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Sammanfattning 
Miljö- och klimatstrategin är, tillsammans med tillväxtstrategin och 
folkhälsostrategin en av Karlstads kommuns tre hållbarhetsstrategier, som 
grundas på strategisk plan. Strategisk plan är det övergripande strategiska 
dokumentet som ingår i kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning 
samt kvalitetsutveckling. Hållbarhetsstrategierna har utgångspunkt i de tre 
dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Miljö- och 
klimatstrategin är indelad i fem insatsområden som redovisas var för sig med 
tillhörande övergripande mål och delmål. I denna rapport gör vi en 
avstämning av hur vi hittills arbetat för att nå målen. 

Inom samtliga insatsområden pågår ett aktivt och engagerat arbete för att nå 
målen. Uppföljningen visar att flertalet förvaltningar och bolag jobbar 
löpande med miljö- och klimatstrategin. Inom vissa områden krävs fler 
insatser och mer resurser för att nå målen. Det har funnits vissa svårigheter 
att uttala sig om måluppfyllelse inom några områden. Några mål saknar 
lämpliga indikatorer och det har därför varit svårare att följa utvecklingen 
inom de målområdena. En generell slutsats är att flertalet mål kommer bli 
svåra att nå. Det breda engagemanget inom koncernen Karlstads kommun 
stärker ändå förhoppningarna om att vi kommer nå de uppsatta målen och 
bidra till ett hållbart Karlstad.  

Inom det första insatsområdet klimat och luft ser vi en positiv utveckling 
från 1990-talet då klimatutsläppen var stora. Under de senaste åren har 
minskningen av klimatutsläppen trappats ned och det krävs omfattande 
resurser för att nå lika stora effekter som vi hittills nått. Karlstads kommuns 
stora satsning på vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk på Heden 
kommer i framtiden att bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar 
kraftigt.  

Inom insatsområdet vatten följer vi upp vattnets kvalitet både när det gäller 
dricksvatten och badvatten, men också vad gäller vilken ekologisk och 
kemisk status vattnet har. Här finns flera förbättringsområden. Ett nytt 
åtgärdsförslag från Vattenmyndigheten är på remiss och det kommer att vara 
en vägvisare för det fortsatta vattenförvaltningsarbetet.  

Utvecklingen inom insatsområdet natur och biologisk mångfald går i rätt 
riktning. Vad vi dock kan se är att utvecklingen går för sakta för att vi ska nå 
samtliga mål.  

Inom mark, byggande och boende finns de flesta målkonflikterna. En av de 
största utmaningarna är att utveckla Karlstads kommun så att det inte sker på 
bekostnad av Karlstadsbornas hälsa. Uppföljningen visar att detta är en fråga 
som prioriteras och lyfts bland annat i samband med samhällsplaneringen. 

Målen med det interna miljöarbetet bygger på att alla inom koncernen 
Karlstads kommun tar ett miljöansvar i sin vardag. Det finns goda 
möjligheter att nå målen men det krävs att alla i hela koncernen är delaktiga. 
Den kraftiga utsläppsminskningen av klimatgaser från transporter är bland 
annat ett exempel på ett målområde där vi arbetat målinriktat med gemensam 
kraft och därför skapat en förbättring.   
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1 Inledning 
Miljö- och klimatstrategin är det samlade styrdokumentet inom miljöområdet 
och antogs av kommunfullmäktige i september 2011. Karlstads kommuns 
miljö- och klimatstrategi innehåller övergripande mål till och med år 2020 
och delmål till och med år 2015. Miljö- och klimatstrategins övergripande 
mål är hämtade från kommunens strategiska plan.  

I strategin finns fem insatsområden som är kopplade till de nationella 
miljömålen och anpassade till lokal nivå.  

• Klimat och luft 

• Vatten 

• Natur och biologisk mångfald 

• Mark, byggande och boende 

• Internt miljöarbete 
I den här rapporten görs en avstämning av hur vi hittills arbetat för att nå 
målen. Den fördjupade uppföljningen innefattar, förutom en genomgång av 
hur miljön mår och hur miljöarbetet i kommunen går, även en analys av 
varför vi har målen och varför det är viktigt att de nås. Vi redovisar också ett 
urval åtgärder som hittills bidragit till att komma närmre målen samt 
nödvändiga insatser för att nå målen. I vissa fall där det funnits behov har en 
reflektion gjorts av mål och indikatorer. 

1.1 Kopplingen mellan frågor kring miljö, folkhälsa 
och tillväxt 

Till vår strategiska plan kopplas de tre hållbarhetsstrategierna 
tillväxtstrategin, folkhälsostrategin och miljö- och klimatstrategin. De ska 
hjälpa oss att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i vårt arbete 
mot visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. En av våra framtida utmaningar 
är att integrera dessa strategier just för att kunna arbeta mot vår 
gemensamma vision.  

Genom den strategiska planen med hållbarhetsstrategierna är målet att 
ekonomi och verksamhetsfrågor ska kopplas ihop på ett tydligare sätt. 
Konkret innebär det bland annat att vi, både själva och externt, måste bli 
bättre på att uppmärksamma och kommunicera kopplingen mellan 
strategierna, att alla är avhängiga av varandra.  

Miljöåtgärderna vi gör i vår stad är till för Karlstadsbornas hälsa och 
livskvalitet. Bland annat mäter vi luftkvalitet och buller, fasar ut skadliga 
kemikalier ur våra förskolor, gör det enkelt att resa kollektivt eller med cykel 
och jobbar för att fler ska mötas resfritt via exempelvis telefon, video och 
dator. Vi arbetar hela tiden för att minska vår generella miljöpåverkan. Den 
goda gröna staden är en attraktiv och hälsosam stad med hög livskvalitet och 
resurseffektivitet. 
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1.2 Uppdrag och syfte 
Syftet med att följa upp miljö- och klimatstrategin är att få svar på om vi är 
på väg i rätt riktning mot våra mål. Som en del i bedömningen används ett 
antal indikatorer som till viss del speglar utvecklingen för de olika målen och 
delmålen. Indikatorerna består av statistik från kommunens egna 
verksamheter, men också av statistik från nationella myndigheter. Miljö- och 
klimatstrategins delmål för (koncernen Karlstads kommun eller det 
geografiska området Karlstads kommun) gäller fram till 2015 och 2020. 
Samtliga förvaltningar och bolag omfattas av målen.  

1.3 Basår 

För att kunna följa utvecklingen och göra jämförelser över tid har år 2008 
varit utgångspunkten och använts som basår i uppföljningen av miljö- och 
klimatstrategin. Ett flertal indikatorer som vi följer har dock varit svåra att 
följa sedan 2008 och basåret kan därför skilja sig för några indikatorer.  

1.4 Undersökningar 
Mycket av det dataunderlag som ligger till grund för uppföljningen är 
hämtad från olika nationella undersökningar. När det gäller utsläpp från 
energi- och tranportsektorn redovisar vi bland annat statistik från Regional 
utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS). Uppgifter om våra 
vattenförekomster hämtas från Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 
Andra källor som vi använt är bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB) 
och undersökningar utförda av Attityd.  

1.5 Riktningspilar 

I uppföljningen finns riktningspilar för varje mål. De ska ge en indikation på 
i vilken riktning vi går, utifrån en sammanvägd bedömning av situationen för 
miljötillståndet och miljöarbetet i Karlstads kommun.  

 

 Målet är uppnått eller kommer kunna nås 
     
 Målet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås
     
 Målet är inte uppnått och riskerar att inte nås inom utsatt tid 
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2 Klimat och luft 

2.1 Luftkvalitet 
Övergripande mål 
Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas.  
Måluppfyllelse 

I Karlstad har luftkvaliteten de senaste årtiondena blivit allt bättre men det 
finns fortfarande luftföroreningar som måste minska. Målet bedöms att 
delvis kunna nås.  
Resultat  

2.1.1 Kvävedioxid 

Resultatet av mätningar visar att miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
kvävedioxid klaras. På Hamngatan 16 överskrider årsmedelvärdet det 
betydligt mycket tuffare miljökvalitetsmålet (MKM) medan det klaras vid 
övriga mätpunkter. Miljökvalitetsmålen anger en högsta halt för ett antal 
luftföroreningar, halterna är satta utifrån att de inte ska överskrida 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller 
påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. De anger därför ofta en 
lägre föroreningshalt som önskad nivå än vad miljökvalitetsnormerna gör.  
Den relativt stora skillnaden mellan årsmedelvärdena för 2012 och 2013 på 
Hamngatan 32 beror troligen på att det under 2012 saknades vintermånader i 
mätserien. Under 2010 gjordes inga mätningar av kvävedioxid på 
Hamngatan.  

 
DIAGRAM 1: KVÄVEDIOXIDHALTER, ÅRSMEDELVÄRDEN FÖR 2010-2013 

Källa: Miljöförvaltningen 

 

Under vinterhalvåret brukar halterna av kvävedioxid ofta vara högre. Det 
beror på de meteorologiska förhållandena vilket också framgår av redovisade 
månadsmedelvärden för 2013 (diagram 2).   
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DIAGRAM 2: KVÄVEDIOXIDHALTER, MÅNADSMEDELVÄRDEN 2013 

 
Källa: Miljöförvaltningen 

 

2.1.2 PM10 

Årsmedelvärdet för halten partiklar har ökat något mellan 2012 och 2013.  
Miljökvalitetsnormen som gäller för årsmedelvärde har inte överskridits 
2013. Däremot klaras inte det nationella miljökvalitetsmålet. Under 
vårvintern 2013 var dygnsmedelvärdena för PM10 högre än tidigare år och 
den miljökvalitetsnorm som gäller för dygnsmedelvärde överskreds 24 dygn 
i jämförelse med fyra dygn 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 
35 dygn per år. 

 
DIAGRAM 3: PARTIKELHALT (PM10) I LUFT, ÅRSMEDELVÄRDE 2010-2013 

Mätinstrumentet flyttades från Östra Torggatan till Hamngatan 2012, då halterna bedömdes högre på Hamngatan 
med stöd av tidigare mätningar och beräkningar. 
Källa: Miljöförvaltningen 

 

Användningen av dubbdäck under vinterhalvåret har stor betydelse för 
partikelhalten PM10 i utomhusluften under framförallt vårvintern då 
vägbanorna börjar torka upp. Vartannat år görs en dubbdäcksinventering för 
att få en bild över hur många fordon som har dubbdäck. Under 2009 hade 83 
procent av 1053 fordon dubbdäck. Motsvarande siffra 2013 var 72 procent 
av 1022 vilket tyder på ett minskat användande av dubbdäck.  
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2.1.3 Bensen och ozon 

Halterna av bensen i tätortsluft och ozon har generellt minskat i Sverige. 
Utvecklingen i Karlstad följer den nationella trenden. Ozonhalterna bedöms 
dock periodvis överstiga miljökvalitetsmålet. Även om marknära ozon är ett 
problem som sträcker sig över landsgränserna kan Sverige och Karlstad 
bidra till en minskning av halterna genom att minska utsläppen av 
ozonbildande ämnen som kväveoxider och flyktiga organiska ämnen. 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Luftkvaliteten påverkas av föroreningar på lokal, regional och global nivå. 
En god luftkvalitet är avgörande för att människors hälsa, djur, växter och 
kulturvärden inte ska skadas. Enligt den miljöutredning1 som gjordes 2014 
är en förbättring av luftkvaliteten en nödvändighet för att upprätthålla en 
acceptabel stadsmiljö. Utöver utsläpp från främst trafiken och partiklar är 
faktorer som temperatur, luftomblandning och kemiska reaktioner avgörande 
för luftkvaliteten. 

Karlstads kommun har sedan mitten av 1980-talet genomfört luftmätningar 
vid olika platser i Karlstad. Vi följer upp kvävedioxid, PM10, bensen och 
marknära ozon. Utvecklingen de senaste åren visar att luftföroreningarna till 
viss del har ökat men ligger under de nivåer som gäller för att klara 
miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormerna anger en högsta acceptabel 
föroreningsnivå till skydd för människors hälsa och miljön. Flera 
luftföroreningar har dock skadeverkan även under den nivån.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Karlstads kommun har tagit fram en trafikplan med åtgärder för att minska 
luftföroreningarna. Genom åtgärderna finns det goda möjligheter att klara 
målet för kvävedioxid, bensen och ozon. Däremot ser vi en ökning av 
partiklar PM10 som kräver ökade åtgärder för att partikelhalterna ska 
minska. Luftföroreningarna kommer även från långväga transporter vilket 
försvårar möjligheterna att vidta åtgärder endast lokalt. Genom lokala 
åtgärder kan vi till viss del bidra till att minska de farliga utsläppen. Men det 
behövs även starkare nationella och internationella insatser för att minska 
luftföroreningarna.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
En stor källa till luftföroreningar är trafiken i form av bland annat 
avgasutsläpp och vägslitage från dubbdäcksanvändning. Luftkvaliteten 
påverkas också av andra källor som el- och produktionsanläggningar. För att 
luftkvaliteten ska förbättras krävs att kommunen fortsätter arbeta efter den 
fastställda trafikplanen samt att vi tar ställning till de föreslagna åtgärderna i 
miljöutredningen. Den kan utgöra ett komplement till trafikplanen. När det 
gäller partiklar PM10 kan fler konkreta insatser behöva göras för att minska 
dubbdäcksanvändningen ytterligare. Vi måste även fortsätta arbetet med att 
miljöanpassa gaturenhållningen.  
 
Kvävedioxid 
Trenden för kvävedioxidhalten i luften har på årsbasis varit nedåtgående 
sedan mätningar började genomföras i Karlstad i mitten på 1980-talet, men 
de senaste åren ser vi att halterna kan vara på väg att öka. Faktorer som 
påverkar utsläppen av kvävedioxid utomhus i tätorter är trafikmängden, 
                                                      
1 2014 utförde Ramböll en miljöutredning om buller, luft och klimatpåverkan i centrala 
Karlstad, -Trafikåtgärder för Karlstads centrum 2014-08-11 



   Sid 9(63) 
 

 

sammansättningen och möjligheten till jämn körning. Något som skulle 
kunna vara en orsak till att halterna ökat vid mätning i gaturum är att andelen 
dieselbilar ökat för varje år. I Karlstad har andelen ökat från 10 procent av 
totalt antal personbilar i trafik 2008, till 24 procent 2013.  

Dieselbilarnas avgaser innehåller en högre andel hälsoskadliga ämnen, till 
exempel kvävedioxid, jämfört med bensinbilarna. Meteorologin påverkar 
också, ju kallare och mer vindstilla desto högre värden. I Sverige visar den 
generella trenden för kvävedioxid i tätortsluft att halterna för årsmedelvärdet 
är oförändrade mellan 2003-2012  i tätorter med mer än 50 000 invånare. 
Undantaget är Göteborg och Stockholm där årsmedelvärdet minskar. 

Under sommaren 2013 började stadsbussarna i Karlstads kommun att köra 
på biogas, ett miljöanpassat bränsle med lägre utsläpp av kvävedioxid 
jämfört med andra drivmedel. Under vinterhalvåret 2013/2014 uppmättes 
också lägre halter av kvävedioxid jämfört med tidigare vinterhalvår vid 
mätplatserna Rådhuset, Hamngatan 16 och Drottninggatan 32. Skillnaden 
var störst vid Rådhuset och Drottninggatan 32 som har en större andel 
stadsbusstrafik än Hamngatan. Även om kvävedioxidhalterna verkar minska 
behöver vi följa utvecklingen över fler vinterhalvår innan vi kan dra några 
säkra slutsatser om biogasens betydelse för luftkvaliteten. Som ytterligare ett 
steg mot måluppfyllelse kommer tre elbussar att sättas i drift under 2015.  

Enligt den miljöutredning som utfördes om luftkvaliteten i Karlstads 
centrum visar beräkningar att kvävedioxid med stor sannolikhet kommer att 
minska mycket under en tioårsperiod även om trafiken inte minskar. Detta 
förklaras främst av minskade bakgrundshalter2. Trots denna prognos är det 
viktigt att vi fortsätter att arbeta för att minska kvävedioxidhalterna på lokal 
nivå då det är svårt att förutse hur stora de långväga utsläppen kommer vara. 
Partiklar PM10 
De främsta källorna till höga halter av PM10 i gatumiljö är slitage av 
vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. De högsta halterna förekommer 
under vårvintern då vägbanorna torkar upp men inte hunnit sopas och 
användning av dubbdäck fortfarande används. Trots att användningen av 
dubbdäck minskar kan vi ändå se en viss ökning av PM10, vilket troligen 
beror på en kombination av de ovanstående källorna. I syfte att minska 
partiklar i luften har kommunen startat ett åtagande som innebär att vi ska 
”utreda möjligheterna till nya tekniska lösningar i val av beläggningsmaterial 
och skötsel av gator som är starkt luftförorenade”. Kommunens trafikplan, 
som har sin utgångspunkt i strategisk plan och de tre hållbarhetsstrategierna, 
innehåller ett handlingsprogram som beskriver vad som måste göras för att 
nå de långsiktiga målen för en hållbar utveckling. För att halterna av 
partiklar PM10 ska minska krävs att åtgärdsarbetet intensifieras.  
Bensen 
Halterna av bensen har minskat under de senaste åren vilket främst beror på 
att bensinen blivit miljöklassad och innehåller lägre halter bensen. Ny 
motorteknik samt åtgärder som minskar avdunstningsförluster från bilar och 
bensindistribution har också haft betydelse.  
Ozon 
Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan kväveoxider och 
flyktiga organiska ämnen. Ozon är långlivat i luften och kan därför färdas 

                                                      
2 Halterna av luftföroreningar skiljer mellan tätorter och landsbygd. Halterna som uppmäts 
på landsbygden benämns bakgrundshalter och speglar effekterna av långväga utsläpp. 
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längre sträckor. Utsläppen kommer till stor del från trafik- och energisektorn, 
men även utsläpp från arbetsmaskiner, utombordsmotorer och användning av 
lösningsmedel bidrar. Då marknära ozon sträcker sig över landsgränserna 
krävs åtgärder på flera olika nivåer för att utvecklingen ska fortsätta i positiv 
riktning.  

För bensen och ozon bedöms miljömålet klaras under förutsättning att 
utsläppen inte förvärras.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Målet grundar sig på det nationella miljökvalitetsmålet och ger uttryck för en 
vision mer än ett mål. Målet följs upp med hjälp av indikatorer som är 
kopplade till miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål vilket underlättar 
bedömningen av måluppfyllelsen. Det finns i nuläget inget behov av nya 
indikatorer.  

2.2 Klimatpåverkan energi- och tranportsektorn 

Övergripande mål 
Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 
procent mellan 2008 och 2020. 
Måluppfyllelse 

Utsläppen av växthusgaser från transporter har minskat med 8,6 procent 
mellan 2008 och 2012. Inom energisektorn har utvecklingen istället gått i fel 
riktning och utsläppen av växthusgaser har ökat med 12,5 procent mellan 
2008-2012.  
Resultat 
Transportsektorn 
När det gäller transportsektorn följer vi utvecklingen genom att titta på 
utsläpp av växthusgaser från transporter i Karlstad som geografiskt område3 
i ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen från transporter står för en stor del av 
de totala växthusgasutsläppen i Karlstad. 

Utsläppen av växthusgaser från transporter har minskat med 8,6 procent 
mellan 2008 och 2012 i Karlstad som geografiskt område enligt den 
nationella statistiken.  

 
TABELL 1: UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER INOM TRANSPORTSEKTORN 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Utsläpp i ton 
koldioxidekvivalenter 175000 171000 173000 168000 160000 

Befolkning 83994 84736 85753 86409 86929 

Förändring i procent 
sedan 2008 .. -2,3 -1,1 -4,0 -8,6 

Per invånare 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 
Källa: RUS (Länsstyrelsernas samverkansorgan inom miljö). 

 

Mellan 2008 och 2012 har utsläppen från personbilar minskat med 10,2 
procent, inrikes civil sjöfart och inrikes flygtrafik har minskat sina utsläpp 

                                                      
3 Karlstad ingår i en kommungrupp med Hammarö och Grums.  
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med 19,4 procent respektive 22,6 procent och står för den största 
minskningen. Lätta lastbilar är den grupp som har minskat minst med 5,7 
procent och därefter tunga lastbilar och bussar med 8,1 procent. Mopeder 
och motorcyklar har minskat utsläppen med 10,8 procent.  

Cirka tre procent av personbilarna i Karlstad drevs med förnybara drivmedel 
2008 medan andelen 2014 var drygt sju procent (Trafikanalys). Men 
samtidigt har antalet fordon ökat, från 41 389 stycken 2013 till 42 058 
stycken 2014.  

En svagt minskande körsträcka per person och bil har observerats de senaste 
åren. Karlstadsborna har minskat körsträckan per person och år med drygt tre 
procent mellan 2008 och 2013 och körsträckan per bil och år med cirka sex 
procent under samma period. Antalet bilar per 1000 invånare har dock legat 
nästan konstant.  2008 fanns det 465 bilar per 1000 invånare och 2014 var 
antalet 476 enligt (RUS statistik körsträckor) 4. 

Antalet resor med Karlstadsbuss har ökat liksom antalet cykelresor vid 
mätstationerna som finns vid Sandgrund och Sandbäcksgatan, förutom under 
2014 då vi kunde se en svag minskning. Genom att följa antalet cykelresor 
vid mätstationerna får vi en indikation på hur cykelresorna varierar över tid. 
Antalet cykelmätstationer har utökats till sex stycken vilket fortsättningsvis 
ger en bättre bild över antalet cykelresor.  
Energisektorn 
Inom energisektorn följer vi även där utvecklingen genom att titta på utsläpp 
av växthusgaser för Karlstad som geografiskt område i ton 
koldioxidekvivalenter. Här har utvecklingen gått i fel riktning och utsläppen 
av växthusgaser har ökat med 12,5 procent mellan 2008-2012.  
 
