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Sammanfattning 

Pilarna anger utvecklingstrenden de senaste åren för den enskilda indikatorn och är 

inte en framtidsprognos. De är heller alltså inte en bedömning av måluppfyllelse 

och om utvecklingstakten är tillräckligt hög eller inte. Förändringar som bedömts 

vara mindre har angetts som ingen förändring.  

En miljösmart kommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mål-
värde 

Karlstad ska vara en fossilfri 
och klimatsmart kommun  

              
Utsläpp av växthusgaser (CO2e) från alla 
sektorer, geografisk avgränsning, ton per 
person och år, RUS 3,6 3,4 3,3 3,2 ..   3,2 

Utsläpp av växthusgaser (CO2e) från alla 
sektorer, konsumtionsbaserad avgränsning, 
ton per person och år, REAP/MF .. .. 10,9 .. ..   10,6 

Körsträcka med bil, mil per person och år, RUS 662 658 666 669 679   669 

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

Kvävedioxidhalt i luft, årsmedelvärde, 
mikrogram per kubikmeter, MF 18,4 16,9 i.u. i.u. i.u.   20,0 

Partikelhalt (PM10) i luft, årsmedelvärde, 
mikrogram per kubikmeter, MF 18,1 20,0 17,7 18,5 i.u.   17,0 
Övergödning i vattendrag, ton fosfor per år, 
MF 5,8 5,0 7,5 4,9 5,9   5,5 

Karlstadsborna och miljön ska 
inte påverkas negativt av 
skadliga ämnen               

Metaller i avloppsslam, milligram per kilo, TFF:  
bly  
kvicksilver 
kadmium 

16 
0,81 
0,68 

20 
0,62 
0,73 

16 
0,62 
0,72 

14 
0,67 
0,67 

14 
0,73 
0,54   

<34  
<0,92 
<0,76 

Ekologisk odlad åkermark, andel av total 
jordbruksmark (%), Sveriges ekokommuner 28,0 32,2 30,7 31,9 33,5   35,0 

Den biologiska mångfalden ska 
värnas och naturens värde för 
friluftslivet ska utvecklas               
Skyddad natur av kommunens landareal, 
andel (%), SCB  3,13 3,13 3,13 3,10 3,10     

Grönområde inom 300 meter, andel invånare 
i Karlstads tätort med 300 meter eller kortare 
till ett större grönområde (%), SCB .. .. .. 77,4 77,4     

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden 
och natur, betyg 1-10, MBU 

7,9 8,1 7,8 8,0 8,0 
    

Konsumtionen i Karlstad ska 
vara resurssnål och hållbar               

Hushållsavfall, total mängd i kilo per person 
och år, Avfall Sverige 511 524 508 520 509   530 
Miljöarbete (uppfattning om kommunens 
insatser för att kunna leva miljövänligt), index 
0-100, MBU  64 64 63 65 67   68 
Miljö- och etiskt märkta livsmedel i 
kommunens verksamheter, andel av totala 
inköp (%), Hantera livs .. .. .. .. 29,5 34,3 35,0 
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Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 

Utsläppen av växthusgaser inom Karlstads kommuns geografiska gränser har 

halverats sedan år 1990, och har minskat kontinuerligt de senaste åren i varierande 

takt. Detta framförallt tack vare utfasning av olja för uppvärmning, övergång till 

värmepumpar och fjärrvärme, samt åtgärder inom industrin. En utmaning är att 

fortsätta hålla denna minskningstakt efter att de mest lättillgängliga och kraftfulla 

åtgärderna genomförts.  

Transportsektorn står idag för hela 54 procent av utsläppen inom Karlstads gränser 

och utsläppen från transporter har till och med ökat något senaste året. Vidare ger 

aktiviteter såsom livsmedelskonsumtion i Karlstad upphov till utsläpp utanför 

kommunens gränser. Dessa konsumtionsbaserade utsläpp är svårare att följa upp 

men är med stor sannolikhet betydligt större och minskar i mycket lägre takt jämfört 

med utsläppen inom våra gränser.  

Utmaningar 

• En fossilfri och klimatsmart kommun innebär en stor samhällsomställning 

som involverar aktörer inom alla nivåer och sektorer, och klimatfrågan har 

därför identifierats som en av vår tids största utmaningar, bland annat i 

Agenda 20301. Denna omställning är påbörjad, men hur kan vi hålla uppe 

takten efter att de mest lättåtkomliga insatserna genomförts?  

• Huvudutmaningen för klimatarbetet är att frikoppla eller balansera 

ekonomisk tillväxt från växthusgasutsläpp. För utsläpp inom våra 

geografiska gränser har vi lyckats uppnå en viss sådan frikoppling inom 

framförallt energisektorn, där det numera finns tydliga ekonomiska 

incitament att satsa på förnybar energi. Hur skapar vi förutsättningar för att 

nå samma goda resultat inom transporter och konsumtionsbaserade utsläpp 

utanför våra gränser? 

• Den största utmaningen inom transporter är att bryta bilberoendet och 

främja utvecklingen av en fossilfri fordonsflotta. En samhällsplanering som 

skapar en sammanhållen kommun där det är lätt att gå, cykla eller resa 

kollektivt är ett av de viktigaste verktygen. 

Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att 

människor och miljö inte skadas 

Luftföroreningar är ett stort hälsoproblem globalt men i Karlstad har värdena under 

den senaste perioden varit förhållandevis låga. Partikelhalterna ligger under 

miljökvalitetsnormen, men vi når inte upp till det skarpare miljökvalitetsmålet 

vilket innebär att partikelhalterna har en skadlig effekt på särskilt invånare med 

hälsoproblem. Största utsläppskällorna är bilavgaser tillsammans med vedeldning. 

Även om motorer blir allt effektivare och nya mindre miljöskadliga bränslen 

utvecklas så ökar de totala trafikmängderna, bland annat av de särskilt 

luftpåverkande dieselbilarna, vilket gör att partikelhalterna inte minskar.  

De större pågående och planerade infrastrukturprojekten förväntas ha en negativ 

inverkan på luftkvaliteten i mätområdena under byggperioden, men positiv inverkan 

efter färdigställande. Andra viktiga insatsområden är gatuunderhåll och 

parkeringsstyrning.  

När det gäller den ekologiska statusen och framförallt övergödning på kommunens 

vattenförekomster har varken någon större försämring eller förbättring skett. De 

åtgärder som kommunen arbetar med för att förbättra den ekologiska statusen, som 

                                                      
1 Agenda 2030 är den av FN beslutade utvecklingsagendan som består av 17 globala mål 

med sammanlagt 169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter 

milleniemålen. 
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till exempel utbyggnad av vatten och avlopp, kalkning och tillsyn, för att förbättra 

den ekologiska statusen tar lång tid och man ser inte resultaten så snabbt.  

