

Karlstadsborna. 

Vi hanterar även vattnet efter att det är använt genom att rena det vid 

något av våra nio avloppsreningsverk och sedan föra tillbaka det till sjöar 

och vattendrag. Sjöstadsverket är störst och behandlar ca 80 procent av 

den totala mängden. 

I reningsprocessen bildas ett slam som vi behandlar och som vi sedan 

använder som gödsel på åkermark. På det sättet kan vi föra den näringen 

tillbaka till naturen. Slammet är certifierat enligt REVAQ. 

En annan restprodukt som bildas i reningsprocessen är biogas. Även 

den tar vi hand om och förädlar till fordonsgas som Karlstadsborna sedan 

kan köpa vid en extern bensinmack i Karlstad.

Vi ansvarar bland annat för 
• 148 mil huvudledningsnät
• 8 vattenverk
• 9 avloppsreningsverk
• 165 pumpstationer 

FAKTA





INTERN SERVICE

En viktig del i förvaltningens verksamhet är de olika typer av intern 

service som vi sköter åt kommunens verksamheter. För att övriga 

förvaltningar ska kunna fokusera på Karlstadsborna och sin huvudsakliga 

verksamhet, som till exempel undervisning och vård, ser vi till att allt 

runt omkring fungerar som det ska. Vi erbjuder bland annat tjänster 

inom städ, post, tryckeri, flytt, vaktmästeri och utför persontransporter 

inom kommunen. Vi förvaltar, administrerar och sköter leasing 

och upphandling av kommunens alla personbilar och har hand om 

kommunens alla arbetsfordon. Den interna servicen är en stor del av vår 

verksamhet och enbart städpersonalen utgör nästan en fjärdedel av hela 

förvaltningens personalstyrka.

Även här satsar vi mycket på miljöarbete. Städverksamheten är 

till exempel miljöcertifierad enligt ISO 14001 vilket bland annat 

innebär att alla städare är utbildade för att veta vad de kan göra för 

att minska sitt avtryck på miljön. När det gäller alla fordon är 95 

procent av alla personbilar klassade som miljöbilar och teknik- och 

fastighetsförvaltningen har en egen biodieselmack för de tyngre fordonen.

• Vagnparken har cirka 450 
registreringspliktiga fordon

• 95 procent av alla personbilar är 
mijöbilar

• Varje dag körs över 120 personer till 
dagligverksamhet och särskola. 

• Vi trycker över 3,5 miljoner kopior 
per år.

• Vi tar hand om över 600 000 
försändelser och 5 000 paket per år.

• Vi städar över 250 000 m2 per 
dag, vilket motsvarar cirka 35 
fotbollsplaner.

FAKTA





VI KAN ALLTID BLI BÄTTRE

Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad 
Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset. 

Telefon 054-540 00 00.

Vi arbetar ständigt med att hitta sätt att arbeta bättre och 

effektivare. Vi vill ha en dialog med Karlstadsborna och med 

andra kommuner och organisationer så att vi kan lära av varandra 

och hitta lösningar som passar så många som möjligt. Genom att 

jämföra oss med andra organisationer och hela tiden jobba med 

kvalitetsarbete kommer vi att göra Karlstad till en bättre stad. För 

alla. 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina 

synpunkter, felanmälningar och förslag på förbättringar. 

Vi vill ha din hjälp. Du når oss via kommunens webbplats 

karlstad.se,  vårt kontaktcenter, via Facebook och vår app Mitt 

Karlstad.  Det går självklart också bra att mejla oss på e-post 

teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se.

Septem
ber 2014