TABELL 2: UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER INOM ENERGISEKTORN 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Utsläpp i ton 
koldioxidekvivalenter 48000 57000 76000 50000 54000 

Befolkning 83994 84736 85753 86409 86929 

Förändring i procent sedan 
2008 - 18,8 58,3 4,2 12,5 

Per invånare - 0,7 0,9 0,6 0,6 
Källa: RUS (Länsstyrelsernas samverkansorgan inom miljö). 

 

Utsläppen av växthusgaser varierar över tid och kan till viss del förklaras av 
varma och kalla vintrar. Under 2010 hade vi en ovanligt kall vinter vilket 
bidrog till att utsläppen ökade.  

 

                                                      
4 RUS är ett samarbetsorgan för länsstyrelsernas arbete med miljömålsuppföljning. Statistiken är 
hämtat från RUS emissionsdatabas. 
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DIAGRAM 4: UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER INOM ENERGISEKTORN

 
Källa :RUS (Länsstyrelsernas samverkansorgan inom miljö). 

 

Tittar vi istället på utsläppstrenden i ett långt perspektiv har utsläppen av 
växthusgaser för Karlstads kommungrupp minskat med 75 procent mellan 
1990 och 2012. Den största delen av utsläppsreduktionen skedde runt 2005 
och kan härledas till minskade utsläpp från energiförsörjning inom industri- 
och fjärrvärmesektorerna, främst genom konvertering till biobränsle men 
även genom energieffektivisering. Även konvertering från olja till annan 
uppvärmning i bostadssektorn kan antas ha bidragit till trenden. 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till klimatförändringar. 
Den förstärkta växthuseffekten leder till att medeltemperaturen på jorden 
stiger. Utsläppen av klimatgaser är en av våra största utmaningar. 
Förbränning av fossila bränslen som till exempel olja, kol och naturgas i el 
och värmetillförsel, industriprocesser samt transporter svarar för det största 
bidraget till klimatförändringen både i Sverige och i övriga världen. För att 
inte riskera en farlig påverkan på klimatet, som ökar den globala 
medeltemperaturen, måste utsläppen av växthusgaser minska. Vi har därför 
ett mål som ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Karlstads 
kommun har som organisation stor möjlighet att påverka det lokala 
klimatarbetet. Genom att efterfråga och använda energisnåla produkter 
liksom att använda energi och el från förnybara energikällor kan vi minska 
vår klimatpåverkan. Ansvaret för energiplanering, fysisk planering och 
kollektivtrafik ger oss dessutom stort inflytande över Karlstads utformning, 
infrastruktur för energiförsörjning och trafikutveckling. 
Transportsektorn 
Mellan 2008 och 2012 har koldioxidutsläppen från transportsektorn minskat 
med 8,6 procent. De minskande utsläppen kan delvis förklaras av att våra 
bilar blivit mer bränslesnåla och att fler drivs med förnybara drivmedel. Vi 
har även kunnat se en svag minskning av körsträckan per person och bil. 
Trots det drivs fortfarande en stor del av alla fordon med fossila bränslen och 
påverkar på så sätt koldioxidutsläppen. Omställningen till förnybara 
drivmedel är en av våra största utmaningar. Transportsektorns omställning 
till miljövänliga bränsle- eller energislag kommer att få stor betydelse de 
närmaste åren och bidra till måluppfyllelse.  
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Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Antalet resor med Karlstadsbuss ökar för varje år och övergången från 
dieselbussar till biogasbussar i stadstrafiken under 2013 förväntas ge utslag 
och bidra till en positiv utveckling kopplat till målet. Under 2014 togs även 
beslut om att köpa in tre elbussar i syfte att minska klimatutsläppen.  

Under 2014 antogs en cykelplan. Cykel- och kollektivtrafikresor antas 
ersätta resor med bil och kommer således bidra till att utvecklingen sker i 
riktning mot målet. 

Vi har drivit flera attityd- och beteendeprojekt för att påverka 
Karlstadsbornas resevanor. Ett exempel är det regionala projektet ”Pendla 
grönt” som syftade till att ge bilpendlare goda förutsättningar att ställa om 
till en mer klimatsmart arbetspendling. I drygt tre månaders tid ställde drygt 
100 bilpendlare bilen minst tre dagar i veckan och tog kollektivtrafik eller 
cykel istället. Tillsammans minskade deltagarna sina utsläpp med drygt 21 
ton koldioxid.  

Världens första anläggning för flygbiobränsle har öppnats i Karlstad. Detta 
möjliggör att plan som lyfter från Karlstad Airport kan tankas med förnybart 
bränsle och därigenom minska sin klimatpåverkan.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
För att få fler medborgare i Karlstad att välja att resa med cykel, 
kollektivtrafik eller gång måste pågående fysiska investeringar kompletteras 
med långsiktiga attityd- och beteendepåverkande åtgärder. Nya kraftfulla 
åtgärder och styrmedel krävs för att täcka gapet mellan nuvarande utveckling 
och den målsättning som krävs för att transportsektorn i Karlstad ska kunna 
bidra till klimatmål och göra sig tillräckligt oberoende av fossila bränslen. 
Gapet är alltför stort för att täckas enbart med tekniska åtgärder, det behövs 
även förändringar i människors beteendemönster kring resor. Det kan till 
exempel handla om att planera sitt resande mer effektivt, att resa med buss 
eller cykel någon dag i veckan eller att vid bilbyte välja ett miljöfordon. 
Ytterligare ett sätt kan vara att klimatkompensera för sina bil- och eventuella 
flygresor. 
Reflektion av mål och indikatorer 
Målet är inte preciserat med vilken sektor som ska stå för en viss del av 
minskningen. Det kan därför finnas anledning att bryta ut transport- och 
energisektorn från varandra och istället specificera hur stor minskning 
respektive sektor ska stå för.  
Energisektorn 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Byggnationen av vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk på Heden 
tillsammans med våra övriga kraft- och värmeproducerande anläggningar i 
Karlstad kommer att bidra till måluppfyllelse genom att en stor del av det 
fossila bränslet ersätts med biobränsle. Det grundar sig i att spets- och 
reservlastanläggningar drivna av fossilt bränsle inte kommer att behövas i 
samma omfattning som tidigare. Detta kommer ge ökad produktion av 
förnybar el och förbättrade möjligheter att ansluta fler fjärrvärmekunder.  

Statistiken som vi följer har en eftersläpning på två år. Det påverkar 
bedömningen av måluppfyllelse då byggnationen av vårt biobränsleeldade 
kraftvärmeverk förväntas minska klimatutsläppen och bidra till att vi når 
målet. Enligt den redovisade statistiken räknas Karlstad in i en gemensam 
kommungrupp med Hammarö och Grums som båda har tyngre industrier. I 
Karlstad använder vi mindre energi jämfört med andra kommuner av samma 
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storlek eftersom vi har få industrier och istället tjänsteverksamhet och 
offentlig verksamhet som inte kräver lika mycket energi. Siffrorna blir därför 
missvisande då Karlstad jämfört med riksgenomsnittet för Sverige ligger 
ganska lågt. Det är därför intressant att fortsättningsvis följa utvecklingen 
genom att komplettera med andra indikatorer.  

Karlstads bostadsbolag (KBAB) är ett exempel på hur man inom 
bostadssektorn kan bidra till att minska energianvändningen. KBAB arbetar 
med energieffektivisering av sina fastigheter. Till exempel har de minskat 
elförbrukningen med 48 procent per kvadratmeter och med 20 procent totalt 
sett gällande elförbrukning. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Elanvändningen påverkar koldioxidutsläppen i hög grad. Även om elen i 
Sverige till 90 procent tillverkas av vatten- och kärnkraft, påverkas utsläppen 
av att vi är sammankopplade med övriga Europa, där elproduktionen till 
största delen är baserad på fossila bränslen. Vi kan bli mer energismarta både 
i hemmet och på arbetsplatsen genom att reflektera över hur vi använder 
energi. Mätningar är ett bra sätt är att ta reda på energianvändningen. Om 
energianvändningen minskar kommer vi att, förutom att nå minskad 
klimatpåverkan, även bli mer kostnadseffektiva.  

Stora energivinster kan göras när man bygger och renoverar, till exempel 
genom att bygga passivhus5. Satsningar på lokala förnybara energikällor som 
sol bidrar också till att nå målet.  

2.3 Avfall  

Delmål I 
Den totala mängden hushållsavfall per person ska inte öka från år 2010 till år 
2020. 
Måluppfyllelse 

Avfallsmängden per person och år har ökat de senaste åren och utvecklingen 
går inte i riktning mot målet.  
Resultat 

Varje år mäter vi den totala mängden hushållsavfall som samlas in via 
kommunal sophämtning, återvinningsstationer och återvinningscentraler.  

Den totala mängden hushållsavfall under 2014 var 537 kilo per person. 
Mellan 2010 och 2014 har mängden hushållsavfall per person ökat med fyra 
procent. Under samma period har källsorteringen av papper, förpackningar 
och matavfall ökat från 34 procent till 40 procent. Mängden hushållsavfall 
till avfallsförbränning och deponi har minskat med sex respektive två 
procentenheter. 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
En ekonomisk tillväxt med en ökad konsumtion som följd bidrar till ökade 
avfallsmängder. Detta får negativa konsekvenser för miljön genom att 
avfallshanteringen bidrar till utsläpp av växthusgaser och läckage från 
deponier som exempel. Under 2010 kunde vi se en kraftig minskning av 

                                                      
5 Passivhus är ett samlingsnamn för olika byggtekniker som syftar till att skapa energisnåla 
hus.  
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avfallsmängderna vilket är en effekt av den ekonomiska kris som rådde 
under 2008/2009. 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Under 2014 har Karlstads kommun tagit fram en ny renhållningsordning som 
innehåller en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Syftet med 
avfallsplanen är att bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och 
samtidigt nå våra egna mål. Avfallsplanen har sin utgångspunkt i EU:s 
avfallshierarki som bygger på att avfall i första hand ska förebyggas och det 
avfall som ändå uppstår ska behandlas så resurseffektivt som möjligt. I 
avfallsplanen finns olika fokusområden med flera mål kopplade till varje 
område. För att nå målen har åtgärder tagits fram för att utveckla 
avfallshanteringen i Karlstads kommun.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Avfallsplanen visar riktningen för kommunens arbete med att nå målet. För 
att komma närmre måluppfyllnad krävs att vi arbetar med åtgärderna i 
avfallsplanen.  

För att minska avfallsmängderna krävs i ett större perspektiv stora 
förändringar redan i ett tidigt skede. Företag behöver tillverka produkter som 
är materialsnåla och produkter med lång livslängd som går att reparera och 
återanvända.  

Vi konsumenter har tillsammans stora möjligheter att påverka utvecklingen i 
rätt riktning, bland annat genom att agera mer medvetet. Vi kan till exempel 
i högre grad ta tillvara och återanvända kläder eller saker istället för att köpa 
nytt. Då vi handlar produkter som inte innehåller farliga ämnen kan vi styra 
tillverkningen i positiv riktning så att det som ändå framställs inte är skadligt 
för vår hälsa eller miljön. Att köpa begagnade saker har under en längre tid 
varit en trend som tenderar att hålla i sig. Olika former av kollaborativ 
ekonomi6 börjar växa sig starkare vilket tyder på en ökad medvetenhet kring 
våra konsumtionsvanor och dess påverkan på vår hälsa och på miljön. 
Särskilt inom konsumtionsområdet finns en bred spännvidd av aktörer som 
underlättar bland annat återanvändning genom att konsumenter använder 
tjänster för att hyra, låna, byta, köpa i andra hand, eller skänka. 

Karlstads kommuns styrkor inom bland annat IT, sociala medier och GIS 
skapar mycket goda förutsättningar för att vi ska kunna ligga längst fram i 
Sverige kring kollaborativ ekonomi. Idag finns eller planeras redan flera 
initiativ i Karlstad som bygger på kollaborativa principer: 
Samhällsbyggarhuset (Ny arbetslokal för miljöförvaltningen, teknik- och 
fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen), internt 
återanvändningssystem för inventarier, fritidsbibliotek, Skåpet Tage7, 
Solacykel och även flera privata aktörer. 

Kollaborativ ekonomi bidrar till måluppfyllelse inom alla våra tre strategier 
genom att främja resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan, 
entreprenörskap och innovation, men också delaktighet och sociala värden.   

                                                      
6 Kollaborativ ekonomi är en ekonomisk modell som kännetecknas av att både ägande av 
och tillgång till resurser delas mellan olika aktörer, ofta med hjälp av smart IT, och på detta 
sätt används mer effektivt.  
 
7 Skåpet Tage är ett klädbytarskåp som finns på tre förskolor i Karlstads kommun där 
föräldrar kan lämna kläder och skor som barnen inte behöver längre, och samtidigt hitta 
något nytt som passar.  
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Reflektion av mål och indikatorer 
Målet bedöms svårt att nå i rådande samhällsutveckling med en ökad 
konsumtion som leder till ökade avfallsmängder. Målet speglar därför mer 
en inriktning eller vision. 

2.4 Avfall  

Delmål II 
Minst 40 procent av allt hushållsavfall i Karlstad ska materialåtervinnas eller 
behandlas biologiskt år 2015 och minst 45 procent år 2020.  
Måluppfyllelse 

Andel avfall till materialåtervinning och biologisk behandling var redan 
2013 40 procent, vilket innebär att vi redan nu har uppnått vårt delmål till 
2015. Om trenden håller i sig kommer vi även att nå målet att minst 45 
procent av allt hushållsavfall ska materialåtervinnas eller behandlas 
biologiskt.  
Resultat 

Andelen hushållsavfall som materialåtervinns eller behandlas biologiskt ökar 
för varje år. 2014 var andelen 40 procent vilket innebär att vi redan nu 
uppfyllt målet till 2015. Procenttalen avser både materialåtervinning och 
biologisk behandling. Andel källsorterat avfall till återvinningsstationer har 
ökat med 12 procent mellan åren 2008 och 2013. Den genomsnittliga 
ökningen har legat på två procent och med en fortsatt ökning har vi goda 
chanser att nå målet till 2020. 

Under år 2014 genomfördes en plockanalys av hushållssopor för Karlstads 
kommun. Plockanalysen konstaterar att andelen rätt sorterat avfall samt 
förpackningar i avfallet ökat sedan den senaste plockanalysen utfördes. 
Källsorterade mängder och resultatet av plockanalysen ger sammantaget en 
bild av en ökad konsumtion och samtidigt en ökad källsortering.  
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Kommunens målsättning är att avfallshanteringen ska syfta till att så mycket 
material som möjligt återanvänds och återvinns för att så lite avfall som 
möjligt hamnar på deponi. 2012 lämnades totalt 2491 ton till deponi, vilket 
utgör 5,4 procent av den totala avfallsmängden.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Tvåfackskärl till villahushållen för mat- respektive restavfall kan ha bidragit 
till ökad källsortering av papper och förpackningar, då källsortering av en 
typ av avfall uppmuntrar till utsortering av annat avfall. Tydlig information 
och bra tillgänglighet för källsortering är viktigt för att det ska vara enkelt att 
kasta rätt. Hushållen erbjuds källsortering av tidningar och förpackningar vid 
återvinningsstationer. Flerbostadshushåll och verksamheter har möjlighet till 
fastighetsnära insamling av matavfall, tidningar och förpackningar. På 
återvinningscentralerna erbjuds alltfler fraktioner för utsortering, till exempel 
gips och hårdplast som inte är förpackningar. Karlstadsborna erbjuds också 
rådgivning genom kommunens avfallsrådgivare, och sedan 2012 finns 
mobilappen Kasta rätt som ska underlätta och motivera till källsortering.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Målet om materialåtervinning och biologisk behandling av hushållsavfall 
kan uppnås dels genom att fler hushåll sorterar ut mer matavfall för biologisk 
behandling och fler förpackningar och tidningar för återvinns, dels genom att 
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ny teknik gör det möjligt att återvinna fler typer av material som lämnas på 
återvinningscentralerna.  

Avfallsplanen ska verka för en effektiv avfallshantering i kommunen och 
bidra till att vi når målen.  

När det gäller insatser som kan bidra till att minska andelen papper och 
förpackningar har vi ett delat ansvar med till exempel 
Förpackningsinsamlingen och företag.  

2.5 Elanvändningen  

Delmål 
Elanvändningen i Karlstad ska minska med fem procent från 2008 till 2015, 
och med tio procent från 2008 till 2020.  
Måluppfyllelse 

Elanvändningen har inte minskat något mellan 2009-2012. Variationerna i 
elanvändningen mellan åren är små. För att nå målet behöver 
elanvändningen minska betydligt.  
Resultat 

Vi följer elanvändningen genom statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) 
som har en eftersläpning på ett och ett halvt år. Mellan 2009 och 2012 har 
elanvändningen i Karlstad legat relativt stabilt och vi kan inte se någon 
tydlig trend att elförbrukningen minskar. Under 2011 minskade förvisso 
elanvändningen med 29 gigawattimmar i jämförelse med 2010, vilket 
troligen till stor del berodde på den kalla vintern 2010.  
 

DIAGRAM 5. ELANVÄNDNINGEN I KARLSTADS KOMMUN

 
 Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB), Statistik finns tillgänglig från 2009. 
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Diagrammet visar elanvändningen inom samtliga sektorer: industri, 
jordbruk, skogsbruk, fiske, transporter, offentlig sektor, småhus, 
flerbostadshus och fritidshus. 

 
DIAGRAM 6. ELANVÄNDNINGEN I KARLSTADS KOMMUN FÖRDELAT PÅ DE OLIKA SEKTORERNA 

 
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 

Elanvändningen för småhus och flerbostadshus har minskat mellan 2009-
2012. Industrin står för den största minskningen medan elanvändningen hos 
offentliga aktörer ökat.  

Elanvändningen styrs till stor del av hur kallt det är ute. Vi följer detta 
genom att mäta utomhustemperaturen i form av graddagar. Fler graddagar 
innebär att det är kallare ute vilket medför en ökad elanvändning. Under 
2010 var antalet kalla dagar 820 stycken fler än 2012 vilket med stor 
sannolikhet påverkade elanvändningen.  

 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Den största delen av utsläppen från energiförsörjningen står elen för. 
Elanvändning ger upphov till koldioxidutsläpp, dock inte när vi konsumerar 
den här i Karlstad. Utsläppen sker till exempel när fossila bränslen används 
vid elproduktion, till exempel med kol- och oljekraft i andra länder.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Eldningsoljan håller på att fasas ut i Karlstad och ersätts i stället av 
fjärrvärme, värmepumpar och pellets. En stor del av uppvärmningen i 
Karlstad sker via fjärrvärme. Genom utbyggnaden av fjärrvärmenätet har fler 
eluppvärmda villor kunnat ansluta sig till fjärrvärme och på så sätt bidragit 
till en minskad klimatpåverkan.   

Elanvändningen för de offentliga verksamheterna har ökat. Inom koncernen 
Karlstads kommun arbetar vi aktivt med att minska elanvändningen, både 
genom att energieffektivisera befintliga fastigheter men även vid 
nybyggnadsprojekt samt genom information och rådgivning. Den minskade 
elanvändningen inom flerbostadshussektorn kan vara en följd av att Karlstad 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2009

2012



   Sid 19(63) 
 

 

bostadsbolag (KBAB) energieffektiviserat alla fastigheter i sitt 
fastighetsbestånd och därmed minskat den totala elanvändningen med 20 
procent. 

Hemelektronik och belysning har blivit mer energieffektiv och borde därmed 
bidra till en minskning. Elpriset påverkar också vår elanvändning, vid lägre 
priser tenderar elanvändningen att öka. De största variationerna i 
elanvändningen beror till stor del på hur kalla vintrarna är vilket vi kan följa 
genom att mäta graddagar. 

Med den teknikutveckling som sker med till exempel elfordon och 
laddstolpar kommer elanvändningen med stor sannolikhet att öka i 
framtiden. Det behöver inte innebära en negativ utveckling så länge den el 
som produceras är förnybar. Arbetet med att fasa ut det fossila bränslet i 
eluppvärmningen behöver fortsätta. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Det krävs ett fortsatt arbete med energieffektivisering samt satsningar på 
förnybara energikällor.  

2.6 Resor 

Delmål 
Andelen resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2005 till 2020.  
Måluppfyllelse 

Mellan 2005 och 2014 har andelen resor med kollektivtrafiken ökat med 67 
procent. De senaste åren har vi i genomsnitt haft en resandeökning på fyra 
procent och om den trenden fortsätter når vi målet.  
Resultat 

Drygt 30 procent av de som arbetar i Karlstad arbetspendlar in över 
kommungränsen och knappt 20 procent pendlar ut. Detta motsvarar drygt 23 
000 personer per dygn som pendlar in till och ut ifrån Karlstad med eget 
fordon eller kollektivtrafik. Vi kan se att det är något fler män än kvinnor 
som arbetspendlar. Tillkommer gör alla skolresor samt arbetspendling och 
fritidsresor inom Karlstad.  

 
TABELL 3: ANTAL RESOR MED KARLSTADSBUSS 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Karlstadsbuss 

Antal resor per 
invånare och år 79 82 82 89 91 93 94 

Totalt antal 
resor per år 5 145 500 5 427 100 5 517 800 6 022 076 6 204 837 6 433 885 6 500 334 

Nöjd-Kund-
Index 83 83 78 81 79 84 84 

Marknadsandel -  17 19 22 21 24 23 

Källa: Stadsbyggnad, Karlstadsbuss  

 

Under 2014 gjordes drygt 6,5 miljoner resor med Karlstadsbuss, vilket är en 
ökning från 2013. Basåret 2005 hade vi 3,9 miljoner resor i Karlstad vilket 
innebär att vi måste nå 7,8 miljoner resor till 2020 om vi ska uppfylla 
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fördubblingsmålet. Vi har ökat vårt resande med 67 procent sedan 2005 och 
den genomsnittliga ökningen har legat på fyra procent. Med en fortsatt årlig 
ökning på fyra procent kommer vi att nå målet.  