Utmaningar 

• Den största utmaningen för att förbättra luftkvaliteten är utsläppen från 

transporter, som också har en stor klimatpåverkan och även ger upphov till 

hälsoskadligt buller. För att uppnå både minskad klimatpåverkan och 

förbättrad luftkvalitet krävs inte bara en tätare och sammanhållen kommun, 

vilket skulle minska reseavstånd och därmed klimatpåverkan, utan också att 

framförallt biltrafiken inte blir alltför koncentrerad. Samhällsplanering och 

andra beteendepåverkande insatser för minskat bilberoende och 

elektrifierad fordonsflotta är därför även för detta mål de viktigaste 

insatserna. 

• Den största utmaningen för att förbättra vattenkvaliteten i Karlstad är att 

minska utsläppen av övergödande ämnen till kommunens sjöar och 

vattendrag. De största utsläppen till våra vattensystem sker idag från 

jordbruket och olika avlopp i närområdet. 

Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av 

skadliga ämnen 

De kemikalier som vi använder i vårt hushåll, från använda hygienprodukter och 

medicinrester, men också städ- och tvättvatten hamnar slutligen hos reningsverken. 

Indikatorn metaller i avloppsslam visar en positiv trend de senaste åren, alla 

uppmätta halter ligger under uppsatta mål, halterna gäller kvicksilver, kadmium och 

bly.  

Ett av motiven för ekologisk odling är att minska kemikalieanvändningen i 

jordbruket. Gällande indikatorn ekologisk odlad åkermark så ligger Karlstads 

kommun och Värmland väldigt bra till jämfört med andra län.  

De två indikatorer som ligger till grund för målet visar bara till liten del på 

måluppfyllelsen. Målet omfattar många ämnen som förekommer i andra 

sammanhang, men indikatorer för att mäta spridningen av dessa saknas.  

Utmaningar 

• Långlivade ämnen som är spridda i miljön eller finns lagrade i varor och 

byggnader kan påverka människor och miljö under lång tid. Ökad 

konsumtion leder till ökad produktion av kemikalier och varor och då ökar 

spridningen av skadliga ämnen.   

• För att nå målet krävs en bred samverkan för att minimera och fasa ut 

skadliga ämnen. Krav vid inköp och upphandling är två viktiga 

arbetsområden för att effektivt påverka målet. Genom satsningar från 

enskilda förvaltningar och bolag har kommunens kemikaliearbete 

utvecklats mycket positivt de senaste åren. Just nu och för framtiden är 

dock personalresurser för arbetet osäkra. 

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens 

värde för friluftslivet ska utvecklas 

Skydd av flera naturområden i Karlstads kommun pågår, men arbetet med 

reservatsbildning går mycket långsamt framåt. Detta gör att andelen skyddad natur i 

stort sett varit densamma i Karlstad under de senaste åren, samtidigt som alla åtta 

jämförelsekommuner ökar sin andel.  

En orsak är den tydliga målkonflikten med mål inom framförallt bostadsförsörjning. 

För att kunna höja utvecklingstakten i arbetet behöver en inventering av 

kommunens markreserv genomföras. Detta för att kunna göra en samlad avvägning 

och planering av hur bevarande av natur och utveckling av grönområden, som 
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beskrivits i de föreslagna naturvårds- och friluftsplanen samt grönstrukturplanen, 

ska kunna integreras med stark bebyggelseutveckling.  

Tillgången till grönområden har heller inte förändrats nämnvärt, men ligger på en 

hög nivå i dagsläget. I en utvärdering av Karlstads kommuns totala 

fritidsmöjligheter, varav tillgången till grönområden är en del, hamnade Karlstad på 

en delad förstaplats i landet. Måluppfyllelsen påverkas av hur mycket yta som 

avsätts för grönområden, men också av hur de görs tillgängliga och utvecklas 

innehållsmässigt.  

Utmaningar 

• Huvudutmaningen för målet är att stadsplaneringen i stort inrymmer flera 

målkonflikter. En hållbar stadsstruktur behöver säkerställa 

bostadsförsörjning samtidigt som klimatpåverkan ska minska och natur och 

grönområden ges utrymme. Samtidigt finns flera möjliga synergieffekter 

mellan de olika målen – exempelvis kan en mer sammanhållen kommun 

göra naturvärden mer tillgängliga för fler, minska klimatpåverkan och 

skapa en attraktiv stad. Utmaningen kräver en samlad avvägning och 

planering av hur kommunens ytor ska användas.   

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och 

hållbar 

Avfallsmängderna var som lägst i kölvattnet av finanskrisen. Sett över längre tid 

följer avfallsmängderna den ekonomiska tillväxten, men har legat på en relativt 

jämn nivå de senaste åren. Jämfört med andra kommuner bedöms Karlstads resultat 

av Avfall Sverige som ”mindre god hållbarhet” men nära gränsvärdet för ”god 

hållbarhet”.  

Att avfallsmängderna inte ökat de senaste åren beror antagligen på en bredare 

samhällstrend mot cirkulär ekonomi2 och konsumenters kraftigt ökade intresse för 

andrahands-handel. Flera nya verksamheter som främjar avfallsförebyggande har 

också utvecklats i Karlstad på sistone, en del av dem med stöttning från kommunen. 

Utvecklingen av andel miljö- och etiskt märkta livsmedel inom kommunens 

verksamheter ökar, och även Karlstadsbornas uppfattning om kommunens insatser 

för att kunna leva miljövänligt blir alltmer positiv. Kommunens kunskap om de 

lokala förutsättningarna och konsumtionsbeteendenas hållbarhet är dock låg. 

Utmaningar 

• Huvudutmaningen för en resurssnål konsumtion är att minska 

konsumtionen av nyproducerade materiella varor gjorda av jungfruliga 

råvaror. Hur kan vi underlätta för utvecklingen av andrahandsmarknaden, 

reparatörer och andra verksamheter och beteenden som främjar detta? 

• Det är många olika aktörer inom flera sektorer som påverkar 

konsumtionens resursanvändning och hållbarhet. Målet är nytt för Karlstads 

kommun och strukturer för samordning är relativt outvecklat, både internt 

och med externa aktörer. En utmaning är att tydliggöra olika verksamheters 

roller i arbetet mot målet och hitta lämpliga samverkansformer.  

• Inom kommunens organisation, hos företag, organisationer, och hos 

Karlstadsborna finns många underutnyttjade kapitalvaror – hur kan vi 

tillsammans med aktörer från näringsliv och civila samhället bidra till att de 

används mer effektivt?  

                                                      
2 En ekonomi i vilken materialflöden är cirkulära så att produkter kan användas och 

konsumeras med minimalt råvaruuttag och genererat avfall, exempelvis genom 

återanvändning, reparationer, och effektivare resursutnyttjande. 
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Övergripande utmaningar 

• Det finns flera målkonflikter mellan och inom de olika målområdena i 

strategisk plan. En övergripande målkonflikt är den mellan ekonomisk och 

befolkningsmässig tillväxt å ena sidan och olika former av miljö- och 

hälsopåverkan å andra sidan. Men, de flesta av dem är endast konflikter på 

kort eller medellång sikt. På längre sikt är de olika dimensionerna av 

hållbar utveckling snarare beroende av varandra, det vill säga att det ena 

blir inte möjligt att uppfylla utan den andra. Dessutom finns inte bara 

målkonflikter mellan dessa områden, utan även potentiella synergieffekter. 