Kollektivtrafikens marknadsandel har enligt kollektivtrafikbarometern ökat 
med två procent mellan 2013 och 2014. En viktig faktor som påverkar 
antalet resor med kollektivtrafiken är restiden jämfört med restiden för bil. 
Ser vi på restidskvoterna finns det flera förbättringsområden i Karlstad. I 
Karlstad och Skåre tätorter är kollektivtrafikmyndighetens mål att 90 procent 
av invånarna ska ha tillgång till kollektivtrafik med restidskvot lägre än två 
jämfört med bil8. Som bebyggelsestrukturen ser ut i nuläget är det få 
områden i Karlstad där målet är uppnått.  

Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Att åka kollektivt istället för att ta bil leder generellt sett till en minskad 
negativ miljöpåverkan. Under 2014 har utsläpp av koldioxid från 
kollektivtrafikens fordon minskat kraftigt enligt kollektivtrafikmyndighetens 
uppföljning. Vi kan se att fler bussar drivs med förnybart bränsle vilket ökar 
förutsättningarna för att miljöpåverkan ska minska vid byte av färdsätt från 
bil till kollektivtrafik. Stadsbusstrafiken körs i huvudsak på biogas med 
undantag för de tre bussar som ska ersättas av elbussar och i dagsläget drivs 
med diesel. Enligt kollektivtrafikmyndighetens bedömning är körsträckan så 
låg för dessa bussar att deras påverkan på den totala förbrukningen av fossila 
bränslen är mycket liten. Från trafikstart december 2015 kommer även den 
regionala busstrafiken få nya bussar som beräknas minska den negativa 
miljöpåverkan.  

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet för 2014-2018 har 
kollektivtrafikmyndigheten tagit fram målet ”att kollektivtrafiken ska bidra 
till att öka energieffektiviteten och minska trafiksystemets negativa 
miljöpåverkan”. Målet följs upp genom indikatorer för andel fossila bränslen 
och utsläpp. Enligt den årliga uppföljningen förbrukade den regionala 
busstrafiken 56,5 procent fossilt bränsle under 2014. Med nya bussar som 
sätts i drift december 2015 anses målet avseende andel fossilt bränsle vara 
uppnått för busstrafiken. 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Flera faktorer hänger ihop med att kollektivtrafiken ska öka. Karlstad är en 
kommun som växer med i genomsnitt 700 invånare per år. Det ställer krav 
på hur vi planerar staden och vilka satsningar vi gör kring infrastrukturen, 
vilket är en av förutsättningarna för att kollektivtrafikens konkurrenskraft 
mot bilen ska öka. Viktiga satsningar har bland annat varit enklare linjenät, 
tätare avgångar, marknadsföring och attityd- och beteendepåverkande 
åtgärder som bidragit till att antalet resor ökat.  

För att förbättra restidskvoterna i Karlstads tätort behövs åtgärder i form av 
bland annat trafikljusprioritering och bussfiler. En utredning med förslag på 
åtgärder har utförts och beslut har även tagits om föreslagna åtgärder till 
exempel inom utvecklingen av Karlstadsstråket.   
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
För att vi ska nå målet behöver resorna med kollektivtrafiken fortsätta öka. 
Målet är möjligt att nå med fysiska investeringar och satsningar i 
infrastrukturen som förbättrar kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen. 
                                                      
8 Restidskvot mäts genom att restiden med kollektivtrafik divideras med restid bil samma 
sträcka.  
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Som komplement behövs långsiktiga attityd- och beteendepåverkande 
åtgärder med fokus ”hela resan perspektivet” för att göra det mer attraktivt 
att resa kollektivt. Mobility management kan även handla om gröna 
resplaner, parkeringsstrategier och normer för kollektivtrafikresande i 
tjänsten.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har tagit fram en ambitiös 
uppföljningsmodell och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har börjat 
göra öppna jämförelser för kollektivtrafiken. Det är därför lämpligt att vi 
utifrån dessa nya förutsättningar ser över hur vi fortsättningsvis ska följa 
utvecklingen. Som komplement kommer vi att även se på restidskvoter i 
uppföljningen. 

2.7 Resor II 
Delmål 
Andelen resor med gång- och cykeltrafik ska öka, från 30 procent år 2004 
(RVU04) till 35 procent 2015 och 40 procent 2020.  

Måluppfyllelse 
Andelen resor med gång- och cykeltrafik har ökat från 30 procent 2004 till 
35 procent 2014. Målet för 2015 är uppnått.    

Resultat 
För att mäta cykelflödet genom Karlstad finns sex cykelbarometrar 
utplacerade i tätorten: vid Sandgrund, Länsstyrelsen, Inre hamn, på 
Sandbäcksgatan, Älvgatan och Hammaröleden. Antalet cykelresor har ökat 
med cirka 16 procent mellan 2011 och 2014 vid mätstationerna som finns 
vid Sandgrund och på Sandbäcksgatan. Vi kommer fortsättningsvis även 
kunna redovisa och jämföra antalet cykelresor för de andra 
cykelmätstationerna. De räkneverk som används drabbas ibland av driftstopp 
och det är därför inga exakta siffror som redovisas.  
Vi har inga årliga uppföljningar av den totala gång- och cykeltrafiken i 
Karlstad. De säkraste siffrorna är hämtade från resvaneundersökningar som 
utförts 2004 samt 20014. Enligt 2004 års resvaneundersökning gjordes i 
genomsnitt 18 procent av alla resor med cykel och 12 procent till fots. 
Jämfört med den senaste resvaneundersökningen för 2014 har andelen resor 
med cykel ökat till 24 procent och andelen resor till fots minskat marginellt 
till 11 procent. 

Antalet cykelresor per dag har ökat med 37 procent mellan 2004 och 2014, 
från 33 100 cykelresor per dag till 45 300 cykelresor per dag.  

I den senaste rankingen Kommunvelometern, som Cykelfrämjandet årligen 
genomför, klassas Karlstad som bästa cykelstad bland städer upp till 100000 
invånare. För hela Sverige hamnar Karlstad totaltrea som cykelstad efter 
Malmö och Eskilstuna.  

Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
En ökad gång- och cykeltrafik bidrar till flera positiva effekter som minskad 
klimatpåverkan och en bättre hälsa. Karlstads kommun har som målsättning 
att vara en av Sveriges fem bästa cykelkommuner. En levande stadsmiljö 
med människor i rörelse bidrar till att göra Karlstad mer attraktiv. Cykeln är 
ett smidigt och tyst transportmedel och det finns goda förutsättningar att 
cykelresorna i Karlstad kan öka.  
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Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet.  
Cyklandet varierar över tid, väder och klimat är viktiga påverkansfaktorer. 
Vid långa vintrar och regniga somrar kan vi se att det är färre som cyklar.  

Antalet mätstationer har utökats och vi kan därför fortsättningsvis få en 
bättre bild över antalet cykelresor. Cykelvägnätet är väl utbyggt och 
förbinder stadens yttre stadsdelar med centrum. Det har även skett satsningar 
på att utöka bredden på cykelstråk samt mer sammanhängande cykelvägar. 
Antal kilometer sammanhängande cykelvägar har ökat de senaste åren. En 
ny cykelplan har antagits 2014 som fyller en viktig funktion för att andelen 
cyklister ska öka.  

Karlstads kommun har drivit flera projekt kopplat till att minska bilresandet. 
Bland annat genomfördes projektet Pendla grönt i syfte att på ett enkelt och 
motiverande sätt visa vilka möjligheter som finns för en klimatsmart 
arbetspendling i Karlstadsregionen. 

Andra mer konkreta insatser som utförts är iordningsställandet av 
cykelparkeringar, framtagandet av cykelkarta och utplacering av 
luftpåfyllningsstationer längs stråk med tät cykeltrafik.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Förutsättningarna för att gång- och cykelresorna ska öka bedöms som goda i 
Karlstad. Arbetet med utveckla cykelvägnätet är fortsatt viktigt för att 
Karlstad ska bli en attraktiv cykelstad. Hur vi bygger och utformar staden är 
viktigt för att en större del av våra ärenden kan göras till fots, med cykel eller 
med kollektivtrafik. Ett lättillgängligt, tryggt och smidigt cykelvägnät är 
ytterligare faktorer som påverkar antalet cykelresor. Det behövs även 
fortsatta insatser med motivationsåtgärder som påverkar trafikanters attityder 
och beteenden som leder till klimatsmarta val. Hela-resan-perspektivet är 
också en viktig del som innebär att kombinera cykling och 
kollektivtrafikresor för att åstadkomma ett attraktivt alternativ till bilen. I 
cykelplanen finns kommunens mål som är kopplade till cykeltrafik samt 
konkreta åtgärder för cykeltrafikens utveckling. I cykelplanen har vi 
identifierat och prioriterat följande fem arbetsområden som förväntas ha stor 
potential att öka cyklandet: 

1. Skapa goda förutsättningar för cykling 

2. Påverka vårt beteende 

3. Använda det befintliga nätet effektivare  

4. Bygg om och bygg till 

5. Bygg nytt  

Vi har formulerat 52 konkreta insatser inom ovanstående arbetsområden för 
att nå målet. 
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3 Vatten 
Övergripande mål  
Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras. 
Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är svårbedömd eftersom den senaste statusklassningen av 
sjöar och vattendrag är baserad på en ny metod som gör det svårt att jämföra 
utvecklingen med den tidigare statusklassningen som utfördes 2009. Det tar 
även tid för det ekologiska systemet att återhämta sig innan vi kan se effekter 
av vårt arbete.  

Resultat och analys kopplat till det övergripande målet beskrivs närmre 
under delmålen inom vatten. 

3.1 Grundvatten av god kvalitet 

Delmål 
Grundvatten ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.  
Måluppfyllelse 

Målet är delvis uppnått. Idag förses 99,64 procent av kommunens VA-
abonnenter med vatten från dricksvattentäkter som är skyddade. Arbetet med 
att införa skydd har under de senaste åren gått framåt och vi har sett en 
positiv utveckling. Samtidigt saknas det skydd för nästan alla större enskilda 
dricksvattentäkterna samt för två av de allmänna. En stor utmaning ligger i 
att förse de enskilda vattentäkterna med skydd för att bidra till 
måluppfyllelse.  
Resultat 

I Karlstad finns relativt gott om grundvatten. Vi har sju 
grundvattenförekomster varav några delas med grannkommuner. Samtliga 
uppfyller vattendirektivets krav för god status både när det gäller kvalitet och 
kvantitet. I den nya statusklassningen bedöms grundvattnets kvantitativa och 
kemiska status vara fortsatt god. På Segerstadshalvön och Dingelsundet samt 
upp mot Kil finns dock mindre goda uttagsmöjligheter i berg vilket kan leda 
till att tätbebyggda områden med egen vattenförsörjning eller gemensam 
vattentäkt inom dessa områden kan få problem med tillgång på vatten eller 
inträngning av relikt saltvatten (det vill säga vatten från tiden då delar av 
Sverige var täckt med salt eller bräckt vatten) då för stora mängder tas ut. 

Den allmänna dricksvattenförsörjningen inom Karlstads kommun baseras till 
stor del på grundvatten och konstgjort skapat grundvatten genom infiltrering 
av ytvatten. Dessa täkter ligger huvudsakligen inom de 
grundvattenförekomster som utpekats av Vattenmyndigheterna.  

Det finns nio allmänna och sju enskilda större vattentäkter i Karlstads 
kommun. Några delas med grannkommuner. 2008 var mindre än 40 procent 
av de allmänna vattentäkterna skyddade. Under 2012 fick ytterligare två 
vattentäkter skydd då ett vattenskyddsområde för Kattfjorden inrättades. Det 
omfattar även Bomstad Camping. Andelen skyddade dricksvattentäkter är nu 
50 procent. Av de allmänna dricksvattentäkterna är det två av de mindre som 
saknar skydd: Ulvsby och Älvsbacka. När det gäller de större enskilda 
dricksvattentäkterna saknar flertalet skydd. 
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Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det påverkar också miljön för växter och 
djur i ytvattnet. För att ha vattenresurser för nuvarande och framtida behov 
är det viktigt att skydda våra vattentillgångar. Skyddet behöver vara modernt 
och uppdaterat, vilket innebär att det krävs en kontinuerlig process för att 
behålla ett gott skydd.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet.  
Under 2012 uppdaterades skyddet för Sörmon, reservvattentäkt Östra 
Sörmon, Hynboholm, Härtsöga och Kattfjorden vilket innebär att hälften av 
kommunens vattentäkter har uppdaterat skydd. Under 2013-2014 har arbetet 
fokuserats på förundersökningar vid Sandtorps, Törne och Mellerudstorp-
vattenverk. Vattenverket i Ulvsby ska enligt kommunens förslag till vatten- 
och avloppsplan (VA-plan) kopplas bort runt 2025 och ersättas av ledningar 
från Sörmon. VA-planen kommer att beslutas av kommunfullmäktige som 
ett tillägg till översiktsplanen under 2015. 

Vi har under 2014 undertecknat ett samarbetsavtal med Trafikverket om en 
ombyggnad av E18 västerut. Ombyggnaden är en viktig åtgärd för att säkra 
kommunens vattenförsörjning från dricksvattentäkten på Sörmon. Byggstart 
planeras ske 2015. Vidare har Länsstyrelsen tagit fram ett regionalt förslag 
och pekat ut Sörmon/Kattfjorden som ett eventuellt riksintresseområde för 
vattenförsörjningen i syfte att stärka skyddet ytterligare. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
För att nå målet krävs att alla större enskilda dricksvattentäkter förses med 
skydd. Detta är en inte helt okomplicerad process där tillvägagångssättet för 
att inrätta skydd inte är helt tydliga. Bedömningen är att det skulle krävas 
resurser i form av både tid och pengar för det arbetet. Finansieringsfrågan är 
samtidigt oklar när det gäller de större enskilda vattentäkterna då de inte 
ingår i VA-kollektivet. Det är därför viktigt att utreda frågan kring hur 
kostnaden ska fördelas mellan skattemedel och samfällighetsföreningarna.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Målet följs upp med hjälp av två indikatorer som baseras på 
vattenmyndighetens statusklassning som utförs med ett sexårsintervall. 
Indikatorerna ger en bra bild hur vi ligger till kopplat till målet.  

3.2 Levande sjöar och vattendrag 

Delmål 
Sjöar och vattendrag i Karlstads kommun ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras samtidigt som förutsättningarna 
för friluftsliv ska värnas.  
Måluppfyllelse 

Målet bedöms som svårt att nå med de beslutade styrmedel som finns idag. 
Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. En stor del av 
våra sjöar och vattendrag uppnår inte god ekologisk och kemisk status 
Resultat 

I Karlstads kommun utgör sjöar och vattendrag cirka 20 procent av 
kommunens yta. För att veta hur våra sjöar och vattendrag mår utförs 
provtagningar som ligger till grund för statusklassningar med bedömningar 
utifrån ekologisk och kemisk status. Vart sjätte år utförs statusklassningar av 
sjöar, vattendrag och grundvatten i enlighet med EU:s vattendirektiv. De 
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ligger till grund för de miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som 
beslutas.  

Enligt 2009 års statusklassning, var det 54 vattenförekomster (23 sjöar och 
31 vattendrag) i Karlstads kommun som klassificerades. Totalt hade 31,5 
procent god ekologisk status. När det gäller den kemiska statusen så nådde 
83 procent av våra sjöar och 97 procent av vattendragen god kemisk status. 
Några av faktorerna i klassningen för ekologisk status är fysiska 
förändringar, övergödning och försurning.  

Vi har idag fyra aktiva vattenråd och tillsammans täcker de totalt 100 
procent av kommunens sjöar och vattendrag. Vattenråden initieras av 
kommuner och Länsstyrelser och består av representanter från kommuner, 
lantbruk, vattenvårdsförbund, industrier, turistnäring och sportfiske. De 
samarbetar kring vattenfrågor och har som uppdrag att gemensamt arbeta för 
att skydda våra sjöar och vattendrag. Vattenråden finns inom följande 
avrinningsområden: Klarälven, Norsälven, Vänern och det senast bildade 
vattenrådet 2014 är Alsterälvens avrinningsområde. 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Flera olika faktorer, exempelvis exploatering, jord- och skogsbruk, reglering, 
kanalisering och rensning, påverkar våra sjöar och vattendrag. Det finns ett 
stort behov att förbättra vattenkvaliteten men det tar tid att se om vidtagna 
åtgärder gett effekt på vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden som 
finns i och omkring vattenmiljöer.  

Det finns ett förslag till en ny statusklassning som ännu inte har 
kvalitetssäkrats och redovisas därför inte i denna uppföljning. Den nya 
statusklassningen baseras på en ny metod, där fler parametrar bedöms än 
tidigare vilket är en faktor som skiljer sig från den tidigare statusklassningen. 
Det nya förslaget innebär ingen direkt förbättring avseende status av våra 
sjöar och vattendrag.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Kommunen har som målsättning att sammanställa resultat för 
sjöprovtagningar i kommunen. Det ger förhoppning om ett bättre 
kunskapsunderlag om våra sjöar. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
En ökad bebyggelse längs stränder kan med stor sannolikhet få negativa 
konsekvenser för vattenkvaliteten och för djur- och växtlivet. Friluftslivet 
påverkas också genom att upplevelsevärdet minskar. Samtidigt finns en stark 
efterfrågan på vattennära bebyggelse vilket försvårar möjligheterna att 
bevara och värna dessa miljöer. Kommunen har därför arbetat med att 
kartlägga vilka områden i Karlstads kommun som är mer lämpliga för 
vattennära exploatering och tagit fram en plan. Planens syfte är att bidra till 
en hållbar och långsiktig landsbygdsutveckling. För att kunna bevara 
biologisk mångfald, värna friluftsliv och nå miljökvalitetsmålet är det viktigt 
att nybyggnationen längs stränder planeras utifrån lokala förutsättningar.  
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3.3 Ingen övergödning  

Delmål 
Halterna av övergödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till en allsidig användning av mark och vatten.  
Måluppfyllelse 

Målet är inte uppnått då flera vattendrag i kommunen är övergödda. Målet 
bedöms att uppnås delvis genom olika insatser som utförs för att minska 
övergödningen. I de mest övergödda vattenförekomsterna finns en hög 
belastning av fosfor och det tar tid för det ekologiska systemet att reparera 
sig vilket påverkar måluppfyllelsen. 

Resultat 
Enligt 2009 års statusklassning hade 39 procent av kommunens sjöar och 26 
procent av vattendragen minst måttlig ekologisk status, och övergödning var 
den avgörande delen i klassningen. Det är främst i kommunens södra delar 
som övergödning av sjöar och vattendrag är störst. Exempel på övergödda 
sjöar och vattendrag är Ölman, Glumman, Ävjan, Tolerudsbäcken samt de 
flesta sjöarna inom Alsterälvens avrinningsområde. Vi har särskilt följt 
utvecklingen av transporten av fosfor och kväve i Alsterälven och 
Glummans avrinningsområden då de tillhör kommunens största 
avrinningsområden med övergödningsproblem.  

Totalfosforhalten är ett mått på graden av fosfor som transporteras ut ur 
avrinningsområdet och intressant att följa över tid. Värdena är även beroende 
av mängden nederbörd då det under nederbördsrika år sköljs med mer fosfor 
från omkringliggande mark än under torrare år. Alsterälven och Glumman 
har minskat transporten av både fosfor och kväve sedan 2008. Värdena har 
varierat över tid men det går att se att transporten minskat.  

 
BILD 1: ALGBLOMNING I SJÖN ALSTERN

 
Källa: Miljöförvaltningen 

 

Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
I Karlstads kommun finns ett antal övergödda ytvattenförekomster, vilka 
framförallt belastas med näringsämnen från jordbruksmark och enskilda 
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avlopp. Algblomning och igenväxning är en följd av en alltför hög 
näringsbelastning.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
För att nå delmålet har Vattenmyndigheten beräknat att fosforutsläppen till 
Glumman måste minska med minst 801 kg per år. Våren 2011 startade 
Karlstads kommun ett projekt för att hitta åtgärder och tillvägagångssätt som 
kan minska övergödningen av Glumman och Arnöfjorden. Fokus låg på de 
två största fosforkällorna i det området: enskilda avlopp och jordbruk. I syfte 
att minska näringsläckaget från åkermark har vi samordnat ett 
strukturkalkningsprojekt i Glummans och Arnöfjordens avrinningsområden. 
Under 2013 började arbetet med etapp ett: att inventera och ställa krav på 
åtgärder av bristfälliga avlopp i Glummans avrinningsområde. Det arbetet 
avslutades 2015. Därefter börjar etapp två: inventering av enskilda avlopp på 
fastigheter som ligger inom strandskyddsområdet till sjöar som enligt 
vattendirektivet inte klarar god status bland annat på grund av övergödning.  

Det finns fler exempel på åtgärder vi gjort för att minska övergödningen. På 
Edsgatan, Steffensminne och Järpetan har vi arbetat med utbyggnad av 
överföringsledningar för att kunna leverera kommunalt vatten och avlopp. 
Vid Eriksberg och Bråtebäcken har vi färdigställt två nya snötippar för att 
minska snöupplagens negativa påverkan på vattnets kvalitet. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
En VA-plan tas nu fram för Karlstads kommun som planeras att beslutas 
under våren 2015. Genom VA-planen vill vi få hållbara lösningar för 
kommunen som helhet, både när det gäller kommunalt och privat vatten- och 
avlopp. I VA-planen har bland annat en plan för utbyggnation av kommunalt 
vatten- och avlopp tagits fram, samt prioriteringsordning för inventering av 
enskilda avlopp. 