Men hur säkerställer vi detta långsiktiga tänkande, och att inte enskilda 

sakfrågor behandlas för skiljt från varandra? Hur fastställer vi gemensamma 

inriktningar för arbetet som hanterar målkonflikter och tar tillvara 

synergieffekter? 

• Ett sätt att minska målkonflikter är effektiviseringar av användningen av en 

resurs. Men effektiviseringsvinster som leder till lägre kostnader tenderar 

att minskas av att den totala förbrukningen ökar och därmed också 

miljöpåverkan. Detta gäller bland annat inom energi och transporter. 

• Vissa arbetsområden har stor påverkan på flera mål. Samhällsplaneringen 

är ett sådant. Och vid sidan av transporter är även livsmedelskonsumtion 

och jordbruk områden som påverkar flera mål och som antagligen kommer 

att få än större betydelse framöver.  

• Det finns god kunskap i kommunen om de flesta av de övergripande målen 

inom En miljösmart kommun, men inom några är kunskapen och verktygen 

för uppföljning bristande. 
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Introduktion 

Miljöförvaltningen har genomfört en uppföljning och analys av måluppfyllelsen av 

de övergripande målen inom målområdet ”En miljösmart kommun” i strategisk 

plan, i samarbete med kommunledningskontoret och förvaltningar som ansvarar för 

indikatorer inom målområdet. Rapporten presenteras för kommunledningsutskottet 

den 14 november 2017. Analysen utgår ifrån de indikatorer som kopplats till de 

övergripande målen och har genomförts med ansvariga kontaktpersoner för varje 

indikator samt en analysgrupp. 

Målområdet ”En miljösmart kommun” beskrivs på detta sätt i strategisk plan:  

Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med 

ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks 

i olika sammanhang. Vi är föregångare och innovativa i arbetet 

med att stimulera en ekologisk och hållbar utveckling. 

Tillsammans med alla som bor i Karlstad jobbar vi med att 

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

att Karlstad både ska kunna växa och bli större och samtidigt 

vara miljömässigt hållbar. Miljö handlar om hälsa och 

livskvalitet som alla ska ha möjlighet till. Vi sätter miljöfrågorna 

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

bor och vistas här. 

Rapporten redovisar analyserna för varje målområde och avslutas med att 

identifiera några övergripande utmaningar för hela målområdet.  
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Mål 1: Karlstad ska vara en fossilfri och 

klimatsmart kommun 

Beskrivning av målet i strategisk plan:  

För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad 

arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. 

Karlstad ska även vara en kommun som är innovativ och 

använder smarta lösningar för att begränsa klimatpåverkan. Det 

betyder att ingen uppvärmning eller el och inga transporter sker 

med fossila bränslen som till exempel olja eller kol. 

Varje Karlstadsbos kunskap, delaktighet och agerande i 

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

klimatarbete vill vi därför underlätta för Karlstadsbor att minska 

sina utsläpp av växthusgaser. Det ska vara lätt för invånare och 

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

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

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

fossilfritt till år 2045, detta utifrån miljömålsberedningen klimatpolitiska ramverk. 

Ramverket består av ett långsiktigt mål för 2045 och en målbana med etapper för 

utsläppsminskningar på vägen. Ramverket kompletteras med det rättsliga stödet i 

form av Klimatlagen. 

Målet innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Mer preciserat 

innebär målet att utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska minska 

med minst 85 procent jämfört med utsläppen 1990. Därutöver får kompletterande 

åtgärder tillgodoräknas i enlighet med internationellt beslutade regler.  

Huvudindikatorn för att mäta Karlstads klimatpåverkan är avgränsad till utsläpp av 

växthusgaser som sker inom Karlstads kommuns gränser. Här innefattas alltså 

utsläpp från transporter inom kommunen, energiproduktion, jordbruk, industri, 

arbetsmaskiner, produktanvändning och avfallshantering. Kommunens tidigare mål 

var avgränsat till transporternas och energisektorns klimatpåverkan, och en annan 

skillnad är resultatet redovisas per kommuninvånare, med hänsyn till att vi är en 

kommun som vill växa. 

Huvudindikatorn kompletteras också av en indikator för utsläpp av växthusgaser 

med en konsumtionsbaserad avgränsning. Inom de geografiskt avgränsade 

utsläppen ryms inte utsläpp som vi i Karlstad ger upphov till utanför våra gränser, 

och det finns än så länge ingen vedertagen metod för att följa dessa två inom en och 

samma mätmetod. Medan konsumtionen av drivmedel skapar utsläpp inom våra 

gränser och till stor del alltså täcks in av huvudindikatorn, så sker de faktiska 

utsläppen från exempelvis el-, livsmedels- och övrig konsumtion ofta utanför.  

Att komplettera de geografiskt avgränsade utsläppen på detta sätt är viktigt av två 

anledningar. Dels för att säkerställa att minskningar av utsläpp inom geografiska 

området inte beror på att vi har ”exporterat” utsläppen. Men dels också för att 

viktiga klimatinsatser såsom minskat matsvinn från exempelvis skolrestauranger 

och matbutiker till allra största del inte syns i den mer avgränsade huvudindikatorn. 

Och skulle till exempel jordbruket i Karlstad, industrin eller Karlstads Energi AB 

växa kan det ge ökade utsläpp inom geografiska området även om det kan vara 

positivt ur ett såväl regionalt tillväxt- som bredare klimatperspektiv.  

Tyvärr är den konsumtionsbaserade indikatorn än så länge betydligt mer 

svårmätbar, men vi förväntar oss mer stöd och nya verktyg på nationell nivå under 

nästa år.  

Eftersom transporter och särskilt personbilstransporter visat sig utgöra så stor del av 

utsläppen av växthusgaser redovisas även en indikator för att följa bilresor närmare. 

Denna presenteras tillsammans med huvudindikatorn. 
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Indikator: Utsläpp av växthusgaser, geografisk 

avgränsning 

Diagram 1 nedan visar utsläpp av växthusgaser som sker inom Karlstads 

geografiska gränser. Per invånare har utsläppen halverats sedan 1990. Per år 

minskar utsläppen mellan två till fem procent. 2015 var utsläppen per person 3,2 ton 

koldioxid per år. Utifrån målsättningen om 85-procentig minskning är målvärdet för 

år 2045 knappt ett ton koldioxid. 

Sedan 1990 har utsläppen minskat mest från el och uppvärmning, industri och avfall 

och avlopp (nämnda i storleksordning). Det området som minskar minst och också 

ger upphov till störst utsläpp är transporter – 54 procent av utsläppen kommer från 

denna sektor. 

Diagram 1. Indikator: utsläpp av växthusgaser, geografisk avgränsning (ton 
CO2e per person och år) – 2010 till 2015 med 2009 som jämförelseår) 

 
Kommentar: RUS 2017. Observera tidsintervallet – 1990 har inkluderats som jämförelseår.  