3.4 Bara naturlig försurning 

Delmål 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål. 

Måluppfyllelse 
Ett flertal av våra sjöar och vattendrag har problem med försurning och 
behöver kalkas kontinuerligt för att inte försämras. Delmålet är svårt att nå 
då behovet av kalkning bedöms fortsätta. Arbetet med att fortsätta kalka är 
viktigt för att komma närmre måluppfyllelse.  

Resultat 
Enligt 2009-års statusklassning hade 17 procent sjöar och 17 procent av 
vattendragen måttlig ekologisk status, där försurning var den avgörande 
delen i klassningen. Ingen av kommunens sjöar har otillfredsställande eller 
dålig status orsakad av försurning. Det är främst i kommunens norra delar 
som försurningspåverkan är som störst.  

Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Målet är hämtat från det nationella miljökvalitetsmålet. Skogsmark, sjöar 
och vattendrag är i många fall naturligt sura. Nedfall av försurande ämnen 
har dock lett till en accelererad försurning. Försurning beror främst på 
förbränning av fossila bränslen från transporter, energianläggningar, 
industrier och jordbruk. Det bidrar till luftnedfall av svavel och kväve. 
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Försurningen leder till att antalet växt- och djurarter minskar och bidrar till 
ökad korrosion, det vill säga att material vittrar sönder. En stor del av 
nedfallet i Västerhavets vattendistrikt som Karlstads kommun tillhör beror 
på utsläpp i andra länder än Sverige, främst från Storbritannien, Tyskland 
och Polen. Men det är inte bara den sura nederbörden som bidrar till 
försurning, även markanvändning i form av jord- och skogsbruk kan 
påverka. Försurningspåverkan varierar också beroende på markförhållanden. 
Om marken består av sura bergarter och inte kan neutralisera nedfallet ökar 
de försurnande ämnena i sjöar och vattendrag.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Trots att vi kalkar våra sjöar och vattendrag kan hela eller delar av vattnets 
naturliga ekosystem saknas. Länsstyrelsen kan därför lämna bidrag till 
biologisk återställning i kalkade sjöar och vattendrag. Dessa bidrag kan till 
exempel användas till att riva vandringshinder, bygga fiskevägar eller 
återinföra arter som har försvunnit.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Det är nödvändigt att kalkningsåtgärderna fortsätter i minst den omfattning 
som de gör idag, samtidigt som de anpassas efter den återhämtning som sker 
i sjöar och vattendrag. Om kalkningsverksamheten avbryts kan det få 
förödande konsekvenser för växter och djur men även försurat grundvatten 
med förhöjda halter av metaller utgör en hälsorisk i de fall detta nyttjas som 
dricksvatten, särskilt i enskilda brunnar med begränsad behandling av 
råvattnet.  

Det förebyggande arbetet med att motverka försurning måste bygga på väl 
grundade underlag som visar vilka källor som påverkar våra 
vattenförekomster negativt och bedöma vilka åtgärder som ger mest effekt. 
Det behövs ett bättre underlag över vilka vattenförekomster som påverkas 
negativt av transportsektorn, förbränningsanläggningar och ammoniakkällor 
så att åtgärder kan riktas lokalt och regionalt. Utmaningen är att en stor del 
av de försurade utsläppen kommer från Europa och det är därför svårare att 
göra lokala och regionala åtgärder som har effekt.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Målet följs upp med hjälp av två indikatorer som baseras på 
vattenmyndighetens statusklassning som utförs med ett sexårsintervall. 
Indikatorerna ger en bra bild hur vi ligger till kopplat till målet.  

3.5 Återföring av fosfor  

Delmål 
Den fosfor från både enskilda och kommunala avlopp som ska återföras till 
åkermark ska återföras på ett säkert sätt. 
Måluppfyllelse 

Slammet från de kommunala reningsverken återförs till åkermark på ett 
säkert sätt. Däremot saknas ett system för slammet från de enskilda 
avloppsanläggningarna vilket innebär att vi delvis uppnår målet. 
Resultat 

Under 2011 och 2012 gick 100 procent av kommunens reningsverks slam till 
jordbruket. Andelen sjönk under 2013 då 93 procent gick till jordbruket, 
anledningen var dåligt väder med mycket regn som försvårade möjligheterna 
att ta sig till den tilltänkta lagringsplatsen med lastbil. 2014 gick återigen 100 
procent godkänt slam till jordbruket. 
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För en mindre fraktion slam från enskilda avlopp (slam från slamavskiljare 
med påkopplad toalett som ej avvattnas) finns det idag inget hållbart 
omhändertagande för.  
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
För att kretsloppet ska slutas måste viktiga näringsämnen återföras till 
naturen. Ett viktigt näringsämne är grundämnet fosfor, som i brytbara 
mängder är en begränsad resurs på jorden. Att återföra fosfor till kretsloppet 
via slam är den enda metod som i dag är möjlig i stor skala. Återföringen ska 
ske på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att vi strävar efter att minska flödet 
av farliga ämnen i avloppsvattnet. Med renare avloppsvatten får vi ett bättre 
slam och renare sjöar, vattendrag och hav. 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Slammet från kommunens största avloppsreningsverk Sjöstadsverket är 
certifierat enligt REVAQ sedan 2008. Det innebär att kommunen aktivt 
arbetar med att skapa en hållbar återföring av växtnäring. Slammet har 
genomgått flera olika tester för att uppnå de krav som ställs genom 
certifieringsystemet för att vara godkänt att spridas på åkermark. Varje år 
genomför SP9 en exterrevision.  

Yttre faktorer, som nederbörd och markförhållanden, kan påverka hur stor 
andel som återförs, men även slammets kvalitet då certifieringskraven blir 
strängare för varje år. Målsättningen är att 100 procent av slammet från 
kommunens reningsverk ska klara kraven i REVAQ och återföras till 
jordbruket. Slam som ska gå till jordbruket måste hygieniseras innan det 
sprids på åkermark vilket ger en förskjutning av slamspridningen. Den siffra 
som redovisas är den mängd slam som har godkänd kvalitet och tagits 
omhand av jordbruket.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Den största delen av slammet från enskilda avlopp avvattnas och används 
som jordförbättringsmedel, en fraktion går till Sjöstadsverket och återförs till 
jordbruk tillsammans med det kommunala slammet. För en mindre del finns 
det idag inget hållbart omhändertagande för. Målet för kommunen är att 
samtliga avloppsfraktioner ska återföras till kretsloppet. 

                                                      
9 SP är Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. 
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4 Natur och biologisk mångfald 
Övergripande mål 
Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde 
för friluftslivet ska bevaras och utvecklas.  
Måluppfyllelse 

Vi har en positiv utveckling i Karlstads kommun när det gäller ekologiskt 
brukad åkermark. För skyddad natur går utvecklingen sakta framåt, vi 
arbetar med att utöka andelen skyddad natur och motverka förlusten av 
biologisk mångfald. Det finns dock en risk att arbetet går för långsamt för att 
vi ska följa vår målsättning. Naturens värde för friluftslivet utvecklas i 
positiv riktning då naturområden kontinuerligt görs tillgängliga för 
allmänheten samtidigt som Karlstadsborna upplever att de har en god 
tillgänglighet till parker, grönområden och natur.  
Resultat 

Genom att följa andelen skyddad natur, ekologiskt brukad åkermark samt 
Karlstadsbornas uppfattning om tillgång till parker, grönområden och natur 
kan vi få en bild över utvecklingen inom målområdet. Vidare ger delmålen 
inom insatsområdet natur och biologisk mångfald en mer detaljerad bild över 
utvecklingen kopplat till måluppfyllelse. 

Andelen skyddad natur av kommunens landyta har under året ökat något. Vi 
har bildat ett nytt biotopskydd och Länsstyrelsen har bildat ett naturreservat i 
Styggvrån som ligger cirka två kilometer väster om Älvsbacka. Ytterligare 
ett naturreservat, Nedre Prostgårdsälven har bildats under vintern, men 
beslutet vann laga kraft först i januari 2015. 

Från 2009 har ekologiskt brukad åkermark med både mark som är omställd 
och under omställning ökat från 21,1 procent till 34,9 procent. Jämfört med 
våra jämförelsekommuner är andelen och ökningen höga. 

När Karlstadsborna i SCB:s medborgarundersökning 2014 fick svara på 
frågan hur man ser på tillgången på parker, grönområden och natur på en 
skala mellan 1-10 blev snittbetyget 7,8. Lägsta betygsindex ligger på 6,2 och 
högsta på 8,7. Man är mer nöjd 2013 jämfört med tidigare år vilket indikerar 
att utvecklingen går i rätt riktning sett till det övergripande målet. Resultatet 
visar också att de tillfrågade kvinnorna är något mer nöjda än männen som 
tillfrågats.   
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Att skydda natur och biologisk mångfald är viktigt. Det handlar bland annat 
om att upprätthålla en god balans i våra ekosystem så att deras 
produktionsförmåga bevaras, främja människors hälsa, trygga en god 
hushållning av naturresurserna samt att bevara de kulturhistoriska värdena. 
Det finns olika typer av skydd av natur. De skyddsformer som förekommer i 
Karlstads kommun är naturreservat, biotopskydd, naturminne samt djur- och 
växtskyddsområden. Det finns också reglerat hur formerna för skydd ska se 
ut samt vem som kan inrätta skydden.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Karlstads kommun arbetar själva med att skydda och bevara värdefull natur 
samtidigt som länsstyrelsen samordnar regionala strategier för hur skydd av 
länets värdefullaste skogar, våtmarker, sjöar och vattendrag ska uppnås. Vi 
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har haft en långsam utveckling av andelen skyddad natur i Karlstads 
kommun de senaste åren. Men under 2014 har två olika former av skydd 
bildats. Det är också fler områden som är på gång att skyddas av både 
kommunen och länsstyrelsen.  

Kommunen gynnar ekologiskt brukande på den egna jordbruksmarken 
genom att ge 20 procents rabatt på arrendeavgiften till KRAV-anslutna 
brukare. En annan faktor som påverkar utvecklingen av andelen ekologiskt 
brukad jordbruksmark är utformningen av EU:s miljöstöd. Målen med 
miljöstödet är att reducera jordbrukets belastning på vattendrag och främja 
naturens biologiska mångfald. 

Naturens värde för friluftslivet är något som vi har arbetat mycket med. I takt 
med att friluftslivet utvecklas ställs också andra krav på naturens 
tillgänglighet för friluftslivet. De senaste åren har vi arbetat med att 
tillgängliggöra ett antal olika naturområden för att fler ska ha möjlighet att 
komma ut i naturen. Satsningen på båtbussarna är ett exempel som gör att 
fler får tillgång till naturen i skärgården. I skärgården har vi de senaste åren 
arbetat mycket med att göra iordning rastplatser, dass och bryggor. 
Karlstadsborna har också tillgång till många vandringsleder som kommunen 
arbetat med att anlägga och rusta upp. Ett exempel är vandringsleden på 
Jäverön som efter upprustning blev en av de första lederna som certifierats 
som Värmlandsled. Kommunen har också skapat förutsättningar för 
stadsodling på allmän mark. Vi har även fokuserat på sandstränder som, 
bland annat på grund av regleringen av vattenståndet i Vänern, börjat växa 
igen. För att bevara biologiska värden och ge Karlstadsborna tillgång till 
stränderna pågår ett arbete med att röja stränder från sly, buskar och 
markvegetation. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
En utmaning för att bevara natur och biologisk mångfald är att hitta balansen 
mellan olika intressen som finns kopplat till naturområden. För att bevara 
natur och biologisk mångfald krävs större hänsyn i nyttjandet av mark och 
vatten utanför skyddade områden. Genom samverkan mellan olika aktörer 
kan den ekologiska nyttan av skydds- och bevarandeåtgärder bli god 
samtidigt som den värdefulla naturmiljön kan bli en värdefull resurs för lokal 
utveckling. 

4.1 Levande skogar  

Delmål 
År 2020 ska ytterligare minst 1000 hektar skog av värde för naturvård eller 
rekreation vara långsiktigt skyddade. 
Måluppfyllelse 

Sedan basåret 2010 har vi skyddat 40 hektar skog vilket innebär att vi ligger 
långt ifrån måluppfyllelse. Bedömningen är att vi inte kommer att nå målet 
till och med 2020. Nationellt sett är miljömålet levande skogar ett av de 
miljömål som man, likt Karlstads kommun, ligger långt ifrån måluppfyllelse. 
Ambitionsnivån är hög men har också bedömts som realistisk för Karlstads 
kommun. Med den senaste utvecklingstrenden i kommunen kommer vi dock 
inte att nå målet om inte åtgärdstakten ökar. 

Resultat 
I Karlstad ökade arealen skyddad skog mellan 2010 och 2011 då ett nytt 
naturreservat bildades. Det heter Dansarebacken och är 9,1 hektar stort. Inte 
förrän under 2014 utökades skyddet igen genom att två nya skogsområden 
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om sammanlagt 30 hektar skyddades. Det är naturreservatet Styggvrån på 
28,7 hektar som bildades av länsstyrelsen och ett nytt biotopskyddsområde 
på Hösserudsåsens västbrant som är 1,3 hektar stort och bildades av 
kommunen. Flera skogsområden är också på gång att skyddas.  

 
TABELL 4: AREAL SKYDDAD SKOG 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Areal skyddad skog 947,9 957 957 957 987,0 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Avverkning av skyddsvärda skogar och bristfällig miljöhänsyn är ett stort 
hot mot den biologiska mångfalden. Skogen har många värden som är 
viktiga att bevara, exempelvis skogsråvara, biobränsle, bär, svamp, jakt, 
friluftsliv, rening av luft och vatten samt klimatreglering. Skogens sociala 
och estetiska värden är viktiga med hänsyn till rekreation och friluftsliv. 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Skydd av skog är en aktuell fråga inom kommunen. Under hösten och 
vintern 2012/2013 inventerades skyddsvärda skogar i kommunen, främst på 
kommunägd tätortsnära mark. Inventeringen har legat till grund för ett 
förslag om vilka skogar som ska skyddas för att komma närmre 
måluppfyllelse. Flera av skogarna som föreslås skydd ligger nära Karlstad 
tätort. Här finns höga naturvärden, men också ett mycket stort värde för 
rekreation för de närboende. Närheten till tätorten gör också att en del av 
dessa områden är eller kan bli attraktiva för framtida exploateringar.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Något ställningstagande till skydd har inte gjorts ännu med undantag för I2-
skogen och Skutberget där uppdrag om att bilda naturreservat finns. 
Länsstyrelsen anser att de otillräckliga anslagen för ersättning till markägare 
för långsiktigt skydd av skogsmark med höga naturvärden är en orsak till att 
utvecklingen av skyddad skog inte går framåt i den takt som det skulle 
behövas. 

4.2 Ett rikt odlingslandskap  

Delmål 
Minst 550 hektar ängs- och naturbetesmark, varav minst 300 hektar 
strandängar, inom Karlstads kommun ska år 2020 vara väl betade eller 
slåttrade.  
Måluppfyllelse 

Prognosen för att uppnå målet ser god ut genom det arbete som hittills 
utförts.  
Resultat 

Under 2012 genomfördes en inventering av samtliga ängs- och 
naturbetesmarker med en bedömning av hävden i Karlstads kommun. Den 
har legat till grund för det resultat som redovisas nedan.  
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4.2.1 Välhävdade ängs- och naturbetesmarker 

Mellan 2013 och 2014 ökade arealen välhävdad ängs- och naturbetesmark. 
Den minskning som vi kan se mellan 2012 och 2013 beror på att det gjordes 
en ny bedömning av slåttermarken på Brattfors flygfält under 2013. 30 
hektar istället för 120 hektar (2012) kunde bedömas som välhävdad äng och 
resterande 90 hektar bedömdes som restaurerbar äng. Det genererade en 
minskning med 90 hektar välhävdad areal ängs- och naturbetesmark jämfört 
med 2012. Utöver det stod strandängarna i Knappstadviken obetade 2013, 
men betet återupptogs igen 2014. Några strandängar restaurerades 2013, 
vilket bidrog till en ökning av den välbetade arealen. 
TABELL 5: VÄLHÄVDAD ÄNGS- OCH NATURBETESMARKER 

 2012 2013 2014 

Välhävdad areal bete+ slåtter (ha) 425,9 310,2 369,3 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Den sammanlagda förändringen blir därför en minskning med 115,7 hektar 
välhävdad areal ängs- och naturbetesmark: från 425,9 hektar 2012 till 310,2 
hektar 2013. 

4.2.2 Välhävdade strandängar 

Under 2013 genomförde kommunen restaurering genom fräsning och 
slyröjning på två strandängar: Alsters herrgård och Jäverö gård. Dessa två 
strandängar kan nu bedömas som 100 procent välhävdade, i stället för 50 
procent respektive 80 procent, vilket var bedömningen vid inventeringen av 
alla ängs- och hagmarker 2012. Detta innebär ett tillskott till den välhävdade 
arealen bete och slåtter (tillika areal strandängar) under 2013 med 5,8 hektar. 
TABELL 6: VÄLHÄVDADE STRANDÄNGAR 

 2012 2013 2014 

Välhävdad areal strandängar (ha) 223,3 197,6 256,7 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen 
En negativ förändring under 2013 var att strandängen i Knappstadviken varit 
obetad till följd av att privata markägare sade upp den nyttjanderätt 
kommunen haft med dem sedan 2003. Det innebär en minskning av arealen 
välhävdad areal bete och slåtter (tillika strandäng) med 31,5 hektar jämfört 
med 2012. Betet i Knappstadviken återupptogs igen 2014. Under 2014 
genomförde kommunen restaurering genom fräsning och betesputs på delar 
av sju olika strandängar om sammanlagt 47 hektar. Dessa strandängar ligger 
vid Panken, Arnöfjorden samt del av Knappstadviken. Efter restaurering 
bedöms arealerna som 100 procent välhävdade. 

Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald finns i ängs- och 
naturbetesmarker och idag finns endast en bråkdel av de ängs- och 
naturbetesmarker som brukades före 1900-talets rationalisering kvar. 
Skötsel, främst i form av betning, krävs för att bevara dessa marker. Särskild 
vikt har lagts på strandängar som innebär höga värden för naturvård, 
rekreation, landskapsbild och kulturmiljö.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Många positiva insatser har genomförts för att bevara värdena i 
odlingslandskapet. Vår ambition är att ängs- och naturbetesmarker som finns 
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inom Karlstads kommun även fortsättningsvis ska finnas kvar. Intresset för 
att restaurera betesmarker bedöms som högt även för privata markägare, 
däremot är det ekonomiska läget många gånger ansträngt för djurhållande 
gårdar och kan på så sätt påverka markskötseln negativt.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
För att uppnå de arealer välhävdade ängs- och naturbetesmarker som anges i 
delmålet behöver åtgärderna fortsätta i form av röjning av sly, glesning av 
trädskiktet och förbättrat betestryck. På strandängarna gäller även åtgärder 
som betesputsning och fräsning. 

4.3 Myllrande våtmarker  

Delmål 
Arealen våtmarker inom Karlstads kommun som är ekologiskt eller 
hydrologiskt värdefulla ska inte minska från och med 2011.  
Måluppfyllelse 

Utifrån den kännedom vi har idag är arealen våtmark oförändrad sedan 2012. 
Däremot riskerar två våtmarker att i framtiden bli förstörda med anledning 
av exploatering (utbyggnation av E18 samt en eventuell torvtäkt). 
Resultat 

Vi har sedan 2012 följt upp delmålet om areal våtmarker i Karlstads 
kommun. Det har hittills inte framkommit några uppgifter om att våtmarker 
har förstörts inom Karlstads kommun.  

När E18 över Sörmon får en ny sträckning de närmaste åren kommer en 
våtmark (Flakmossen) att förstöras. Ytterligare en våtmark riskerar att 
förstöras med anledning av eventuell torvtäkt som i nuläget inte fått tillstånd.   

Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Ett stort antal växter och djur, varav flera är hotade eller missgynnade, är 
beroende av våtmarker. De flesta kvarvarande våtmarker är mer eller mindre 
påverkade av markavvattning, kvävenedfall, dikning, torvbrytning med 
mera. Den påverkan våtmarkerna utsätts för leder till ändrade livsvillkor för 
de arter som har våtmarker som sin livsmiljö. Våtmarker utgör viktiga 
livsmiljöer för många växt- och djurarter och utför ekosystemtjänster, genom 
att rena vatten från läckande näringsämnen.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Det är viktigt att ta hänsyn till de värdefulla våtmarkerna vid exploatering 
eller vid annan verksamhet som kan påverka våtmarkerna negativt.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Det saknas idag en kartläggning över våtmarker som kan kategoriseras som 
ekologiskt eller hydrologiskt värdefulla. Det försvårar även möjligheten att 
följa upp statusen för dessa våtmarker. Hittills baseras uppföljningen på den 
kunskap som finns hos kommunen och länsstyrelsen: uppgifter om tillstånd 
eller dispenser till exploatering eller annan verksamhet som kan påverka 
arealen våtmarker inom Karlstads kommun på ett positivt eller negativt sätt. 
För att kvalitetssäkra uppföljningen behövs en metod för den fortsatta 
uppföljningen. Våtmarker är känsliga för fordonskörning vilket är svårt att 
följa upp i vilken omfattning det sker och hur stor skadeverkan det ger. 
Skogsbrukets hänsyn är viktig för att skydda våtmarkerna.  
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4.4 Ett rikt växt- och djurliv  

Delmål 
Situationen i Karlstads kommun för rödlistade arter i allmänhet, och för 
kommunens särskilda ansvarsarter i synnerhet, ska förbättras jämfört med 
2011. 
Måluppfyllelse  

Antalet åtgärder vi utfört för att förbättra för rödlistade arter har successivt 
ökat i Karlstads kommun. Vi har genom de olika åtgärderna förbättrat 
förutsättningarna för ett flertal rödlistade djur- och växtarter.  
Resultat 

Varje år sedan 2012 går vi igenom vilka åtgärder som kommunen, 
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen genomfört i syfte att öka kunskapen om 
eller förbättra förutsättningarna för rödlistade arter. Underlag från tidigare år 
saknas. Under 2012 bildade Skogsstyrelsen två naturvårdsavtal i lövskogar 
inom ramen för åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett. Bland annat 
röjdes granskog för att gynna vitryggig hackspett.  

Under 2013 genomförde kommunen bland annat en etapp restaurering av 
Herröns våtmark. Genom att gräva och röja vass skapades mer öppna 
vattenytor i våtmarksmosaiken. Detta gynnade flera våtmarkslevande arter, 
bland annat rödlistade arter som småfläckig sumphöna och gulärla samt den 
föreslagna ansvarsarten trastsångare. Vid våtmarken finns också 
citronfläckad kärrtrollslända som är en art som listas i EU:s art- och 
habitatdirektiv. 2013 restaurerades också strandängar vid Alsters herrgård 
och Jäverö gård. 

Vi har under 2014 bland annat genomfört restaurering genom fräsning och 
betesputs på delar av sju olika strandängar: Vadholmen, Hammar, Sund, 
Helgetorp, Östra Ve, Lund och Knappstadviken. På fem av dessa 
strandängar finns den hotade växten grönskära dokumenterad sedan tidigare. 
Förutsättningarna för den har nu förbättrats ytterligare. 
Strandängsrestaureringarna gynnar även andra rödlistade arter av fåglar, 
växter och insekter samt bidrar till ökade värden för rekreation, 
landskapsbilden samt kulturmiljön.  

2014 har kommunen också restaurerat fem igenväxande sandstränder vid 
Vänern, vilket gynnar arter som är beroende av öppen, solbelyst sand, bland 
annat mindre myrlejonslända. 

Länsstyrelsen har arbetat med rådgivning till markägare och brukare om 
hänsyn till arter knutna till sandiga ängsmarker samt satt upp 
informationsskyltar om den rödlistade fisken asp vid Glumman och 
Alstersälven. 

Antalet inventeringar av vissa ansvarsarter har varierat i omfattning de 
senaste åren. Kommunens ansvarsart, växten grönskära inventerades under 
2012 på strandängar. Grönskära hittades då på 16 av 29 strandängar. På flera 
strandängar fanns stora bestånd av grönskära. Under 2013 genomfördes sju 
inventeringar och under 2014 en inventering, som berör de arter som föreslås 
bli kommunens ansvarsarter. Bland inventeringarna har ett flertal arter 
hittats. Kommunen har inventerat förekomst av mindre myrlejonslända på 41 
sandstränder vid Vänern i Karlstads kommun. Mindre myrlejonslända 
hittades på 25 av dessa stränder, vilket gav kunskap om 15 tidigare okända 
lokaler för arten. I samband med naturinventering av skogsområden har 
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bland annat tallticka och reliktbock hittats. Förekomsten av sandödla på 
Brattforsheden och Sörmon följs årligen upp av Länsstyrelsen i Värmland. 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Det finns ett flertal hotade arter inom Karlstads kommun som vi nationellt 
och regionalt har ett särskilt ansvar för. Målet handlar om att arbeta för att 
skydda och förbättra situationen för dessa arter.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Det finns många rödlistade arter som är kända inom Karlstads kommun, men 
kunskapen är inte fullständig, utan behöver kompletteras kontinuerligt 
genom nya inventeringar. Det behövs fler åtgärder för att säkra överlevnaden 
hos alla rödlistade arter som förekommer i kommunen. Karlstads kommun 
jobbar aktivt sedan många år tillbaka med både naturinventeringar och 
åtgärder för att gynna rödlistade arter. Under de kommande åren kommer 
naturvårdsarbetet bland annat inriktas mot särskilda kommunala ansvarsarter 
som är relativt ovanliga i landet, men som har en betydande del av sin 
förekomst inom Karlstads kommun.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Olika arter behöver olika typer av insatser. Skydd av områden hör till en av 
de viktigaste åtgärderna för att rädda hotade arter. Vissa arter vill ha en orörd 
natur. Några behöver stora sammanhängande arealer av sin livsmiljö, medan 
andra kan överleva på enstaka solbelysta gammeltallar. Andra arter behöver 
en anpassad skötsel eller återkommande störningar för att finnas kvar som 
till exempel grönskäran på strandängarna som är beroende av betesdjurens 
tramp eller återkommande slåtter. Vid exploatering av naturområden är det 
bra att vi har ett gott kunskapsunderlag innan beslut fattas. 
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5 Mark, byggande och boende 
Övergripande mål 
Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv 
med hänsyn till natur och kulturvärden.  
Måluppfyllelse 

Karlstads kommuns översiktsplanering och beslutade planer och program 
ska utgöra en god grund för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till 
natur och kulturvärden. Utmaningen är att hantera de målkonflikter som kan 
uppstå och hantera olika intressen som ställs mot varandra. Målet är 
svårbedömt då det krävs fler indikatorer för att få en heltäckande bild över 
utvecklingen. Med tanke på områdets omfattning kan utförligare 
utvärderingar och uppföljningar krävas för att se hur samhällsplaneringen 
bidrar till hållbarhetsperspektiven och måluppfyllelse.  
Resultat 

Ett mått på hur samhällsplaneringen ger förutsättningar för ett hälsosamt liv 
med hänsyn till naturen är hur långt Karlstadsbor har till grönområden. 
Enligt den analys som utfördes 2012 hade 84 procent av de tätortsboende i 
Karlstads kommun 300 meter eller kortare till ett kvalitativt grönområde, det 
vill säga ett tillgängligt grönområde som man går till för att det är en del av 
målet med exempelvis promenaden, cykelturen eller leken och som man kan 
uppehålla sig i.  

I Karlstads kommun pågår ett arbete med att inventera värdefulla 
kulturmiljöer och byggnader. Kunskapsunderlaget ska bidra till att underlätta 
arbetet vid bygglovsgivning och i samhällsplaneringen värna värdefulla 
kulturmiljöer och byggnader som finns i Karlstad. 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Genom samhällsplaneringen har vi goda förutsättningar att påverka 
människors hälsa och miljön så att utvecklingen sker på ett hållbart sätt.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Genom att ta fram trafikplanen 2013 och cykelplanen 2014, visar vi att gång-
, cykel- och kollektivtrafik prioriteras högt inom vår infrastrukturplanering. 
De bidrar till målet och ger förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv. 
Kulturinventeringen är också ett exempel på en insats som bidragit till målet. 
Vi har även börjat ett arbete med att ta fram en grönstrukturplan.   
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Ser vi till det övergripande målet är det många faktorer som påverkar 
måluppfyllelsen. Vår vision att bli en storstad med över 100 000 invånare 
visar riktningen för utvecklingen, och den årliga befolkningsökningen talar 
också för att vi följer den riktningen. Vi har därför ett ansvar att planera för 
en ökad befolkningsmängd. Inom ramen för samhällsplaneringen finns flera 
av kommunens uppsatta mål som vi måste ta hänsyn till. Det blir därmed 
också tydligt att vissa mål är svåra att nå om olika intressen ställs mot 
varandra. Det handlar framförallt om hur vi kan möta 
bebyggelseutvecklingen och samtidigt säkerställa människors hälsa, en god 
miljö och kulturvärden. Vi behöver därför fortsätta lyfta dessa olika intressen 
och använda de underlag som finns för att samhällsplaneringen ska ske på ett 
tryggt och säkert sätt med hänsyn till vår vision och våra mål.  
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Reflektion av mål och indikatorer 
I samband med uppföljning av detta mål har diskussioner förts kring vilket 
sätt vi valt att följa upp målet. Hittills har tillgången till kvalitativa 
grönområden varit en indikator som vi valt att följa. Men för att få en mer 
heltäckande bild över utvecklingen inom målet krävs fler indikatorer. 

5.1 God bebyggd miljö  

Delmål 
All fysisk planering ska grunda sig på aktuella planeringsunderlag för: 
bostäder, verksamhetsmark, risk- och sårbarhet, energi, transporter, 
naturvård och grönstruktur, vatten samt kulturmiljö och arkitektur.  
Måluppfyllelse 

Målet kommer kunna nås. Det finns idag aktuella planeringsunderlag inom 
fem områden, och för de resterande områdena är planer och program på gång 
att tas fram eller beslutas.  
Resultat 

Vi följer detta mål genom att gå igenom vilka uppdaterade eller nya 
planeringsunderlag som finns. De planeringsunderlag som tas upp under 
detta mål är planer och program med en särskild strategisk betydelse, som i 
huvudsak är antagna av kommunfullmäktige. Under 2014 har två 
planeringsunderlag av större strategisk vikt antagits och det är avfallsplanen 
samt riktlinjer för verksamhetsmark i Karlstads kommun. Sedan har tre 
arbeten startat och det är: grönstrukturplanen, klimatanpassningsplanen samt 
en natur- och friluftsplan. 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Som en försäkran om att den fysiska planeringen skapar goda förutsättningar 
för människors hälsa och miljön, är det viktigt att det finns 
planeringsunderlag och att de är välgrundade. I takt med att samhället 
förändras är det också viktigt att planeringsunderlagen är uppdaterade.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Det har funnits behov av nya planer för ett flertal områden. I och med den 
strategiska planen har fokus satts på mål, delmål och uppföljning. De 
underliggande tre hållbarhetsstrategierna har även gett inriktning till 
förvaltningar om vad som behöver tas fram och behov att jobba med. Sju 
olika arbeten startades 2013 och tre arbeten under 2014. Den strategiska 
planen och hållbarhetsstrategierna har satt ramen för de olika planerna och 
programmen. Andra faktorer som påverkar behovet av att ta fram nya planer 
och program styrs av vad som händer i vår omvärld. Ett exempel på det är 
det förändrade klimatet med till exempel kraftiga skyfall som tenderar att 
öka. Det ställer också hårdare krav på hur vi planerar. Det har bland annat 
föranlett ett arbete med att ta fram en klimatanpassningsplan.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Som målet är formulerat idag finns inget behov av nya indikatorer. Skulle vi 
istället omformulera målet och istället bedöma hur vi arbetar efter de 
framtagna planeringsunderlagen krävs fler indikatorer. Efterlevnaden av de 
planer och program som tas fram är svårbedömd då det handlar om hur de 
används i praktiken.  
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5.2 Gröna ytor  

Delmål 
Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde 
inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd och 
ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd.  
Måluppfyllelse 

Vårt målinriktade arbete med att ta fram en ny grönstrukturplan kombinerat 
med att Karlstadsborna upplever sig nöjda med tillgången till parker, 
grönområden och natur gör att vi delvis kan säga att vi uppnått vårt mål. 
Eftersom vi saknar en analys av hur den faktiska tillgången är till 
grönområden kan vi inte fullt ut göra bedömning av måluppfyllelse. Det 
krävs därför ytterligare insatser för att nå målet.   
Resultat 

Vi kan i nuläget inte redovisa något resultat för detta mål. Det pågår ett 
arbete med att ta fram en grönstrukturplan. I samband med det planeras en 
inventering av grönområden i Karlstads kommun. Det finns även en 
förhoppning om att grönområden lättare ska gå att följa upp genom projektet 
geodata. Projektets syfte är att fler ska få tillgång till information inom 
ramen för geodata. Vad vi kan se är att en stor del av Karlstadsborna enligt 
SCB:s medborgarundersökning är nöjda med tillgången på parker, 
grönområden och natur.  
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Grönområden bidrar till att göra det attraktivt att bo och vistas i Karlstad och 
till god hälsa hos invånarna. Det är därför viktigt att de grönområden som 
finns behålls. Att öka tillgängligheten och få människor att använda stadens 
parker och grönområden som en naturlig del i vardagen är ett sätt att 
förbättra folkhälsan. Studier har visat att utformningen av bostadsområden 
och närheten till grönområde har stor betydelse för människors 
välbefinnande och är särskilt betydelsefulla för hur människor upplever den 
egna hälsan. En rik grönstruktur bidrar till flera olika värden som till 
exempel hälsa och välbefinnande, estetiska värden, klimatanpassning, renare 
luft och spridningskorridorer för djur och växter. 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Vi har inom kommunen inlett ett arbete med att ta fram en ny 
grönstrukturplan då det finns ett behov av en fördjupad inventering och 
analys. Förhoppningen är att grönstrukturplanen kommer gynna 
måluppfyllelsen och ge en bättre bild över situationen samt att den ska 
fungera som ett underlag till all fysisk planering och beslut om utformning 
av grönområden i framtiden. 
Insatser som behöver göras för att nå målet. 
Vi behöver få bättre vetskap och underlag om hur långt Karlstadsborna har 
till grönområden. Statistiken behöver bli säkrare och lättare att följa upp. För 
att riktlinjer för framtiden ska fastställas behöver en mer fördjupad 
inventering och analys av stadens grönstruktur göras.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Vi har ingen framtagen metod för uppföljning av detta mål.  
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5.3 Kulturhistorisk bebyggelse  
Delmål 
Ett aktuellt kunskapsunderlag som identifierar bebyggelsens kulturhistoriska 
värden i Karlstads kommun ska vara tillgängligt 2015, kulturhistorisk 
bebyggelse ska kontinuerligt skyddas i detaljplan. 
Måluppfyllelse 

Målet är delvis uppnått då vi kommit en god bit på vägen genom arbetet med 
kulturinventeringen. Bedömningen är dock att vi vid 2015 års slut inte har 
hunnit inventera samtliga områden i kommunen. 
Resultat 

Arbetet med inventeringar i kulturmiljöprogrammet ger ett bra 
kunskapsunderlag som bidrar till att vi vid bygglovgivning och i 
samhällsplaneringen kan värna de värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
som finns i Karlstad. Under 2013 inventerades ett område i 
kulturmiljöprogrammet och under 2014 inventerades tre. Antalet inventerade 
områden har ökat från åtta till 19 stycken mellan 2008 och 2013. Det finns 
totalt 49 områden som ska inventeras till och med 2015. 

Under 2013 till 2014 pågick även en parallell inventering där Sweco 
inventerade byggnader som ägs av kommunen för att se vilka byggnader och 
miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Resultatet kommer föras in i 
kulturmiljöprogrammet men kan inte räknas in under detta mål då 
inventeringen inte täcker ett helt område utan endast en kategori som är 
utspridd. Det bidrar dock till innehållet i kulturmiljöprogrammet. 

Ett sätt att följa hur vi i detaljplaneringen skyddar kulturhistorisk bebyggelse 
är att mäta antalet kulturhistoriska byggnader med rivningsförbud. 
Sammanlagt har fem byggnader med rivningsförbud skyddats genom 
detaljplaneläggning under 2014. Dessa byggnader finns i detaljplanerna 
Mercurius (1 byggnad), Södra Järpetan (3 byggnader) samt Östra Gräsdalen 
(1 byggnad). 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Vår målsättning är att vi ska få en så fullständig kartläggning som möjligt av 
vilka kulturhistoriska värden som finns i byggnader och miljöer i 
kommunen, vilket innebär att 49 områden ska inventeras till och med 2015. 
Det är framförallt ett viktigt underlag vid bygglovgivning och som 
planeringsunderlag, men också ett värdefullt arbete för 
kommunmedborgarna att kunna ta del av. 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Vi har kommit en god bit på vägen med kulturinventeringen. Informationen 
från inventeringarna uppdateras kontinuerligt samtidigt som det underlag 
som hittills tagits fram läggs ut på kommunens hemsida. I detaljplaneringen 
skyddas successivt kulturhistorisk bebyggelse mot rivning genom att vi vid 
ett planuppdrag använder oss av kulturmiljöprogrammet, 
stadsbyggnadsantikvarien samt ibland särskilt beställda planeringsunderlag 
för att kartlägga vilka kulturhistoriska värden som finns inom 
detaljplaneområdet. Finns det möjlighet (med hänsyn till andra värden för en 
god bebyggd miljö) har vi också som rutin att skydda höga kulturhistoriska 
värden med rivningsförbud (q) i detaljplanen. Det är det skydd som ger ett 
faktiskt juridiskt skydd för en byggnad att bevaras. Detaljplaner där 
huvudsyftet är att skydda bebyggelse från rivning görs mycket sällan utan 
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indikatorn är beroende av de planuppdrag som ges i samband med 
exploatering, och därför varierar antalet q beroende på vilka detaljplaner som 
vunnit laga kraft just det året. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
För att nå målet före 2015 krävs förstärkta resurser.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Det behövs ett långsiktigt perspektiv för detta delmål och det är ett arbete 
som kontinuerligt måste fortgå.  

5.4 Kemikalier, buller och radon 

Övergripande mål 
Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så 
låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. 
Måluppfyllelse 

Målet bedöms vara långt ifrån uppfyllelse. Vi omges dagligen av kemikalier 
vars effekter inte är kartlagda. Det saknas underlag från flertalet 
fastighetsägare om radonriktvärdet klaras. Det är därmed för tidigt att 
bedöma om målet kommer nås. Det krävs i nuläget mer resurser för att följa 
upp detta mål.  

För bedömning av måluppfyllelse för exponering av buller, se kap. 5.5.  
Resultat 

5.4.1 Metaller i mossa 

Sedan 1985 har kommunen undersökt metaller i mossa i Karlstad. 
Undersökningen utförs vart femte år för att se förändringar med tiden. De 
metaller som analyseras är: arsenik, kadmium, krom, koppar, järn, 
kvicksilver, nickel, bly, vanadin och zink. Vid den senaste undersökningen 
har även metallerna aluminium, kobolt, mangan och molybden analyserats. 
Metaller kan härledas från bland annat industrier, vägar och 
förbränningsanläggningar.  

Trenden sedan vi började analysera mossa är att halterna metaller generellt 
har minskat i mossa. Undantaget är kadmium och kvicksilver som istället har 
ökat något de senaste åren. Medelhalten av nedfallet av flertalet metaller i 
Karlstad har minskat med drygt 40 procent till över 80 procent. För bly 
specifikt är siffran drygt 85 procent. För järn och zink har minskningen varit 
lägre, cirka 30 procent respektive cirka 25 procent. Det minskade 
blynedfallet kan direkt kopplas till att bly tagits bort från bensin. 
Syftet med undersökningen är bland annat att följa upp tidigare 
undersökningar och följa förändringar över tiden. Det blir därför intressant 
att se på resultatet för den kommande undersökningen som kommer vara i år 
för att se om trenden är oförändrad eller inte.  

5.4.2 Metaller i slam 

Slammet från Sjöstadsverket klarar med god marginal de gränsvärden som 
finns för metallerna bly, kvicksilver och kadmium. Statistik för jämförelse 
med riket finns för 2008 och 2010. Slammet från Sjöstadverket visade då 
lägre halter av bly och kadmium jämfört med riksgenomsnittet men högre 
halter av kvicksilver. Halten av bly har i ett längre perspektiv minskat, vilket 
är en allmän tendens sedan man införde blyfri bensin. Kvicksilver ligger på 
en relativt jämn nivå med tillfälliga toppar. Den huvudsakliga källan till 



   Sid 42(63) 
 

 

kvicksilver är tandamalgam vilket innebär att vi kommer att se en långsam 
minskning av kvicksilver på sikt för att vi slutat använda amalgam som 
lagningsmaterial i tänder. För kadmium ser vi en liten ökning de senaste 
åren. Ökningen sker från en låg nivå. Det är oklart vilka orsaker som ligger 
bakom. Kadmium i avloppsvatten härrör huvudsakligen från 
bilvårdsanläggningar, tvätterier, konstnärsfärger och mat. 

 
DIAGRAM 7. METALLER I AVLOPPSSLAM 

 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 

Andelen Karlstadsbor som upplever att de är tillräckligt informerade om vad 
som får spolas ner i avloppet ökar. Vid den senaste mätningen 2013 var 
andelen 72 procent, vilket också var högre än riksgenomsnittet som låg på 63 
procent.  

5.4.3 Radon 

I kommunens tätorter finns 219 fastigheter med flerbostadshus byggda med 
blå lättbetong. Arbetet med att uppmana fastighetsägarna att genomföra 
mätningar, och om det behövs vidta åtgärder, har resulterat i att 31 
fastighetsägare med flerbostadshus byggda med blå lättbetong genom 
mätningar har visat att radonhalterna i lägenheterna inte överskrider 
riktvärdet. Detta är en ökning från fem till 31 fastigheter jämfört med 2013. 
Troligen är det fler som utfört mätningar och klarar riktvärdet för radon men 
ännu inte meddelat kommunen.  
Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Långlivade ämnen som är spridda i miljön eller finns lagrade i varor och 
byggnader kan påverka människor och miljö under lång tid. Stigande 
konsumtion leder till fler kemikalier och ökad varuproduktion, och därmed 
ökad spridning av farliga ämnen. För många kemikalier saknas fortfarande 
kunskap om hur de påverkar människors hälsa och miljön.  

Överallt från där metaller utvinns eller bearbetas sprids metaller ut i luften, 
oftast som stoft. När de sedan hamnar på skrot- eller avfallsupplag eller 
förbränns fortsätter metaller att frigöras och kommer ut i luften. Mossor tar 
upp metaller nästan uteslutande från luften och inte från det underlag de 
växer på. Deras metallinnehåll speglar därför tillförseln från luften och kan 

,0.00

,20.00

,40.00

,60.00

,80.00

1,0.00

1,20.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

        Kvicksilver

        Kadmium



   Sid 43(63) 
 

 

användas för att undersöka trender för nedfallet av metaller. Vissa metaller 
är essentiella vilket betyder att de behövs i små mängder för det biologiska 
livet. Men i alltför höga halter är metaller skadliga för växter, djur och 
människor. Detta gäller framför allt tungmetaller som kvicksilver, kadmium 
och bly.  