Några viktiga faktorer bakom den långsiktiga utsläppsminskningen i Karlstad är 

övergång från oljeeldade värmepannor till fjärrvärme och värmepumpar, ökad 

bioenergianvändning, förändringar inom industrin, minskad deponering av avfall 

samt minskande utsläppstrend från vägtransporterna under senare tid. Med det nya 

kraftvärmeverket i Karlstad har i stort sett all fossil olja försvunnit ur Karlstad 

Energis fjärrvärmesystem. 

I nationell jämförelse har vi minskat koldioxidutsläppen mer än genomsnittet bland 

Sveriges ekokommuner. Sedan 1990 har utsläppen bland ekokommunerna minskat 

med 31 procent medan Karlstad har minskat med 41 procent3. Det betyder att lokalt 

i Karlstad har vi redan nått upp till riksdagens nationella etappmål för begränsad 

klimatpåverkan, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 

procent till 2020.  

Omställningen till ett fossilfritt Karlstad framstår som en av de största utmaningarna 

vi har att hantera under kommande decennier. Samtidigt som utmaningen är stor, 

inbegriper klimatmålet också en stor potential för mervärden för andra av våra 

övergripande mål. Sådana positiva mervärden kan till exempel vara bättre 

                                                      
3 Sveriges Ekokommuner är ett nationellt kommunnätverk. Sveriges ekokommuners 

redovisning av kommuners växthusgasutsläpp gäller endast koldioxid, och inte andra 

växthusgaser. 
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luftkvalitet, förbättrad hälsa och högre livskvalitet, och nya möjligheter för 

ekonomisk utveckling och sysselsättning för företag i Karlstad. 

För att klara denna stora omställning krävs både samhällsförändringar och 

teknikutveckling. Stärkta ambitioner i det internationella klimatsamarbetet behövs 

också, liksom skärpta och nya nationella styrmedel.  

Nedan följer en mer detaljerad analys av transportsektorn i Karlstad som 

geografiskt område, konsumtionsbaserade utsläpp, samt en redovisning av 

koncernen Karlstad kommuns utsläpp av växthusgaser inom energi-, transport- och 

livsmedelsområdet.  

Transportsektorns klimatpåverkan i Karlstad 

Cirka 54 procent av växthusgasutsläppen i Karlstad kommer från transporter, som 

därmed är den sektor som i särklass generar mest utsläpp inom de geografiska 

gränserna. Personbilstransporter står för 63 procent av dessa utsläpp vid sidan om 

buss och lastbilar som utgör 31 procent. 

För att klara målet om att minska utsläppen med minst 85 procent senast 2045 

behöver utsläppen från transporterna minska med 70 procent till år 2030 jämfört 

med 2010 års nivå, enligt Miljömålsutredningen. Trots befolkningsökning, att 

antalet bilar ökar, och att körsträckorna med bil per person ökar så har vi i Karlstad 

lyckas minska utsläppen med 10 procent sedan 2010. Dock har utsläppen ökat med 

tre procent mellan 2014 och 2015. 

Diagram 2. Växthusgasutsläpp per transportslag i Karlstad

 
Kommentar: RUS 2017. Observera att tidsintervallet inte är jämt mellan staplarna. 

Åtgärder fram till idag och beslut tagna är långt ifrån tillräckliga för att åstadkomma 

nödvändiga minskningar för att nå klimatmålet om en fossilfri transportsektor i 

Karlstad inom några årtionden. Bussåkande och cykling ökar mer än vad det gör i 

övriga landet, vilket är mycket positivt. Men bilåkandet minskar inte i samma 

utsträckning – det totala resandet ökar och antalet bilar ökar också. Dessutom ökar 

körsträckorna per person med bil. Sammantaget betyder ovanstående att under 2016 

körde personbilarna i Karlstad drygt 61 miljoner mil, den högsta noteringen sedan 

körsträckorna började beräknas. Per person ligger körsträckan år 2016 på 679 mil 

per person och år. 
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Diagram 3. Indikator: Körsträcka med bil, mil per person och år 

 

Kommentar: RUS 2017. 

Trafikverket bedömer att växthusgasutsläppen från transportsektorn i Sverige, med 

idag fattade beslut om åtgärder och styrmedel, minskar med ytterligare cirka tolv 

procent fram till 2030 jämfört med idag, eller cirka 26 procent jämfört med 2010. 

Även om det är en tydlig minskning är det långt ifrån tillräckligt. Omställningen till 

fossilfri transportsektor behöver stå på fyra ben: en mer transporteffektiv 

stadsplanering, energieffektiva och fossilfria fordon, högre andel förnybara 

drivmedel samt beteendeförändringar. Det kommer inte att vara tillräckligt att 

endast arbeta med ett eller två av dessa områden. Kommunen har främst rådighet 

över transporteffektiv stadsplanering och beteendeförändringar. Omställningen 

kommer att kräva nya arbetssätt, nya lösningar och ett genomgripande 

förändringsarbete inom flera olika områden.  

Flera stora trafikprojekt och åtgärder är redan på gång inom Karlstads kommun: 

Stadsmiljöavtalet med bland annat ett så kallat BRT-stråk, nytt resecentrum, ”Tåg i 

tid”, förtätning och utbyggnad av staden, EU-projekt för ”mobility management” 

(beteendepåverkande åtgärder), parkeringsledsystem för att minska söktrafiken, 

Karlstads första elbilspool för kommunanställda och allmänhet, och utveckling av 

laddinfrastrukturen för elfordon. Därutöver är en ny parkeringsnorm antagen. Det är 

avgörande att dessa pågående eller planerade projekt genomförs för att påbörja 

omställningen till ett fossilfritt Karlstad. Flera av dem har nu fått klartecken om 

finansiering genom bland annat externa medel.  

Vidare pekar trafikplanen och cykelplanen ut åtgärder för hållbara 

kommunikationer, och Karlstadsbuss bedriver ett framgångsrikt arbete för ökat 

kollektivt resande. Bland de områden som lyfts fram ovan finns störst kvarvarande 

potential utöver genomförda eller beslutade framtida projekt antagligen inom 

stadsplanering och parkeringspolicy för minskat bilåkande, att främja övergång till 

mer miljöanpassade bilar och bränslen/elektrifiering samt bilpoolsanvändning och 

liknande system för transport på tjänst. 

Regeringen har nyligen tagit ett antal beslut som kan underlätta för kommunernas 

arbete med fossilfria transporter. Här kan miljözoner för personbilar nämnas, som 

ett nytt verktyg för kommuner att förbättra luftkvaliteten i städerna. Därtill förlängs 

och utökas de befintliga klimatklivet och stadsmiljöavtalet. Regeringen utreder 

också om det är möjligt att underlätta för bilpooler genom att tillåta kommuner att 

avsätta särskild parkeringsmark för dessa. 
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Indikator: Utsläpp av växthusgaser, 

konsumtionsbaserad avgränsning 

För att ge en bättre bild av klimatpåverkan kompletteras huvudindikatorn nationellt 

och alltmer även av kommuner med beräkning av utsläppen utifrån en 

konsumtionsbaserad modell. Som nämnts ovan är beräkningarna av utsläppen på 

lokal nivå än så länge osäkra, men utveckling av uppföljningsverktyg förväntas 

komma under förhoppningsvis år 2018.  