Förhöjda halter av radon kan vara skadligt för hälsan. Varje år beräknas 500 
lungcancerfall bero på radon i bostäder. Hälsoriskerna med radon beror på 
att radondöttrar som bildas när radongasen sönderfaller följer med 
inandningsluften via damm till luftrör och lungor. Strålningen som 
radondöttrarna avger vid sönderfallet orsakar skador som kan leda till 
lungcancer. Ägare till flerbostadshus är skyldiga att utföra radonmätningar 
som en del i sin egenkontroll. Hittills har arbetet med radon varit fokuserat 
på information och vägledning. Vägledning har skett löpande med 
förfrågningar från mäklare och husköpare, samt frågor om åtgärder och 
radonbidrag.  
Faktorer och åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Under 2013 antogs en ny internationell överenskommelse om kvicksilver, 
Minamata-konventionen, som på sikt minskar den långväga lufttransporten 
av kvicksilver till Sverige. Avtalet innebär bland annat att de flesta stora 
användningsområdena för kvicksilver i produkter – exempelvis batterier, 
lampor, mätinstrument, kosmetika och bekämpningsmedel – ska fasas ut till 
2020. I Sverige har användningen av kvicksilver varit begränsad sedan 1990-
talet, och sedan 2009 råder ett generellt förbud.  
Metaller i slam 
Ökningen av kadmium kan till viss del kopplas ihop med en ökad 
livsmedelsimport. Vissa importerade livsmedel odlas på marker med högre 
kadmiuminnehåll än våra.  
Radon 
Från 2011 har ägare till flerbostadshus som är byggda med blå lättbetong, 
med okända eller höga radonhalter och som ännu inte gjort mätningar eller 
vidtagit några åtgärder, informerats om sitt ansvar att i första hand 
genomföra mätningar och i andra hand åtgärda eventuellt höga radonhalter. 
Det har hittills resulterat i att 31 flerbostadhus byggda med blå lättbetong 
klarar radonriktvärdet. Sannolikt är det fler som har utfört mätningar i 
flerbostadhus och som klarar radonriktvärdet men inte meddelat kommunen. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
För många kemikalier saknas fortfarande kunskap om hur de påverkar 
människors hälsa och miljön. Kemiska risker behöver förebyggas genom 
ökad kunskap om ämnens farliga egenskaper, information om användningen 
och regler om att begränsa användningen av vissa ämnen.  

Användningen av många farliga kemiska ämnen har begränsats de senaste 
decennierna tack vare svenska miljölagar, skärpt lagstiftning inom EU samt 
internationella överenskommelser. Även frivilliga åtgärder har bidragit till 
framsteg, exempelvis miljömärkning, miljöledningssystem i företag samt 
ekologisk odling. För att ytterligare begränsa spridningen av farliga ämnen 
måste alla dessa insatser fortsätta att utvecklas.  
Radon 
Arbetet med att få in radonuppgifter från ägare till flerbostadshus fortsätter 
men för att nå målet kan det bli aktuellt med förelägganden för att få ägare 
till flerbostadshus som är byggda med blå lättbetong att mäta, vidta 
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eventuella åtgärder och göra uppföljningsmätningar för att vi ska kunna nå 
målet.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Målet är omfattande och det saknas generellt indikatorer som är kopplade till 
en god inomhusmiljö. Enligt Folkhälsomyndigheten har 1,2 miljoner vuxna 
människor fukt eller mögel i sina bostäder. Inomhusmiljön har stor betydelse 
för hälsan då de flesta människor tillbringar en stor del av sin tid inomhus. 
Statistiken för olägenhetsanmälningar i Karlstads kommun visar att fukt och 
mögelklagomål är mest frekventa tätt följt av bullerklagomål.  

5.5 Buller  

Delmål 
Antal boende som utsätts för trafikbuller ska minska. 
Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är svårbedömd eftersom vi saknar en heltäckande bild av 
utvecklingen för hela kommunen. Karlstadsbor som utsätts för trafikbuller i 
centrala Karlstad tenderar att öka.  
Resultat 

År 2008 gjordes en bullerkartläggning gällande trafikbuller i Karlstad tätort. 
Riktvärdet 65 decibel överskreds då inte på någon av de gator där 
kommunen är väghållare, däremot längs E18 där Trafikverket är ansvarig 
väghållare.  

Under sommaren 2014 utfördes en ny bullerkartläggning för centrala 
Karlstad. Bullerkartläggningen visade att många utsätts för ljudnivåer som 
överstiger riktvärdena från både väg- och järnvägstrafik. De gatorna med 
högst ljudnivåer är också de mest trafikerade gatorna, det vill säga: 
Hammaröleden, Sjömansgatan, Packhusgatan, Hagaleden och Hamngatan. 
Utmed dessa gator uppmättes ekvivalenta ljudnivåer över 70 decibel. Vilket 
innebär att det nuvarande riktvärdet på 55 decibel överskrids.   

Trafikmängden påverkar förekomsten av buller. Därför följer vi bland annat 
trafikmängderna på Hamngatan och Jungmansgatan.  
 

TABELL 7: TRAFIKMÄNGD PÅ ETT ÅR 

Antal fordon 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jungmansgatan 7800 7800 8000 .. .. 8000 8000 
Hamngatan 11900 12400 12300 12100 12300 12100 12100 

Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 

Värdena i tabellen avser mätplats på Hamngatan, väster om Järnvägsgatan. 
Där har årsmedeldygnstrafiken ökat med 1,7 procent mellan 2008 och 2014. 
Trafiken har dock varierat under perioden: mellan 11900 och 12400 bilar 
som årsmedeldygnstrafik. På mätplats på Hamngatan öster om Järnvägsgatan 
har den ökat med 4,7 procent från 2008 till 2014 men även där varierat under 
perioden. Den har varierat mellan 11900 och 12400 bilar som 
årsmedelsdygnstrafik. På Jungmansgatan har årsmedeldygnstrafiken ökat 
med 2,6 procent mellan 2008 och 2013.  
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Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor. Drygt två 
miljoner svenskar utsätts för trafikbuller i boendemiljön där 
dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 55 dBA, som är riktvärdet 
för god miljökvalitet. Vi saknar uppgifter på hur många personer i Karlstads 
kommun som upplever sig störda av buller från vägtrafik.  
Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem och trafikbuller är den 
miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Trafikbuller är starkt 
kopplat till vår samhällsutveckling. En ökad tillväxt för med sig ökade 
trafikmängder vilket påverkar bullersituationen. Buller påverkar vår hälsa 
och möjlighet till en god livskvalitet och är en viktig faktor att ta hänsyn till 
när vi bygger och utvecklar Karlstad. Sömnstörningar är en av de 
allvarligaste effekterna av samhällsbuller. Andra negativa effekter är stress, 
försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga. Det finns även studier 
som tyder på en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar vid långvarig 
exponering av buller. Samtidigt råder det bostadsbrist i många av landets 
regioner och det finns behov av att bygga bostäder i bullerutsatta miljöer. 
Regeringen har fattat beslut om en ny förordning gällande trafikbuller vilket 
kommer påverka hur buller ska hanteras vid planering och byggnation av 
nya bostäder framåt. 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
En förväntad trafikökning kan få konsekvenser för bullernivåerna. Vår 
satsning på nya biogasbussarna har gett en betydligt lägre bullernivå från 
stadstrafiken jämfört med när den kördes med dieselbussar. Ett fortsatt 
arbete med mobility management är också en åtgärd för att minska 
bullernivåerna i centrum. Som handlar om att få fler människor att gå, cykla 
eller åka kollektivt istället för att välja bilen. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Trafikbuller är ett utbrett problem och målet är därför svårt att nå. 
Utformningen av stadsmiljön påverkar spridningen av buller som till 
exempel: typ av vägbeläggning, hur fort bilar får köra, var bilar får köra, hur 
man utformar hus. Det är därför viktigt att fånga in alla dessa aspekter i ett 
tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen. 
I samband med planering utförs riskbedömningar kopplat till buller. Avstånd 
mellan störningskällan och de omgivande miljöerna, är ställningstaganden 
som utförs.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Målet har hittills varit svårt att följa upp då det krävs utförliga utredningar 
kring bullersituationen i Karlstads kommun. De utredningar som gjorts under 
2008 och 2014 bygger på olika beräkningsmetoder och är inte i teorin 
jämförbara. Bedömningen kring måluppfyllelse bygger därför på en samlad 
kunskap inom kommunen dels kring antal inkomna klagomål kopplat till 
buller samt beräkningar utförda i detaljplaneringsskedet, kompletterat med 
de ovan nämnda bullerutredningarna.  

  



   Sid 46(63) 
 

 

5.6 Naturgrus  

Delmål 
Användningen av naturgrus ska minimeras och bara användas där det inte 
kan ersättas av annat material. 
Måluppfyllelse 

Målet kommer kunna nås. Uttag av naturgrus minskar för varje år och vi är i 
rätt riktning mot målet. 
Resultat 

I Karlstad bedöms naturgrustillgångarna som medelstora, en uppgift som 
baseras på data från grusarkivet. Det finns sex grustäkter i Karlstad. Varje år 
följer vi upp hur stor mängd naturgrus som är uttagen. Mängden uttaget grus 
har minskat med 78 procent mellan åren 2008 och 2013. I riket som helhet 
går minskningen långsammare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har 
tillsammans med ballastproducenterna, länsstyrelserna och betongbranschen 
tagit fram rekommendationer och beskrivningar av de användningsområden 
för naturgrus som finns idag. De har också beskrivit inom vilka områden det 
saknas ersättningsmaterial för naturgrus. Syftet är att säkra en hållbar 
materialförsörjning och öka kunskapen om alternativa material till naturgrus.  
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Naturgrus är en ändlig resurs och har stor betydelse för vattenförsörjningen. 
Åsar och isälvsavlagringar som innehåller naturgrus är viktiga som 
dricksvattenresurser och fungerar som rening av råvatten. Uttag av naturgrus 
minskar för varje år och vi är i rätt riktning mot målet.  

Naturgrus har länge brutits för användning som ballast vid konstruktioner av 
vägar och järnvägar, vid betongtillverkning med mera. Samtidigt utgör 
naturgrusförekomster de viktigaste grundvattenreservoarerna. Vi har ett 
nationellt miljömål, grundvatten av god kvalitet, där en av utmaningarna för 
att nå målet är att minska trycket på att utvinna naturgrus. 
Naturgrusavlagringar har även betydelse för natur- och kulturlandskapet och 
för friluftslivet.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Den årliga minskningen av uttagen mängd naturgrus beror till stor del på de 
styrmedel som finns. Naturgrus fyller en viktig funktion för nuvarande och 
framtida dricksvattenförsörjningen vilket är av betydelse vid 
tillståndsprövning av en naturgrustäkt. Sedan 1996 har en punktskatt tagits ut 
för brutet naturgrus i syfte att verka för en bättre hushållning. Det finns idag 
materialslag som kan ersätta naturgrus. Vi är i färd med att ta fram en 
masshushållningsplan inom kommunen som kommer bidra till att målet nås.  

5.7 Giftfri miljö  

Delmål I 
Kunskapen om farliga ämnen ska öka för att minska användningen av hälso- 
och miljöfarliga kemikalier. 
Måluppfyllelse 

Inom delar av detta mål kan vi se en positiv utveckling. Fler Karlstadsbor 
bedöms få information om farliga ämnen genom bland annat projekt, 
utställningar, informationsinsatser och tillsyn.  
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Resultat 

Området kemikalier är omfattande och vi saknar indikatorer som ger en 
heltäckande bild över utvecklingen. Vi följer mängden metaller i 
avloppsslam för att få en bild/indikation över kemikalieanvändningen i 
Karlstad och vi undersöker hur stor andel som upplever att de är tillräckligt 
informerade om vad som får spolas ned i toaletten. Mellan 2010 och 2013 
har antalet tillfrågade ökat med två procent. När det gäller andel tillfrågade 
som upplever att det är lätt att bli av med sådant som inte får spolas ned i 
avloppet har andelen ökat.  
Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
I vår vardag utsätts vi för en mängd olika kemikalier genom till exempel 
hygienartiklar, mat, möbler och elektronik. Kunskapen om vilka kemikalier 
som är skadliga för vår hälsa och för miljön är viktig för att som konsument 
kunna göra ett bra/medvetet val. Med bättre kunskap om sådant som kan 
innebära en risk för oss kan vi lättare skydda oss.   

En del kemiska ämnen bryts inte ner utan stannar kvar i våra och djurs 
kroppar. Vissa kemiska ämnen kan skada genom att till exempel ge allergi 
eller störa hormonbalansen. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än 
vuxna vilket bland annat beror på att deras kroppar inte är färdigutvecklade.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Vi har tagit fram en kemikalieplan i syfte att fasa ut användandet av 
hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör 
barn och unga. Kemikalieplanen är ett led i arbetet att systematiskt minska 
risken med farliga kemikalier i barn och ungas vardag. 

En av de största delarna i kemikalieplanen är inventering av 
byggnadsmaterial, inredning och lekmaterial på samtliga förskolor i 
kommunen, inklusive öppna förskolor och familjedaghem. Genom att bland 
annat se till att de varor och produkter som används som leksaker på 
förskolor också är tillverkade för att vara leksaker och säkerhetsställa att de 
inte medför någon hälsorisk på grund av dess kemiska innehåll.  

Kommunen har också deltagit i Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt av 
smycken under 2014. Tillsynen genomfördes på några butiker i Karlstad 
med syfte att kontrollera reglerna för nickel, kadmium och bly i smycken 
samt öka butikernas kunskap om regelverket. Fem butiker besöktes och elva 
smycken togs ut för analys av bly, kadmium, nickel. 

Vi har även anordnat olika informationskampanjer för allmänheten genom 
åren bland annat en avloppskampanj med information om vad som får spolas 
ned i avloppet samt en utställning i bibliotekshuset om kemikalier i vår 
vardag.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Generellt behöver användningen av hälsofarliga kemiska produkter 
minimeras och i linje med det bör vi också sträva efter att kontinuerligt 
minska exponeringen och riskerna.   

Med nuvarande utveckling av hälsofarliga kemiska produkter behövs flera 
åtgärder för att minska mängden. Informationsinsatser är fortsatt viktiga för 
att nå målet samt att arbetet med kemikalieplanen fortskrider.  
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Reflektion av mål och indikatorer 
Inom detta mål behövs fler indikatorer för att målet ska bli mer 
konkretiserat. Området kemikalier är omfattande och det behöver brytas ned 
och specificeras, samt göras mätbart i den mån det går, för att vi ska kunna 
arbeta med måluppfyllese.  

5.8 Giftfri miljö  

Delmål II 
Inventera och riskklassa kommunala tillsynsobjekt i branschriskklass 1-2 
samt nedlagda deponier till år 2015. 
Måluppfyllelse 

Arbetet är påbörjat och delvis uppnått. Inventering har startat vid 23 
avslutade kommunala deponier.  
Resultat 

Under 2014 identifierades och startade inventeringen av 23 avslutade 
kommunala deponier. Det arbetet fortsätter under 2015 och förhoppningen är 
att det ska vara klart sommaren 2015.  
Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Markföroreningar upptäcks ofta i samband med expolatering (nybyggnation, 
grävning, rivning). Markföroreningar förekommer ofta där det legat en 
tidigare verksamhet men kan också spridas eller transporteras på olika sätt 
från en föroreningskälla via markförflyttning, vatten eller luft. Genom att vi 
inventerar och riskklassar tillsynsobjekt i branschriskklass 1-2 samt nedlagda 
deponier kan vi skaffa oss ett försprång och ett bättre kunskapsunderlag om 
potentiella markföroreningar. Underlaget är också viktigt för att 
säkerhetsställa en hållbar samhällsplanering.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Inom området förorenad mark pågår ett löpande arbete exempelvis i 
samband med exploatering och när detaljplaner tas fram. Ärendena är ofta 
omfattande och komplicerade och tar mycket tid i anspråk. Inom det så 
kallade niostadsnätverket för förorenad mark har Karlstad varit värd och 
anordnat en informationsdag kring kommunens inventering av nedlagda 
deponier samt ordnat ett studiebesök. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Fortsätta arbetet med att inventera kommunala deponier. Sommaren 2015 
påbörjas även identifiering och inventering av industriavfallsdeponier som 
ligger i Karlstads kommun. Arbetet med inventering och riskklassning av 
dessa beräknas vara klart under 2015, alternativt till sommaren 2016 
beroende på vad det inledande inventeringsarbetet visar. 

När det gäller inventering av kommunala tillsynsobjekt pågår en inventering 
av mindre verkstadsindustrier och skjutbanor och arbetet beräknas vara klart 
under 2015.  
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6 Internt miljöarbete 

6.1 Utsläpp av klimatgaser 
Övergripande mål 
Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i koncernen Karlstads kommun 
ska minska med 20 procent till och med 2015, och med 30 procent till och 
med 2020 (jämfört med 2009). 
Måluppfyllelse 

Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i koncernen Karlstads kommun 
har minskat med tio procent sedan 2009 men minskningen behöver gå 
snabbare för att vi ska nå vårt mål.  
Resultat 

Utsläppen av klimatgaser har minskat med cirka två procent per år sedan 
2009. Totalt från 2009 har utsläppen av klimatgaser från verksamheter i 
koncernen Karlstads kommun minskat med tio procent. Siffrorna anges i 
utsläpp av ton koldioxidekvivalenter från våra bilresor i tjänsten, transporter 
med arbetsfordon, energianvändning och inköp av livsmedel. Av de totala 
utsläppen på 25 797 ton koldioxidekvivalenter står utsläppen från 
energiförsörjningen för 72 procent, livsmedelsinköp för 19 procent och resor 
och transporter för nio procent.  

 
TABELL 8: UTSLÄPP AV KLIMATGASER INOM KONCERNEN KARLSTADS KOMMUN 

 2011 2012 2013 2014 

Förändring sedan 2009 -2 -9 -7 -10 

Livsmedel 23 9 4 -2 

Energi -4 -7 -5 -8 

Transporter -30 -41 -32 -32 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 

Utsläppen av växthusgaser från energiförsörjningen har minskat med åtta 
procent mellan 2009 och 2014. När det gäller transporter har utsläppen 
minskat med 32 procent från 2009 till nu. Utsläppen av växthusgaser från 
våra inköp av livsmedel ökade mellan 2010 och 2011, därefter har vi sett en 
succesiv minskning. 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Klimatförändringar orsakade av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser 
är ett av de största globala miljöproblemen. Förbränning av fossila bränslen 
som till exempel olja, kol och naturgas i el och värmetillförsel, 
industriprocesser samt transporter svarar för det största bidraget till 
klimatförändringen både i Sverige och i övriga världen. För att inte riskera 
en farlig påverkan på klimatet som ökar den globala medeltemperaturen 
måste utsläppen av växthusgaser minska. Karlstads kommun har därför även 
interna klimatmål som visar att vi tar ansvar för de klimatutsläpp som sker 
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inom koncernen Karlstads kommun, vilket även kan motivera andra att göra 
samma sak.   
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
De senaste åren har vi gjort flera insatser inom målområdet. Vår satsning på 
det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket på Heden kommer bidra till 
måluppfyllelse även inom detta målområde. Inom energiområdet har vi 
arbetat med energieffektivisering på olika sätt. Under 2014 slutfördes till 
exempel arbetet med att fasa ut användningen av eldningsolja i kommunens 
egna fastigheter och arbetet har därefter bestått av konvertering från 
uppvärmning med direktverkande el till berg- och fjärrvärme. Alla 
nybyggnadsprojekt i kommunal regi har klarat höga miljökrav. 
Hagaborgsskolan som stod klar 2014 är till exempel certifierad enligt 
Miljöbyggnad guld som innebär att det ställs högre krav på energi, 
inomhusmiljö och material. Hagaborgsskolan fick även pris för bästa 
miljöbyggnad i Sverige 2014.   

Vi har antagit ett belysningsprogram bland annat för att minska 
energiförbrukningen för all utomhusbelysning.  

Utsläppen från transporter har minskat med 32 procent sedan basåret 2009. 
Under de senaste åren har vi gjort insatser för att minska arbetsresor och 
resor i tjänsten genom att bland annat erbjuda möjligheten till webbmöten 
och webbkonferenser. I koncernen Karlstads kommun är 84 procent 
miljöfordon av personbilarna och 21,5 procent av våra arbetsfordon är 
miljöfordon. Sedan drivs en del ytterligare fordon på RME10, dessa är inte 
klassade som miljöfordon. Det finns bland annat en lastväxlare driven av 
RME och en gasdriven sopbil har köpts in och ersatt ett dieseldrivet fordon. 
Under 2014 köptes flera arbetsfordon in som är gasdrivna och en slam- och 
spollastbil kommer att köras på biodiesel. Andelen elfordon ökar och 
pluginhybrid har gått från noll till 15 under 2014.  

Sjöstadsverket tar hand om slam från alla Karlstads kommuns reningsverk. I 
reningen av slammet får vi biogas. Biogasen renas till fordonsgas, 
i kommunens egen anläggning bredvid Sjöstadsverket. Fordonsgasen går 
sedan att tanka på en bensinstation på Våxnäs. Koldioxidutsläppen är cirka 
97 procent lägre för fordonsgas än för bensin.  

Under 2014 startade också ett projekt för att minska matsvinnet i våra 
livsmedelsanläggningar.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Målet kan delvis uppnås genom satsningar inom energiområdet som till 
exempel: insatser för att minska elanvändningen för uppvärmning, 
ventilation och inomhusbelysning. Åtgärder för att förändra resor i tjänsten 
och arbetsresor i syftet att minska bilresorna samt en fortsätt satsning på 
miljöfordon och förnyelsebara drivmedel kommer att krävas. 

Mer klimatsmarta inköp av mat och livsmedel kommer också att bidra till att 
målet uppfylls. Att stärka och utveckla miljökraven vid upphandling är i allra 
högsta grad viktigt och kan vara direkt avgörande för vilken inriktning 
kommunen vill ha.   
Reflektion av mål och indikatorer 
För att få en mer rättvis bild över våra totala utsläpp av klimatgaser bör 
beräkningsmetoden ändras. Vi har noterat en brist i vårt sätt att beräkna 
energianvändningen och utsläpp av klimatgaser från transporter. Resultaten 
                                                      
10 Rapsmetylester (RME) är ett bränsle som ersätter diesel, bland annat för bussar. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nsle
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diesel
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som redovisas i denna uppföljning saknar kopplingen till hur stor 
elanvändningen är per kvadratmeter samt utsläpp av koldioxid per kilometer 
transporterad sträcka. När kommunen rapporterar in siffror för 
elanvändningen till Energimyndigheten görs det utifrån hur stor 
elanvändning är per kvadratmeter. Det innebär att det fortsättningsvis blir 
både enklare att redovisa samt att det ger en mer rättvis bild över 
elanvändningen.  

När vi beräknar utsläppen av klimatgaser från transporter så exkluderas resor 
som sker med flyg-, buss- och tågresor. Genom att räkna in samtliga resor 
och transporter så blir siffran mer representativ. 

6.2 Kunskap och delaktighet 

Delmål 
Alla medarbetare i koncernen Karlstads kommun ska ha kunskap och 
förståelse för hur arbetsplatsen och hur man själv bidrar till att uppnå våra 
gemensamma miljö- och klimatmål. 
Måluppfyllelse 

Kunskapen inom miljöområdet hos medarbetare i koncernen Karlstads 
kommun bedöms som bra och förståelsen är i allmänhet god om hur 
miljöåtgärder på arbetsplatsen är viktigt för att uppnå våra gemensamma 
miljö- och klimatmål. På många arbetsplatser i koncernen drivs ett aktivt och 
långsiktigt miljöarbete.  
Resultat 

Under 2010 och 2011 gick kommunens alla medarbetare och politiker en 
grundläggande utbildning i miljö och klimat. En majoritet var mycket nöjda 
och tyckte att utbildningen bidrog till bra diskussioner på arbetsplatsen. Efter 
utbildningen uppgav 88 procent av de tillfrågade att utbildningen ökat deras 
kunskaper om klimatförändringarnas orsaker. 

Hösten 2014 genomfördes en undersökning med syfte att kartlägga 
medarbetare i koncernen Karlstads kommun med avseende på kännedom, 
kunskap och beteende inom miljöområdet. Resultatet visade att 8 av 10 vet 
hur de ska agera miljövänligt i sitt dagliga arbete och känner ett stort 
miljöansvar. 92 procent tycker också att det är mycket viktigt att Karlstad 
kommun har ett aktivt miljöarbete. Kommens medarbetare agerar också 
praktiskt själva och bidrar till miljöarbetet på arbetsplatsen.  Exempelvis 
visade undersökningen att 80 procent släcker lampor i rum där ingen är och 
stänger av datorn helt vid dagens slut.  65 procent kan tänka sig att använda 
resfria möten i framtiden. Majoriteten källsorterar alltid eller ofta sitt avfall 
på arbetsplatsen. Undersökningen visade också att många tar med sig 
miljökunskaper hem som lärts via jobbet.  
Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Alla medarbetare har ett miljöansvar i det dagliga arbetet. Med medarbetare 
menas all personal och förtroendevalda samt kommunens olika brukare som 
barn och elever i skolan.  
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Målmedvetna satsningar på utbildning och delaktighet är en förutsättning för 
att kunna uppnå många av delmålen för det interna miljöarbetet. Resultatet 
från de undersökningar som utförts visar på en förståelse för miljöfrågor och 
ett engagemang i miljöarbetet.  
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Insatser som behöver göras för att nå målet.  
För att det ska få genomslag i fler av våra mål krävs också en stark 
handlingskraft. Det är viktigt att vi fortsätter att driva på och skapar 
förutsättningar för ett aktivt miljöarbete.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Målformuleringen är svår att mäta då det handlar om alla medarbetare i 
koncernen Karlstads kommun ska ha kunskap och förståelse för hur 
arbetsplatsen och hur man själv bidrar till att uppnå våra gemensamma 
miljö- och klimatmål. 100 procent kan anses vara mer en vision att sträva 
efter men inte ett mål. Det kan därför vara relevant att sätta upp ett nytt mål 
som är mer mätbart.  

6.3 Energi 

Delmål 
Elanvändningen i kommunens lokaler ska minska med 10 procent från 2009 
till och med 2015 och med 15 procent från 2009 till och med 2020. 
Måluppfyllelse 

Målet kommer inte nås till 2015 och det bedöms som svårt att nå till 2020.  
Resultat 

Elanvändningen i kommunens lokaler minskade kraftigt mellan 2009 och 
2011 och har fortsatt minska. 2014 ökade dock elanvändningen vilket 
innebär att vi från 2009 till 2014 totalt har minskat med två procent.  

 
TABELL 9: ELANVÄNDNINGEN I MEGAWATTIMMAR I KOMMUNENS LOKALER 
 2009 2011 2012 2013 2014 

Elanvändning 39418 35599 34062 36285 38643 

Utveckling i procent från 2009  -20 -14 -8 -2 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 

I stort sett är förbrukningen på väg ner i de kommunala fastigheterna med 
undantag för vissa anläggningar som är mer energikrävande och påverkar 
den totala siffran.  
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
All mänsklig aktivitet påverkar miljön på något sätt. Produktion av el är 
inget undantag. Därför är det viktigt att det görs på ett sådant sätt så att 
påverkan blir så liten som möjligt. Den huvudsakliga uppvärmningen i 
kommunens fastigheter sker idag med fjärrvärme och pelletspannor. Den el 
som kommunen köper in är bra miljöval och det mesta består av vattenkraft. 
Men det har inte alltid varit så utan är en följd av ett målmedvetet arbete. 
Vårt mål är att minska elanvändningen men det har också varit viktigt att den 
el som produceras och konsumeras är så miljövänlig som möjligt. Eftersom 
olika kraftslag har olika inverkan på miljön. 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Vi har bland annat arbetat med att fasa ut användningen av eldningsolja i 
kommunens egna fastigheter och arbetat vidare med konverteringen från 
uppvärmning med direktverkande el till berg- och fjärrvärme. Alla 
nybyggnadsprojekt i kommunal regi byggs idag med höga miljökrav. Till 
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exempel blev Alsters förskola, som stod klar 2013, den första förskolan i 
landet som certifierats som passivhus och Hagaborgsskolan som byggdes om 
2014, fick pris som Sveriges bästa miljöbyggnad.  

Kommunen har startat ett nytt belysningsprogram som ska ge en trygg, säker 
och energieffektiv offentlig belysning. Utifrån programmet har vi börjat byta 
till mer energieffektiva belysningsalternativ längs gator, gång- och 
cykelvägar.  

Några anläggningar i kommunen är mer energikrävande och påverkar den 
totala siffran för elanvändningen mer. Ett exempel är Sundsta badhus som 
stod klart och sattes i drift 2014. Det nya badhuset har en bredare och ny 
omfattning. Ytan är större och omfattar mer än det gamla badhuset som till 
exempel: spa, utomhuspool och bubbelpool. Detta påverkar det totala 
resultatet för elanvändningen, något vi är medvetna om och börjat ett 
åtgärdsarbete kring.  

Karlstads bostadsbolag bedriver ett aktivt arbete med att energieffektivisera 
sina fastigheter. De har till exempel minskat elförbrukningen med 48 procent 
per kvadratmeter och 20 procent totalt sett gällande elförbrukningen.  
Insatser som behöver göras för att nå målet 
Viktiga åtgärder för att nå målet är fortsatt utfasning av elvärmen, 
driftoptimering av ventilation och belysning, investeringar i energieffektiva 
maskiner och apparater samt att elförsörjda vitvaror byts ut till 
fjärrvärmevärmda sådana. Ytterligare viktiga insatser görs genom att 
synliggöra och medvetandegöra arbetsplatsens elanvändning för personalen i 
syfte att spara el. Vissa anläggningar är som ovan nämnt mer energikrävande 
än andra och det krävs därför insatser för att se över energianvändningen för 
dessa anläggningar. 
Reflektion av mål och indikatorer 
Elanvändningen bör fortsättningsvis redovisas per kvadratmeter. Se behov 
av nya indikatorer i kapitlet ” 6.1 Utsläpp av klimatgaser”.  

6.4 IT- verksamhet  

Delmål 
Karlstads kommun ska ha tagit fram en policy för grön IT senast utgången 
av 2012. 
Måluppfyllelse 

Som en del i det interna miljöarbetet har en policy om grön IT tagits fram.  
Resultat 

Policyn beslutades i kommunstyrelsen 2013. Grön IT är ett samlingsbegrepp 
för åtgärder som minskar miljöbelastningen med hjälp av IT. Det handlar om 
att använda informationsteknik för att minska vår egen organisations 
miljöpåverkan och om att minska IT-sektorns egen energiförbrukning och 
miljöpåverkan. Policyn har bland annat använts i samband med IT-
upphandlingar. Sedan flera år tillbaka har det pågått ett arbete med att sänka 
energiförbrukningen i IT-driften. Exempel på insatser är virtualisering11, 
övergång till likström och solenergi. Övergången till likström har bidragit till 
att energiförbrukningen för vår serverhall har minskat med cirka 31000 
kilowattimmar under 2014 jämfört med 2013.   

                                                      
11 Virtualisering är en teknik för att köra två eller flera operativsystem samtidigt på en och 
samma dator. 
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Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Med IT som hjälpmedel finns möjligheter att effektivisera användandet av 
energi både för transporter och uppvärmning, men även för att spara på 
elförbrukningen. 

En analys visar att koncernen skulle kunna spara cirka 50 procent i 
energiförbrukning genom att centralt styra på- och avstängning av klienter 
och skrivare. Denna analys bör utredas vidare då det kan ha en god effekt för 
det övergripande målet om att minska utsläppen av klimatgaser. I policyn för 
grön IT finns konkreta exempel på vad vi kan göra för att minska 
miljöpåverkan inom IT.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Målet är uppnått och det är därför intressant att ta fram ett nytt mål inom 
området.  

6.5 Resor och transporter  

Delmål  
Utsläppen av fossil koldioxid från anställdas resor till och från arbetsplatsen 
ska minska med 15 procent till och med 2015 och med 30 procent till och 
med 2020 (jämfört med 2010) 
Måluppfyllelse 

Vi ser en minskning med 11 procent av utsläppen sedan 2010 men målet 
bedöms inte kunna nås med nuvarande takt.  
Resultat 

Utsläppen från arbetspendlingen har minskat med 11 procent mellan 2010 
och 2014. Utsläppen från koncernens personals arbetspendling beräknades 
till 4 498 ton koldioxidekvivalenter år 2010 och beräknades till 4000 ton 
koldioxidekvivalenter år 2014. 

Under 2014 utfördes en undersökning av Attityd som visade att 22 procent 
åker kollektivt till sin arbetsplats. Det är en ökning på två procent i 
jämförelse med en tidigare undersökning som gjordes 2010. Andelen 
personer som cyklar sommartid har ökat med 16 procent sedan 2010. 
Vintertid är ökningen åtta procent.  

De minskade utsläppen beror bland annat på att andelen som åker bil fem 
dagar i veckan har minskat jämfört med 2010. Fler anställda som idag åker 
bil till jobbet varierar sitt resande med cykel och/eller buss. Den totala 
kösträckan med bil har minskat med cirka tre procent. Andelen fossila 
bränslen i personalens bilar är fortfarande hög, drygt 90 procent, både 2010 
och 2014, men bensinbilar har minskat till förmån för dieselbilar, vilket 
innebär lite lägre koldioxidutsläpp. 
Analys  
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Utsläpp av fossil koldioxid från transporter påverkar miljön negativt. 
Nuvarande utsläpp på 4 000 ton motsvarar en körsträcka på runt 2 miljoner 
mil ensam i bil till och från jobbet under ett år. Detta motsvarar 500 varv 
runt jorden. 

Det är positivt med en minskning av utsläppen på 11 procent, vilket 
motsvarar 500 ton koldioxid. Men för att nå målet till och med år 2020 krävs 
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ytterligare en minskning på 19 procent, motsvarande 850 ton koldioxid. 
Detta bedöms svårt att nå med nuvarande takt och insatser.   
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Olika insatser görs idag för att nå målet. Nämnas kan den årliga cykla till 
jobbet-kampanjen och projekt som Pendla Grönt. Vidare finns 
personalerbjudande om årskort på kollektivtrafik, möjlighet att leasa 
miljöklassade personbilar och personalrabatt hos cykelhandlare. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Kommunens fortsatta och ambitiösa insatser för ökad kollektiv- och 
cykel/gångtrafiken, kombinerat med målmedvetna satsningar på "mjuka 
åtgärder" så kallad mobility management, kommer att gynna arbetet för att 
nå målet. Det kommer också att behövas en blandning av olika 
stimulansåtgärder från arbetsgivaren som främjar samåkning, distansarbete, 
ett ökat cyklande och kollektivtrafik. 
Reflektion av mål och indikatorer 
Beräkningen av utsläppen av fossil koldioxid från anställdas resor till och 
från arbetsplatsen gjordes utifrån den resvaneundersökning som 
genomfördes bland personal inom Karlstads kommun år 2010. År 2014 
gjordes beräkningen utifrån den utvärdering av miljöarbete som 
genomfördes bland personalen. Resultaten är jämförbara då exakt samma 
frågor om arbetspendling ställdes i båda undersökningarna, samt att 
beräkningen har utförts med samma metod och antaganden. 

6.6 Resor och transporter  

Delmål 
Utsläpp av fossil koldioxid från bilresor i tjänsten ska minska med 40 
procent till och med 2015 och med 80 procent till och med 2020 (jämfört 
med 2009). Utsläpp av fossil koldioxid från transporter med egna 
arbetsfordon ska minska med 25 procent till och med 2015 och med 50 
procent till och med 2020 (jämfört med 2009). 
Måluppfyllelse 

Utsläppen av växthusgaser från bilresor i tjänsten och transporter med egna 
arbetsfordon har minskat med 32 procent mellan åren 2009 och 2014. Målet 
är delvis uppnått. 

Eftersom tillgänglig statistik baseras på drivmedelsinköp så kan vi inte 
redovisa utsläppen från transporter med egna arbetsfordon respektive 
bilresor i tjänsten för sig.  
Resultat 

I koncernen har vi minskat utsläppen av växthusgaser från bilresor i tjänsten 
och transporter med egna arbetsfordon med 32 procent mellan åren 2009 och 
2014. Tittar vi på utsläppen per fordon ser vi att utsläppen minskat med 54 
procent mellan 2009 och 2014. Det innebär att utvecklingen går i riktning 
mot målet.  

Det sker en stor del bilresor i tjänsten med egen bil. Under 2014 betalades 
drygt 1,8 miljoner ut i kilometerersättning för egen bil i tjänsten, vilket 
motsvarar en körsträcka på 64 000 mil. Totalt har dock resandet med egen 
bil i tjänsten minskat i koncernen med 27 procent för anställda och sju 
procent för förtroendevalda mellan 2009 och 2014. Vi vet också att det är 
relativt vanligt att man använder privat bil i tjänsten utan att ta ut 
reseersättning enligt resultat från undersökningen av Attityd. 
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Bilen dominerar fortfarande vid tjänsteresor. Under 2014 utfördes en 
undersökning av Attityd där 44 procent svarade att de åker bil (egen bil eller 
tjänstebil/bilpool) vid ärenden i tjänsten som är upp till fem kilometer enkel 
resa och 59 procent svarade att de åker bil vid ärenden i tjänsten som är 
mellan fem kilometer och tio mil. Vid tjänsteresor över 10 mil dominerar bil 
och tåg stort, men 2014 jämfört med 2010 har andelen som väljer bil minskat 
till förmån för tåg. Resande med flyg är relativt litet i kommunen och antalet 
flygresor har också minskat något de senaste åren. 
Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Transporter står för en stor del av klimatutsläppen och är den sektor som 
fortfarande är i stort behov av fossila bränslen som bensin och diesel. 
Utsläppen av växthusgaser leder till växthuseffekten vilket påverkar klimatet 
och ökar jordens medeltemperatur.  

Karlstads kommun vill vara ett föredöme när det gäller klimatfrågan och har 
därför satt upp interna klimatmål. 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Att vi bytt nästan alla personbilar till miljöfordon och att de till stor del drivs 
av förnybara bränslen är anledningar till att utvecklingen gått i rätt riktning. 
Samtidigt kan vi konstatera att vi trots detta tankar mycket bensin och 
fortsätter att köra egen bil i tjänsten.  

Under 2013 antog vi nya grönare riktlinjer för resor i tjänsten, en viktig 
vägledning som hjälp att plocka de sista procenten i riktning mot målet. Vi 
har installerat utrustning för att kunna ersätta en resa till ett möte med ett 
möte via video, telefon eller web, marknadsfört konceptet och utbildat 
personal i hur tekniken fungerar. Under året har vi också fortsatt jobba med 
övergången till arbetsfordon som ger mindre klimatpåverkan. Bland annat 
finns Nordens första helt biogasdrivna sopmaskin i Karlstad. Upphandling av 
ett transportledningssystem som ska vara en hjälp i att effektivisera 
transportarbetet framöver har också skett. Vi har även ersatt en diseldriven 
lastväxlare med en som drivs på RME samt skaffat ytterligare en gasdriven 
sopbil som har ersatt ett dieseldrivet fordon.  

Sedan 2009 klimatkompenserar kommunen alla tjänsteresor som sker med 
fossilbaserade bil- och flygresor. Under 2014 delades medel ut från 
klimatkontot till 17 projekt som ska klimatkompensera kommunens utsläpp 
av växthusgaser. 
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Utöver de åtgärder som beskrivs ovan krävs ytterligare insatser för att nå 
målet. En av insatserna kan vara att motverka tankning av bensin i våra 
miljöfordon. Insatser inom mobility management kommer krävas för att 
påverka våra beteenden och attityder kring våra resor. En smart och 
medveten samhällsplanering är viktig för sättet hur vi transporterar oss.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Det finns anledning att se över målformuleringarna och indikatorerna då det 
finns svårigheter med att redovisa siffrorna separat vid uppföljning. Målen 
bedöms som viktiga att fortsättningsvis arbeta med men indikatorerna bör 
vara representativa och mätbara.  
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6.7 Upphandling  

Delmål 
Skärpta miljökrav ska ställas i alla nya upphandlingar som har en betydande 
miljöpåverkan senast juli 2012. 
Måluppfyllelse 

Målet är inte uppnått och det finns risk att det inte kommer nås.  
Resultat 

2012 ställdes skärpta miljökrav i 86 procent av de upphandlingar med 
betydande miljöpåverkan som upphandlingsenheten genomförde. Vi klarade 
därmed inte målet att ställa skärpta miljökrav i alla nya upphandlingar med 
betydande miljöpåverkan.  

2013 ställdes krav i 68 upphandlingar av totalt 147. Av dessa så är det 10 
stycken som det inte ställdes miljökrav på trots att produkten/tjänsten har 
betydande miljöpåverkan. Totalt ställdes skärpta miljökrav i 87 procent av 
upphandlingarna under 2013. 

Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Vi har med vår köpkraft stor möjlighet att påverka marknaden. Genom att 
ställa relevanta, skärpta miljökrav i upphandlingen finns alltså stor potential 
att bidra till en positiv utveckling för miljön. Detta är därmed ett viktigt 
område att utveckla ytterligare. Miljökrav ställs på såväl leverantörer som på 
varor och tjänster vid upphandlingar 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet/vad beror resultatet på 
Det har endast skett en marginell ökning av antalet skärpta miljökrav som 
ställts 2012 jämfört med 2013. Uppföljningen visar att det fortfarande finns 
flera förbättringsområden för att vi ska kunna nå målet.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
För att de miljöanpassade varorna ska vara lätta att hitta finns de på en 
priolista. Priolistan bör dock ses över och uppdateras med mer/andra 
områden. Behovet av ett politiskt stöd och vägledande dokument som 
uppmanar till att miljökrav ställs i upphandlingen är en central faktor. Det 
kan vara lämpligt att utreda nyttan av att ta fram riktlinjer för 
miljöupphandlingar för Karlstads kommun.  
Reflektion av mål och indikatorer 
Målformuleringen behöver ändras då målet innehåller en tidsfrist som redan 
gått ut.  Målet bedöms som fortsatt viktigt att sträva efter men bör 
omformuleras.   

6.8 Avfall 

Delmål 
Alla arbetsplatser i koncernen Karlstads kommun ska ha en fungerande 
sortering av matavfall och övrig källsortering som är väl förankrat hos 
personalen senast vid utgången av 2015. 
Måluppfyllelse 

Målet bedöms uppfyllas inom 2015.  
Resultat 

Möjligheten att källsortera på arbetsplatserna i Karlstads kommun har ökat. 
Andelen kommunala fastigheter som har hämtningsställen av matavfall har 
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ökat från 67 procent 2010 till nästan 100 procent 2013. Det upptäcktes i 
början av 2015 att några fastigheter saknade källsortering, vilket håller på att 
åtgärdas.  