Än så länge finns bara två mätpunkter för Karlstad. År 2004 uppskattas utsläppen 

utifrån konsumtionsbaserad avgränsning till 11,5 ton per person och år, och år 2014 

till 10,9 ton per person och år (SEI:s verktyg REAP med beräkningar av 

miljöförvaltningen). Utifrån detta beräkningssätt har alltså utsläppen inte minskat 

alls lika mycket som de geografiskt avgränsade utsläppen och är dessutom högre. 

Sett över längre tid har särskilt utsläppen utanför Karlstads och Sveriges gränser 

ökat 

De osäkra värdena gör att man ska vara särskilt försiktig med att bryta ner siffrorna, 

men resultaten på nationell nivå indikerar att livsmedel får med detta beräkningssätt 

större betydelse än utifrån geografiskt begränsade utsläpp. Utsläppen utomlands till 

följd av livsmedelskonsumtion i Sverige har ökat med 80 % de senaste 20 åren.  

Koncernen Karlstads kommuns klimatpåverkan 

Karlstads kommun egen verksamhet har stor betydelse för den samlade 

klimatpåverkan, både om man räknar klimatpåverkan utifrån geografisk 

avgränsning eller konsumtionsbaserad. Tre nämnder (miljönämnden, teknik- och 

fastighetsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden) inom koncernen har 

idag formulerat förslag till nämndmål för att bli fossilfria inom klimatområdet.  

Klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter kommer från tre huvudsakliga 

källor i följande storleksordning: energi (särskilt elförbrukningen), livsmedel och 

transporter. Jämfört med år 2009 har utsläpp genererade av transporter minskat 

mest (-43 %), följt av energi (-17 %) och livsmedel (-4 %). Totalt har utsläppen 

minskat med 17 procent jämfört med år 2009. 

Diagram 4. Utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter, 
konsumtionsbaserad avgränsning 

 

Kommentar: Teknik- och fastighetsförvaltningen och miljöförvaltningen 2017. Observera att värden 

för 2010 saknas. Jämförbarheten mellan värden för livsmedel är bristande. 

Energianvändning för lokaler och bostäder 

Utsläppen av koldioxid för energianvändning i koncernens lokaler och bostäder 

(KBAB:s) har minskat. Störst utsläppsminskning står fjärrvärmen för, detta till 

största del beroende på utfasning av fossil olja och idrifttagande av det 
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biobränsleeldade kraftvärmeverket 2015. Störst utsläpp står elanvändningen för och 

denna minskar också i lägst takt. Per kvadratmeter har koldioxidutsläppen för 

energianvändning minskat med nästan 30 procent sedan 1990. Kommunen köper 

endast Bra Miljöval-el, men utsläppen från el beräknas utifrån så kallad Nordisk 

elmix (200 gram koldioxid per kwh), utifrån beslut av teknik- och 

fastighetsförvaltningen. 

Störst utmaning är att minska elanvändningen i lokalerna. Energiåtgärderna är 

inriktade på att driftoptimera kommunens fastighetsbestånd och att byta ut gammal 

utomhusbelysning. Under hösten 2015 uppkom en akut situation med stor 

tillströmning av flyktingar till Karlstad. Detta gjorde att man på kort tid behövde vi 

ordna med tillfälliga bostäder av olika slag, från att lokaler tidigare användes till 

kontor till att omvandlas till bostäder. Detta påverkade kommunens 

energianvändning.  

Transporter  

Transporter står för minst andel av kommunens klimatpåverkan trots att vi reser 

mycket i tjänsten och utför stora mängder olika transporter för att klara den dagliga 

verksamheten. Buss och tåg dominerar stort för längre resor. En mindre andel är 

flygresor som är ett alternativ vid längre resor, i första hand då när andra färdsätt 

inte finns eller bedöms vara orimliga ur tidssynpunkt. Flygresor står för cirka 15 

procent av klimatutsläppen från våra transporter.  

För kortare resor är bil vanlig, framförallt där transporter ingår i dagliga 

verksamheten. Vi reser fortfarande mycket med egen bil i tjänsten, vilket strider 

mot våra riktlinjer för tjänsteresor som säger att egen bil ”bara ska användas i 

undantagsfall och med chefens godkännande”.  

Antal miljöfordon i kommunen är många och blir allt fler. Karlstads kommun är 

den femte bästa kommunen i Sverige på fossilfria transporter. Främst beror det på 

vi har en centraliserad fordonsflotta, men också på att vi målmedvetet jobbar för att 

få medarbetarna att välja hållbara sätt att resa. Via vår resepolicy uppmuntrar 

medarbetare att resa miljöanpassat, säkert och hälsofrämjande genom att välja buss 

och tåg vid längre resor och cykel vid kortare resor 

Reser med bil och flyg i tjänsten klimatkompenseras. En avgift tas ut till ett 

klimatkonto. Inkomsterna från avgifterna används till projekt inom kommunen som 

minskar vår klimatpåverkan på annat håll. 

Utsläppen från kommunens fordon har minskat med 43 procent jämfört med 2009. 

Utsläppen från flygresor i tjänsten och antalet flygresor har minskat sedan 2013. 

Dock ser vi en mindre ökning sista året. 

Inom transporter är det främst insatser för att begränsa bilåkandet samt öka 

mängden förnyelsebara drivmedel och elektrifiering, som bedöms viktiga för 

fortsatt minskad klimatpåverkan. I kommunens gemensamma vagnpark finns cirka 

450 personbilar och för korta tjänsteresor är bilresor fortfarande vanligt. Vi reser 

dessutom 64 000 mil per år med egen bil i tjänsten där fossila bränslen dominerar. 

Fossila drivmedel i kommunens vagnpark dominerar fortfarande även om mängden 

förnyelsebart och antalen elfordon ökar.  

Livsmedel 

Som diagrammet ovan visar har klimatpåverkan från livsmedel legat ganska jämt, 

sett över perioden. Dock är inte siffrorna helt jämförbara eftersom leverantörer har 

bytts och uppföljningsmetoder inte harmoniserats. För fortsatt analys kommer 

förvaltningarna att arbeta på att förbättra dataunderlaget.  

Två faktorer har särskilt stor betydelse för klimatpåverkan från livsmedel: 

proteinkonsumtionen och matsvinnet. Båda har också stor ekonomisk betydelse. 

Ambitionen är en allsidig, näringsriktig och hållbar kost med större andel 

vegetabilier med fokus på lokal produktion, samt att minska matsvinnet (åtgärd i 

handlingsplan för att nå målen i miljö- och klimatstrategin). Och sedan 2015 har 

matsvinnet i våra skolrestauranger minskat med 25 procent. Denna minskning 
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åstadkoms under mycket kort tid men ytterligare minskningar verkar vara svårare 

att uppnå. 

När det gäller köttkonsumtion har andelen kött av totala livsmedelsinköpen inte 

minskat mellan 2015 och 2016. Vi kan få bättre ekonomi genom att servera fler 

vegetariska rätter men vi ser fortfarande att acceptansen för vegetariskt bland elever 

är låg. Förändringen behöver därför ske gradvis och det är önskvärt att jobba med 

receptutveckling och med måltidspedagogik för att öka acceptansen. 

Arbetet att minska klimatpåverkan från livsmedel internt sker idag framförallt inom 

två projekt. Klimatsmart mat-projektet pågår t.o.m. december 2018. Utbildningar, 

informationssatsningar, matsvinnsmätningar med mera pågår inom projektet. 

Genom ett annat kommunövergripande projekt arbetar man med att ta fram 

lokalproducerade produkter till våra verksamheter som vi eventuellt kan upphandla 

på sikt. Vi har även möjlighet att knyta an lokala producenter till frukt- och 

grönsaksavtalet. 

Utmaningar för att nå målet 

• Huvudutmaningen för klimatarbetet är att frikoppla eller balansera 

ekonomisk tillväxt från växthusgasutsläpp. För utsläpp inom våra 

geografiska gränser har vi lyckats uppnå en viss sådan frikoppling inom 

framförallt energisektorn, där det numera finns tydliga ekonomiska 

incitament att satsa på förnybar energi. Hur skapar vi förutsättningar för att 

nå samma goda resultat inom transporter och konsumtionsbaserade utsläpp 

utanför våra gränser? 

• Den största utmaningen inom transporter är att bryta bilberoendet och 

främja utvecklingen av en elektrifierad fordonsflotta. En samhällsplanering 

som skapar en sammanhållen kommun där det är lätt att gå, cykla eller resa 

kollektivt är ett av de viktigaste verktygen. 
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Mål 2: Luften och vattnet i Karlstad ska vara så 

rent att människor och miljö inte skadas 

Beskrivning av målet i strategisk plan:  

Luftföroreningar påverkar både hälsan och miljön. De kan göra 

människor sjuka och förkorta den förväntade livslängden. De 

bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, 

övergödning, försurning och klimatförändringar. Vi vill att 

luften i Karlstad ska vara så ren att människor och miljö inte 

skadas. Sveriges utsläpp av luftföroreningar har minskat 

betydligt de senaste decennierna. Trots detta har luftföroreningar 

fortfarande stor negativ påverkan på människors hälsa och 

miljön. I Karlstad har luftkvaliteten de senaste årtiondena blivit 

allt bättre men luftföroreningarna måste ändå fortsätta minska. 

Vi har arbete kvar för att nå de miljökvalitetsmål som påverkas 

av utsläpp av luftföroreningar. 

Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll, till 

exempel från skogsbruk, jordbruk, industrier och 

vattenkraftverk. Vattendragen används exempelvis för fiske 

samtidigt som det ger oss dricksvatten. Sjöar och vattendrag är 

också viktiga för rekreation, exempelvis bad och båtturer. Det är 

viktigt att behålla vattenmiljöernas naturliga 

produktionsförmåga. Många växt- och djurarter är beroende av 

att vattendrag får flöda fritt, och att vattenståndet kan variera 

naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår önskan att bygga 

hus nära stranden eller vårt behov av att reglera vattenflödet för 

att producera el från vattenkraft. Vi vill att vattnet i Karlstads 

kommun ska vara så rent att växter, djur och människor inte 

påverkas negativt. 

Genom att mäta luft- och vattenkvaliteten och följa nyckeltalen kan vi få en bild 

över utvecklingen inom målet. Trafikplanen och VA-planen pekar på viktiga 

insatsområden och åtgärder för att gå mot målet. 

Vi mäter regelbundet luftkvaliteten i centrala Karlstad och det finns mätstationer 

vid Rådhuset, på Hamngatan och på Drottninggatan. De föroreningar som mäts är 

partiklar PM10, kvävedioxid, svaveldioxid, bensen och ozon. Sedan sommaren 

2016 mäter vi kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar PM10 med en ny mätstation 

vid järnvägsstationen på Hamngatan, Karlstads mest trafikerade gata. De mätningar 

som görs vid järnvägsstationen är kontinuerliga mätningar och visas på hemsidan.  

I Karlstad har luften under de senaste årtiondena blivit allt bättre, men det finns 

fortfarande en hel del föroreningar som behöver minska. Hos oss, som i de flesta 

kommuner, är trafiken den största källan till luftföroreningar. De senaste årens 

mätningar vid Hamngatan visar att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och 

PM10 klaras. Däremot överskrids miljökvalitetsmålen för partikelhalt (PM10). 

Enligt den miljöutredning som gjordes 2014 är en förbättring av luftkvaliteten en 

nödvändighet för att upprätthålla en acceptabel stadsmiljö (Trafikåtgärder för 

Karlstads centrum 2014-08-11, Ramböll) 

Indikator: Luftföroreningar 

Genom att mäta kvävedioxidhalt och partikelhalt kan vi se vilken mängd 

föroreningar luften innehåller. Vad gäller kvävedioxid har vi inga nya siffror för 

2016 som är representativa eftersom mätstationen flyttades vid halvårsskiftet 2016. 

Men vi har hittills, med undantag för 2009, legat under både miljökvalitetsnormen 

(MKN, 40 µg/m3) och det strängare miljökvalitetsmålet (MKM, 20 µg/m3) när det 

gäller kvävedioxidhalten i luften.  
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Tabell 1. Kvävedioxid- och partikelhalt i luften 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kvävedioxidhalt i luft 19,0 22,0 18,6 19,2 18,4 16,9 12,0 i.u. i.u. 

Partikelhalt (PM10) i 
luft 

i.u. 16,4 i.u. i.u. 18,1 20,0 17,7 18,5 i.u. 

Källa: Miljöförvaltningen 2017. 

Även när det gäller partikelhalten i luft saknas uppdaterade representativa data för 

2016. Sedan 2008 har dock värdena legat under miljökvalitetsnormen (40 µg/m3) 

men över miljökvalitetsmålet (15 µg/m3). Variationen mellan åren kan bero på att 

väderförhållandena har varierat mellan åren och någon egentlig trend kan inte 

urskiljas.  

Vägtrafiken i Karlstad är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i tätorten. 

Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna 

bidrar till att marknära ozon bildas. Dieselfordon står för en betydande andel av 

kvävedioxidutsläppen. Dessutom ökar antalet dieselfordon för varje år. PM10, det 

vill säga de större partiklarna som vi mäter, kommer huvudsakligen från slitage av 

dubbdäck och sandning. De mindre partiklarna, PM2,5, har minskat sedan 2000 och 

miljökvalitetsmålet överskrids idag bara i södra Sverige. PM2,5 bedöms därför inte 

relevant att mäta i Karlstad.  