97 procent av fastigheterna hade 2012 även ytterligare någon form av 
källsortering, som till exempel insamling av papper, metall och plast. I en 
undersökning av Attityd har 79 procent svarat att de upplever sina 
möjligheter som mycket eller ganska bra när det gäller källsortering av avfall 
på sin arbetsplats.  
 

DIAGRAM 8: FREKVENS KÄLLSORTERING

 
I den mån nedanstående avfall uppkommer för dig på din arbetsplats, hur ofta källsorterar du …? N=2192 på 
respektive fråga. 

Källa: Attityd 

 

Majoriteten av respondenterna svarar att de alltid eller ofta källsorterar de 
avfalltyper som framgår enligt diagrammet. Högsta andelen 77 procent, 
svarar att de alltid källsorterar fraktionen papper, tidningar och 
pappersförpackningar. Därefter svarar 76 procent att de alltid sorterar 
elavfall. Farligt avfall är den fraktion som är minst förekommande enligt de 
som svarat. Drygt 1 av 4 svarar att farligt avfall inte uppkommer på deras 
arbetsplats. 
Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Genom att sortera avfall minskar klimatpåverkan genom de energivinster 
som görs när material återvinns och att det inte sprids giftiga och miljöfarliga 
ämnen när till exempel el-avfall och farligt avfall slängs på fel ställe. 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Andelen fastigheter med arbetsplatser som har sortering av matavfall och 
övrig källsortering har ökat från 67 procent 2010 till 100 procent 2013 vilket 
innebär en utveckling i riktning mot målet. Det kan dock konstateras att 
sorteringen inte är väl fungerande i alla fastigheterna. 2013 hade 88 procent 
av fastigheterna en sortering av matavfall samt övrig källsortering som var 
fungerande. I resterande 12 procent av fastigheterna fungerade sortering av 
matavfall samt övrig källsortering sämre, antingen beroende på platsbrist 
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eller på att det finns "öar" inom lokalerna dit källsorteringen ännu inte nått 
ut. Detta håller på att åtgärdas genom att nya källsorteringshus och 
källsorteringsmöbler ställs iordning.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Det återstår ett arbete med att se över hur källsorteringsmöjligheterna ser ut i 
de lokaler där kommunen är hyresgäst. En inventering har börjat och 
beräknas vara klar inom kort. 

6.9 Mat och livsmedel  

Delmål 
35 procent av livsmedlen i kommunens verksamhet ska vara ekologiska till 
och med år 2015 och 50 procent till och med 2020. 
Måluppfyllelse 

Vi har ökat andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter från 
åtta procent 2008 till 23 procent 2014. För att vi ska nå målet måste 
ökningen gå snabbare.  
Resultat  

Andelen ekologiska livsmedel i Karlstads kommun har ökat från åtta procent 
2008 till 23 procent 2014. Siffrorna skiljer sig mellan förvaltningarna och 
under 2014 köpte kommunens förskolor in 35 procent ekologiska livsmedel. 
Skolorna med sina tillagningskök ligger i genomsnitt på 25,4 procent och 
tillagningsköken på gymnasieförvaltningen på 24,6 procent. I genomsnitt för 
förskola och skola ligger andelen ekologiska inköp på 27,7 procent. Inköpen 
för kommunens äldreboenden ligger lägre, runt 13,8 procent och inom 
socialförvaltningen 12,2 procent.  
Analys 
Varför vi har målet och varför det är viktigt att det uppnås 
Genom att välja ekologiska livsmedel bidrar vi till att minska spridningen av 
syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel i naturen. Fodret till 
djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. 
Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina 
naturliga beteenden. På så sätt värnar vi om både miljön, djuren och 
människorna som arbetar med odlingarna. 
Åtgärder som hittills bidragit till att nå närmare målet 
Totalt har vi ökat andelen ekologiska inköp för hela kommunen sedan 
basåret när vi började mäta 2008. Den största ökningen under 2014 jämfört 
med 2013 har vi gjort inom barn- och ungdomsförvaltningen och 
gymnasieförvaltningen jämfört mot 2013. Vi försöker att använda mer 
vegetabilier och minska mängden köttprodukter, samt säsongsanpassa våra 
matsedlar. Vi hoppas kunna behålla den positiva utvecklingen och även 
försöka att öka ekologiska inköp ännu mer. Måltidspersonalen utbildas även 
kontinuerligt. Detta är en omställningsprocess som kommer att ta lite tid, 
men i slutändan bidra till positiva resultat.  
Insatser som behöver göras för att nå målet.  
Andelen ekologiska livsmedel har ökat för varje år och fler livsmedel är 
också närproducerade. Faktorer som påverkar måluppfyllelsen är bland annat 
upphandling, medel och resurser, samarbete och ett engagemang.  
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6.10 Ordlista 

Ekosystemtjänster = Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och 
indirekta bidrag till människors välbefinnande. Tjänsterna som kommer från 
ekosystemen ger oss bland annat luft- och vattenrening, jordbildning, 
primärproduktion och naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt. 

Fridlyst= Arter (utom fåglar och däggdjur) som är sällsynta eller hotade kan 
fridlysas med stöd av Miljöbalken. 

Försurning = Försurning innebär att pH-värdet i vattnet är lägre än vad det 
skulle ha varit utan mänsklig påverkan. Försurning av mark och vatten 
orsakas från nedfall av svavel och kväve. Svavel släpps ut till luften när man 
bränner kol och olja. Källor till kväveutsläpp är skogsbruk, och i viss mån 
jordbruk, och trafik.  

Indikator = Nyckeltal som speglar utvecklingen eller ett index som anger 
graden av måluppfyllelse eller en indikator är ett hjälpmedel som förmedlar 
information om miljöutvecklingen och ger hjälp i uppföljning och 
utvärdering". 

Koldioxidekvivalent = Mängden av en viss växthusgas, till exempel metan, 
uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt. 

Miljökvalitetsmål = Riksdagen har beslutat om 16 nationella 
miljökvalitetsmål (MKM) för Sverige varav ett mål gäller ”Frisk luft”. 
Miljökvalitetsmålet för ”Frisk luft” har preciserats genom att högsta halt har 
fastställts för ett antal luftföroreningar. Dessa halter är satta utifrån att de inte 
ska överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot 
sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kultur-föremål. 
Halterna definierar vilket miljötillstånd som ska uppnås.     

Miljökvalitetsnorm = Miljökvalitetsnormerna anger en högsta acceptabel 
föroreningsnivå till skydd för människors hälsa och miljön. Kommunerna 
och Naturvårdsverket har i uppgift att kontrollera luftkvaliteten i förhållande 
till miljökvalitetsnormerna. Kommuner och myndigheter har också enligt 
miljöbalken ett ansvar att vidta åtgärder om miljökvalitetsnormerna 
överskrids. 
Mobility management = Handlar om att främja hållbara transporter och 
påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och 
beteenden. 

Partiklar PM10= PM10 är grövre partiklar med en diameter mindre än 10 
µm. En dominerande källa till höga halter av PM10 i gatumiljön är slitage av 
vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. 
Radon= Radon är en radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva 
grundämnet radium sönderfaller. Radon och radondöttrar (som bildas när 
radon sönderfaller) följer med inandningsluften till luftrör och lungor. 
Strålningen som radondöttrarna avger vid sönderfallet orsakar skador som 
kan leda till lungcancer. 

Rödlistade arter = Arter som bedöms löpa risk att dö ut ur landet.  

Rödlistan= För att få en överblick över tillståndet för floran och faunan i 
Sverige tas en lista fram över hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter. 
Denna lista kallas Rödlistan. Syftet med rödlistan är att kunna bromsa 
arternas minskningstakt och undvika att de dör ut. Den utgör ett viktigt 
underlag vid planering av naturvårdsåtgärder och framtagande av 
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miljökonsekvensbeskrivningar. Den svenska rödlistan upprättas av 
ArtDatabanken och en uppdatering av listan görs vart femte år. 

Slutanvändning av energi = Slutanvändningen av energi anger 
användningen av el och värme, bränslen för uppvärmning av byggnader, 
trafikbränslen och processbränslen för industrin. Slutanvändningen av energi 
är den totala användningen av energi efter avräkning av det svinn som 
uppstår vid överföring och omvandling av energi, och anger således den 
energimängd som återstår för företagens, hushållens och övriga 
konsumenters användning. 

Övergödning = Näringsämnen i form av kväve och fosfor finns naturligt i 
miljön men när extra näringsämnen tillförs vattnet på grund av mänskliga 
aktiviteter kan problem med övergödning uppstå. I sjöar och hav kan 
primärproduktionen öka med algblomning och påföljande syrgasbrist.  

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Insj%C3%B6
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hav
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nettoprim%C3%A4rproduktionen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Algblomning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Syrgasbrist


Sifferbilaga

Klimat och luft 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Klimatpåverkan från energi‐ och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 

2008 och 2020
Utsläpp av växthusgaser från transporter, ton koldioxidekvivalenter (RUS) 175 000 171 000 173 000 168 000 160 000 .. ..

Utsläpp av växthusgaser från energiförsörjning, ton koldioxidekvivalenter (RUS) 48 000 57 000 76 000 50 000 54 000 .. ..

Den totala mängden hushållsavfall per person ska inte öka från år 2010 till år 2020

Total mängd hushållsavfall i kilo per person (Karlstads Energi AB) 560 550 517 534 528 548 537
Minst 40 procent av allt hushållsavfall i Karlstad ska materialåtervinnas eller behandlas biologiskt år 

2015 och minst 45 procent år 2020
Andel hushållsavfall som materialåtervinns eller behandlas biologiskt (Karlstads Energi AB) 28 32 34 36 38 40 40

Elanvändning i Karlstad ska minska med 5 procent från 2008 till 2015, och med 10 procent från 2008 till 

2020

Total elförbrukning i gigawattimmar (SCB) .. 799 826 797 803 .. ..

Andelen resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2005 till 2020

Antal bussresor med Karlstadsbuss per invånare*** och år (Karlstadsbuss) 78,6 82,1 82,3 89,1 91,0 93,4 93,7

Andelen resor med gång‐ och cykeltrafik ska öka, från 30 procent år 2004 (RVU 04) till 35 procent 2015 

och 40 procent 2020

Antal gånger cyklister passerat cykelmätstationerna i Karlstad (TFF) .. .. .. 730 406 812 867 850 196 844 737

Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas
Kvävedioxidhalt i luft, årsmedelvärde, mikrogram per kubikmeter (MF)

        Mätning vid Rådhuset (urban bakgrund) 19,0 22,0 18,6 19,2 18,4 16,9 ..

        Mätning vid Hamngatan (gaturum) 0 .. .. 23,0 24,2 25,7 ..

Partikelhalt (PM10) i luft, årsmedelvärde, mikrogram per kubikmeter (MF) .. 16,4 .. .. 18,1 20,0 ..

Vatten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras

Andel sjöar och vattendrag med god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv (Länsstyrelsen Värmland)

.. 31,5 .. .. .. .. ..

Andel skyddade dricksvattentäkter, allmänna och större enskilda (TFF, MFF) 37,5 37,5 37,5 37,5 50,0 50,0 50,0

Grundvatten ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 

växter och djur i sjöar och vattendrag

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (Länsstyrelsen Värmland) .. 100 .. .. .. .. ..

Andel skyddade kommunala drickvattentäkter (TFF, MF) 75 75 75 75 75 75 75

Sjöar och vattendrag i Karlstads kommun ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv ska värnas

Andel sjöar med god ekologisk status (Länsstyrelsen Värmland) .. 39 .. .. .. .. ..

Andel vattendrag med god ekologisk status (Länsstyrelsen Värmland) .. 26 .. .. .. .. ..

Andel sjöar med god kemisk status (Länsstyrelsen Värmland) .. 83 .. .. .. .. ..

Andel vattendrag med god kemisk status (Länsstyrelsen Värmland) .. 97 .. .. .. .. ..

Antal aktiva vattenråd (MF) 1 1 2 3 3 3 4

Halterna av övergödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 

hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till en allsidig användning av mark 

och vatten

Andel sjöar som har problem med övergödning (Länsstyrelsen Värmland) .. 39 .. .. .. .. ..

Andel vattendrag som har problem med övergödning (Länsstyrelsen Värmland) .. 26 .. .. .. .. ..

Transport av fosfor och kväve i Alsterälven och Glumman, ton per år (SLU)

    Glumman, fosfor 6,7 6,4 5,2 5,5 5,2 5,3 ..

    Alsterälven, fosfor  6,9 5,1 5,0 5,0 6,4 4,6 ..

    Glumman, kväve  85,4 69,9 57,2 63,7 68,3 62,7 ..

    Alsterälven, kväve  83,2 63,0 69,1 66,2 87,1 59,3 ..

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och 

vatten tål

Andel sjöar som har problem med försurning (Länsstyrelsen Värmland) .. 17 .. .. .. .. ..

Andel vattendrag som har problem med försurning (Länsstyrelsen Värmland) .. 23 .. .. .. .. ..

Den fosfor från både enskilda och kommunala avlopp som ska återföras till åkermark ska återföras på 

ett säkert sätt

Godkänt slam enligt REVAQ‐certifiering (TFF) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Andel slam (i procent) med godkänd kvalité som tagits om hand av jordbruket (TFF) .. 0 76 100 100 93 100

Natur och biologisk mångfald 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för 

friluftslivet ska bevaras och utvecklas
Andel skyddad natur av kommunens landyta (TFF) .. .. 3,23 3,24 3,24 3,24 3,25

Andel ekologiskt brukad åkermark med miljöstöd för ekologisk odling av total åkermark (Jordbruksverket)

.. 21,1 27,8 27,3 30,9 35,1 ..

Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur? Betyg 1‐10 (SCB:s medborgarundersökning)

7,5 .. 7,8 .. 7,9 8,1 7,8

År 2020 ska ytterligare minst 1000 hektar skog av värde för naturvård eller rekreation vara långsiktigt 

skyddade jämfört med 2010

Areal skyddad skog i hektar (TFF) .. .. 948 957 957 957 987

Minst 550 hektar ängs‐ och naturbetesmark, varav minst 300 hektar strandängar, inom Karlstads 

kommun ska år 2020 vara väl betade eller slåttrade

Välhävdad areal ängs‐ och naturbetesmarker i hektar (TFF) .. .. .. .. 425,9 310,2 369,3

Välhävdad areal strandängar i hektar (TFF) .. .. .. .. 223,3 197,6 256,7

Arealen våtmarker inom Karlstads kommun som är ekologiskt eller hydrologiskt värdefulla ska inte 

minska från och med 2011

Areal våtmark i hektar som har förstörts genom exploatering, torrläggning eller kemisk påverkan (TFF) .. .. .. 0 0 0 0

Situationen i Karlstads kommun för rödlistade arter i allmänhet, och för kommunens särskilda 

ansvarsarter i synnerhet, ska förbättras jämfört med 2011

Antal genomförda åtgärder för att förbättra för rödlistade arter (TFF) .. .. .. .. 0 3 14

Utförda inventeringar av vissa ansvarsarter (TFF) .. .. .. .. 1 7 1
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Mark, byggande och boende 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med 

hänsyn till natur och kulturvärden
Andel tätortsbor med 300 meter eller kortare till ett kvalitativt grönområde (TFF) .. .. 84 .. 84 .. ..

All fysisk planering ska grunda sig på aktuella planeringsunderlag för: Bostäder, Verksamhetsmark, Risk‐ 

och sårbarhet, Energi, Transporter, Naturvård och grönstruktur, Vatten samt Kulturmiljö och arkitektur

Antal uppdaterade eller nya planeringsunderlag (SBF) .. 1 1 0 0 1 2

Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde inom 100 meters avstånd, 

större grönområde inom 300 meters avstånd och ett närströvområde inom 30 minuters 

promenadavstånd

Mått saknas .. .. .. .. .. .. ..

Ett aktuellt kunskapsunderlag som identifierar bebyggelsens kulturhistoriska värden i Karlstads kommun 

ska vara tillgängligt 2015, kulturhistorisk bebyggelse ska kontinuerligt skyddas i detaljplan

Sammanlagt antal inventerade områden i kulturmiljöprogrammet (SBF) 7 8 10 11 15 16 19

Sammanlagt antal kulturhistoriska byggnader med rivningsförbud i detaljplan (SBF) 76 78 85 86 89 92 97

Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att 

varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt
Metaller i mossa (kadmium och kvicksilver), milligram per kilo (MF)

        Kadmium .. .. 0,16 .. .. .. ..

        Kvicksilver      .. .. 0,04 .. .. .. ..

Metaller i avloppsslam (bly, kvicksilver och kadmium), milligram per kilo (TFF) 

        Bly 19 20 18 19 16 20 16

        Kvicksilver 0,77 0,77 1,00 0,81 0,81 0,62 0,62

        Kadmium 0,49 0,51 0,47 0,63 0,68 0,73 0,72

Andel tätortsboende, i befintlig bebyggelse, som utsätts för trafikbuller över riktvärdet 65 decibel utomhus 

(senaste mätningen genomfördes 2008 av TFF)

.. .. .. .. .. .. ..

Andel flerbostadshus byggda med blå lättbetong som dokumenterat klarar radonriktvärdet 200 becquerel 

per kubikmeter luft (MF)

.. .. .. .. .. 2,3 14,2

Antal boende som utsätts för trafikbuller ska minska

Andel tätortsboende, i befintlig bebyggelse, som utsätts för trafikbuller över riktvärdet 65 decibel utomhus 

(senaste mätningen genomfördes 2008 av TFF)

.. .. .. .. .. .. ..

Årsmedeldygnstrafik i antal fordon på Hamngatan (TFF) 11 900 12 400 12 300 12 100 12 300 12 100 12 100

Årsmedeldygnstrafik i antal fordon på Jungmansgatan (TFF) 7 800 7 800 8 000 .. .. 8 000 8 000

Användningen av naturgrus ska minimeras och bara användas där det inte kan ersättas av annat 

material

Mängd uttaget grus i ton (MF) 252 530 230 633 210 034 193 531 182 396 111 051 ..

Kunskapen om farliga ämnen ska öka för att minska användningen av hälso‐ och miljöfarliga kemikalier

Andel tillfrågade som upplever att de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ned i avloppet (TFF) .. .. 70 .. .. 72 ..

Andel tillfrågade som upplever att det är lätt att bli av med sådant som inte får spolas ned i avloppet (TFF) .. .. 74 .. .. 75 ..

Inventera och riskklassa kommunala tillsynsobjekt i branschriskklass 1‐2 samt nedlagda deponier till år 

2015

Andel kommunägda verksamheter i branschriskklass 1‐2 samt nedlagda deponier som inventerats och 

riskklassificerats (MF)
.. .. .. .. .. .. ..

Internt miljöarbete 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i koncernen Karlstads kommun ska minska 

med 20 procent till och med 2015, och med 30 procent till och med 2020 (jämfört med 

2009)
Utsläpp av växthusgaser från verksamheter i koncernen, ton koldioxidekvivalenter (TFF, BUF) .. 28 538 .. 27 939 26 088 26 619 25 797

Alla medarbetare i koncernen Karlstads kommun ska ha kunskap och förståelse för hur arbetsplatsen 

och hur man själv bidrar till att uppnå våra gemensamma miljö‐ och klimatmål

Andel tillfrågade som uppger att Klimatutbildningen har ökat deras kunskaper om klimatförändringarnas 

orsaker (MF)
.. .. .. 88 .. .. ..

Elanvändningen i kommunens lokaler ska minska med 10 procent från 2009 till och med 2015 och med 

15 procent från 2009 till och med 2020

Elanvändning i megawattimmar i kommunens lokaler (TFF) .. 39 418 .. 35 599 34 062 36 285 38 643

Karlstads kommun ska ha tagit fram en policy för Grön IT senast utgången av 2012

Framtagen Grön IT‐policy (KLK) .. .. .. .. Ja .. ..

Utsläppen av fossil koldioxid från anställdas resor till och från arbetsplatsen ska minska med 15 procent 

till och med 2015 och med 30 procent till och med 2020 (jämfört med 2010)

Utsläpp från arbetspendling i ton koldioxid (MF) .. .. 4 593 .. .. .. 4 000

Utsläpp av fossil koldioxid från bilresor i tjänsten ska minska med 40 procent till och med 2015 och med 

80 procent till och med 2020 (jämfört med 2009)

Utsläpp från bilresor i tjänsten samt utsläpp från transporter med egna arbetsfordon, ton 

koldioxidekvivalenter (TFF)
.. 3 454 .. 2 409 2 051 2 339 2 361

Utsläpp av fossil koldioxid från transporter med egna arbetsfordon ska minska med 25 procent till och 

med 2015 och med 50 procent till och med 2020 (jämfört med 2009)

Utsläpp från bilresor i tjänsten samt utsläpp från transporter med egna arbetsfordon, ton 

koldioxidekvivalenter (TFF)
.. 3 454 .. 2 409 2 051 2 339 2 361

Skärpta miljökrav ska ställas i alla nya upphandlingar som har en betydande miljöpåverkan senast 1 juli 

2012

Andel upphandlingar där skärpta miljökrav ställts av totalt antal upphandlingar med betydande 

miljöpåverkan (KLK)
60 89 68 74 86 87 ..

Alla arbetsplatser i koncernen Karlstads kommun ska ha en fungerande sortering av matavfall och övrig 

källsortering som är väl förankrat hos personalen senast vid utgången av 2015

Andel fastigheter med arbetsplatser som har sortering av matavfall och övrig källsortering (TFF) .. .. 67 .. 97 ~ 100 ~ 100

Förankringsgrad bland personal (resultatet redovisas senare) .. .. .. .. .. .. ..

35 procent av livsmedlen i kommunens verksamhet ska vara ekologiska till och med år 2015 och 50 

procent till och med 2020

Andel ekologiska livsmedel i Karlstads kommun (BUF) 8 15 20 .. 26 21 23
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