Kvävedioxid och partiklar i luft är svårt att påverka eftersom de är kopplade till 

trafiksituationen och vilka trafikflöden och fordonstyper som passerar genom 

stadens centrala delar. Positivt är att motorer blir allt effektivare, och att nya mindre 

miljöskadliga bränslen utvecklas. Dock ökar trafikmängden hela tiden, vilket 

motverkar en del av denna positiva utvecklingen.  

Utöver samhällsplaneringen som är ett viktigt verktyg för förbättrad luftkvalitet 

genomför miljöförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen olika åtgärder. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen jobbar med att testa och utveckla olika tekniker 

av gatuunderhåll och halkbekämpning för att minska partikelhalten. Och 

miljöförvaltningen informerar regelbundet om vikten av att begränsa 

dubbdäcksanvändning för en förbättrad luftkvalitet.  

Miljöförvaltningen genomför också en inventering av andelen fordon med 

dubbdäck i centrala Karlstad. Den senaste inventeringen gjordes 2016 då andelen 

fordon med dubbdäck uppskattades till 71 procent. 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. Det finns en trend i landet att 

användningen av dubbdäck minskar, bland annat i Stockholm och Göteborg samt i 

södra Sverige.  

Vidare är parkeringsledningssystem för centrala Karlstad upphandlat och är på gång 

att införas. Detta förväntas minska söktrafiken till lediga parkeringsplatser och 

därmed bidra till bättre luftkvalitet. För att kunna förbättra luftkvaliteten ytterligare 

åtgärder finns föreskrivna i trafikplanen, och åtgärdsförslag finns även i 

miljöutredningen ”Trafikåtgärder för Karlstads centrum” (2014-08-11, Ramböll).  

Regeringen har nyligen tagit beslut miljözoner Det innebär att kommuner ges rätt 

att införa miljözoner för lätta fordon i städer, i syfte att minska luftföroreningarna. 

Hur miljözonerna ska utformas är ännu oklart. 

Indikator: Övergödning i vattendrag 

I Karlstad täcks 20 procent av kommunens yta av vatten. Vi har därmed vi nära till 

bad, båtliv och fiske. Dessutom hämtar vi vårt dricksvatten från Vänern.  

Som kommun har vi störst möjlighet att vattenkvaliteten på dessa sätt: 

- Övergödning (genom drift av avloppsreningsverk, anslutning av nya 

fastigheter till avloppsreningsverk, utarrendering av mark och tillsyn av 

främst avlopp och lantbruk). 
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- Försurning (genom att betala pengar för kalkning till Värmlands 

kalkningsförbund)  

- Närområdet och svämplanet, det vill säga området runt en vattenförekomst 

som kan översvämmas, gällande mänsklig påverkan på närområdet (30 

meter). Mänsklig påverkan på svämplanet vilket kommunen kan påverka 

vid planläggning samt bygglov längst strandkanterna. Kommunen är även 

en stor markägare där vår rådighet är stor. 

Övergödning är en viktig faktor för ekologisk status och kan därför användas som 

just en indikator på vattensituationen. Flera vattendrag i kommunen är övergödda 

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.  

Tabell 2. Övergödning i vattendrag, ton fosfor per år 

 Kommentar: Miljöförvaltningen 2017. 

Nyckeltalet är en sammanslagning av mängden kilo fosfor som transporterats ut 

från de två vattendragen Alsterälven och Glumman på ett år. Nyckeltalet visar att 

transporten av fosfor är fortsatt på samma nivå och relativt lika mellan åren vilket 

visar på att det inte har skett någon stor förändring. Den ökade transporten 2014 

berodde troligtvis på att det regnade mer det året vilket gjorde att mer näring 

spolades ut i vattendragen.  

Karlstads kommuns arbete med att minska övergödningen består främst av insatser 

av teknik- och fastighetsförvaltningen och miljöförvaltningen. Teknik- och 

fastighetsförvaltningens utbyggnation av kommunalt avlopp till befintliga områden 

med enskilda avlopp ökar reningen och flyttar utsläppspunkten av avloppsvatten till 

en vattenförekomst som inte är övergödd. Det renade avloppsvattnet från Sjöstads 

reningsverk leds ut mot Vänerviken och Hammarösjön vilken har hög status med 

avseende på näringsämnen. 

Miljöförvaltningen inventerar avlopp inom avrinningsområdet till sjöar och 

vattendrag med övergödningsproblem. I inventeringsarbetet prioriteras 

permanentboende med okänt avlopp eller avlopp som är anlagt för år 1987 eftersom 

dessa troligen innebär de största riskerna för utsläpp.   

Både utbyggnationen av kommunalt avlopp och inventering av enskilt avlopp styrs 

av kommunens VA-plan. 

Förslag på nya indikatorer för vatten 

I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster, sjöar och 

vattendrag över en viss storlek, klassificeras efter vilken status de har. De sjöar och 

vattendrag i Sverige som omfattas av EU:s ramdirektiv redovisas i databasen VISS, 

Vatteninformationssystem Sverige. För Karlstads statusklassas 57 sjöar och 

vattendrag enligt EU:s ramdirektiv och redovisas i VISS. 

Statusklassningen är uppdelad i kemisk status (förekomst av miljögifter) och 

ekologisk status (hur växter och djur mår). Varje statusklassning baseras på ett antal 

underkategorier. Resultatet från den sämsta klassningen sätter den totala statusen. 

Målet är oftast att vattenförekomsten ska klara god status, vilket sätts som en 

miljökvalitetsnorm. För de förekomster som inte klarar god status sätts ett målår för 

när statusen ska vara uppfylld. Statusen på vattenförekomsterna uppdateras löpande 

vartefter ny information inkommer. En översyn över om miljökvalitetsnormerna 

klaras görs vart sjätte år. 

 

 

 
 2012 2013  2014  2015  2016 

Ton fosfor per år 5,8 5,0 7,5 4,9 5,92 
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Tabell 3. Förslag på nya indikatorer för vatten 

 2016 2017 

Antal sjöar och vattendrag som inte klarar god eller hög ekologisk status 50 50 

Antal sjöar och vattendrag som inte klarar god eller hög status gällande 
näringsämnen 

12 12 

Antal sjöar och vattendrag som inte klarar god kemisk status (exklusive 
kvicksilver och flamskyddsmedel)  

5 5 

Antal sjöar och vattendrag inte klarar hög eller god status gällande 
försurning 

6 6 

Kommentar: www.viss.lansstyrelsen.se 

Av de fyra nya föreslagna indikatorerna i tabellen ovan är de två viktigaste antal 

sjöar och vattendrag som klarar hög eller god ekologisk status samt antal sjöar och 

vattendrag som klarar hög eller god status gällande näringsämnen. 

Denna statusklassningen ger en helhetsbild över hur sjöar och vattendrag mår, och 

är gemensam för hela EU och därför lätt att jämföra mellan andra län, hela Sverige 

eller andra länder. Dessutom påverkas den inte av enskilda år med mycket regn på 

samma sätt som fosfortransporterna gör, och statusklassningarna uppdateras 

kontinuerligt vartefter beredningssekretariatet får nya data. 

Avseende den ekologiska statusen på kommunens vattenförekomster kan vi säga att 

ingen större försämring skett. De åtgärder som kommunen arbetar med, som till 

exempel kalkning och tillsyn, för att förbättra den ekologiska statusen tar lång tid 

och man ser inte resultaten så snabbt.  

Utmaningar för att nå målet 

• Den största utmaningen för att förbättra luftkvaliteten är utsläppen från 

transporter, som också har en stor klimatpåverkan och även ger upphov till 

hälsoskadligt buller. För att uppnå både minskad klimatpåverkan och 

förbättrad luftkvalitet krävs inte bara en tätare och sammanhållen kommun, 

vilket skulle minska reseavstånd och därmed klimatpåverkan, utan också att 

framförallt biltrafiken inte blir alltför koncentrerad. Samhällsplanering och 

andra beteendepåverkande insatser för minskat bilberoende och fossilfri 

fordonsflotta är därför även för detta mål de viktigaste insatserna. 

• Den största utmaningen för att förbättra vattenkvaliteten i Karlstad är att 

minska utsläppen av övergödande ämnen till kommunens sjöar och 

vattendrag. De största utsläppen till våra vattensystem sker idag från 

jordbruket och olika avlopp i närområdet. 
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Mål 3: Karlstadsborna och miljön ska inte 

påverkas negativt av skadliga ämnen 

Beskrivning av målet i strategisk plan:  

Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader 

riskerar att hamna i miljön och kan tas upp av växter, djur och 

människor. För många ämnen är halterna för höga och orsakar 

problem för människor och miljö. Exempelvis är radon och 

asbest fortfarande ett problem i våra byggnader. 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. 

För att följa upp målet om skadliga ämnen används två indikatorer: metaller i 

avloppsslam och andel ekologiskt odlad åkermark. Dessa två indikatorer är bra 

mätverktyg för respektive område men visar dock bara en liten del av 

måluppfyllelsen. Skadliga ämnen omfattar väldigt många fler områden och 

påverkas från många olika håll, men kunskapen och verktygen för uppföljning av 

kemikaliespridning på lokal nivå är fortfarande för låg.  

Indikator: Metaller i avloppsslam 

De kemikalier som vi använder i vårt hushåll, från använda hygienprodukter och 

medicinrester, men också städ- och tvättvatten hamnar slutligen hos reningsverken. 

Reningsverken tar även emot vatten från bland annat industrier, biltvättar och 

sjukhus. En del kemikalier bryts ned i reningsverket medan andra blir kvar i vattnet 

eller hamnar i avloppsslammet. Att mäta metaller i avloppsslammet är ett sätt att 

övervaka mängden skadliga metaller som används ute i samhället, då större delen 

av tungmetallerna i avloppsvattnet hamnar i slammet. Sedan 2008 är Karlstads 

kommuns största reningsverk, Sjöstadsverket, Revaq-certifierat. Det innebär att 

kommunen bedriver ett systematiskt uppströmsarbete för att få en förbättrad kvalitet 

på avloppsvattnet och därmed också på avloppsslammet. Slamkvaliteten följs upp 

kontinuerligt och endast slam med metallhalter under specificerade gränsvärden får 

spridas som gödselmedel på åkermark. 

När det gäller metaller i avloppsslam så har trenden varit positiv senaste åren, alla 

uppmätta halter ligger under uppsatta mål. För 2017 är det ett medelvärde för 

januari till och med augusti som avses. 

Under de senaste åren har dock mängden kvicksilver ökat i avloppsslam. Den 

huvudsakliga källan till kvicksilver är tandamalgam. Kvicksilver i tandamalgam 

förbjöds 2009 men det kommer att ta tid innan allt har fasats ut. Under 2018 

kommer riktad tillsyn ske av tandvårdskliniker och dess avlopp.   

Kadmiumhalten har minskat under de senaste åren, men var något högre än 2016.  

2016 var kadmiumhalten mycket låg vilket är svårt att bibehålla. Kadmium i 

avloppsvatten kommer huvudsakligen från bilvårdsanläggningar, tvätterier, 

konstnärsfärger och mat. 
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Diagram 5. Kvicksilver och kadmium i avloppsslam, milligram per kilo 

 

Kommentar: Teknik- och fastighetsförvaltningen 2017. 

Halten av bly har legat på en relativt jämn nivå de senaste åren men har sett ur ett 

längre perspektiv minskat, vilket är en allmän tendens sedan man införde blyfri 

bensin. 

Diagram 6. Bly i avloppsslam, milligram per kilo 

 

Kommentar: Teknik- och fastighetsförvaltningen 2017. 

Halten metall i avloppsslam är en bra indikatorer och är lätta att mäta, däremot är 

det inte möjligt att analysera och mäta samtliga skadliga kemikalier i slammet. I och 

med avloppsslammet är Revaq-certifierade ställs det krav på att systematiskt 

uppströmsarbete för ett renare avloppsvatten och -slam utförs. 

Hushållen står för en stor del av utsläpp av bland annat metaller, kemikalier och 

läkemedelsrester till avloppsvattnet. Det är särskilt svårt att kontrollera hushållens 

utsläpp till spillvattennätet. 

Uppströmsinsatser sker genom att informera kommuninvånare om vad som inte får 

tillföras spillvattnet. Under 2016 och 2017 år har en extra person anställts på deltid 

för att jobba med kemikalieinventering av verksamheter i kommunen. 

Informationsinsatser har genomförts till cirka 140 företag bland annat 

fordonstvättar, verkstäder, ytbehandlare och tvätterier. Företagen ombedes fylla i 

kemikalielista över vilka kemikalier som används i verksamheten och skicka 

tillbaka till kommunen. 
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Kemikalieförteckningarna från verksamheterna granskas av kommunen och särskilt 

skadliga kemikalier så kallade PRIO-ämnen (riskminskningsämnen och 

utfasningsämnen) identifieras. 

Indikator: Andel ekologisk odlad åkermark 

Ett av motiven för ekologisk odling är att minska kemikalieanvändningen i 

jordbruket. Uppföljning av andelen odlad åker har följts upp i Karlstad kommun 

under flera år. 

Från 2016 kommer andelen ekologiskt brukad åker redovisas på samma sätt som 

man nationellt gör via gröna nyckeltal (statistiken hämtas från Jordbruksverket). 

Andelen ekologiskt brukad åker i Karlstads kommun är enligt Jordbruksverkets 

statistikdatabas 32,9 procent år 2016.  

Tabell 4. Indikator: Andel ekologisk odlad åkermark (% av kommunens mark) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ekologiskt brukad 
åkermark (%) 

18,1 20,7 22,2 27,7 31,9 30,4 31,5 32,9 

Kommentar: Jordbruksverket 2017. 

2016 års resultat är en ökning jämfört med 2015 och är den högsta nivån sedan 

uppföljningen startade år 2009. Mellan tidigare år har andelen dock varierat. En 

anledning till nedgångar och uppgångar kan bero på att EU-stödet förändrades 

2015, så att man måste vara certifierad i något system (Krav eller något annat 

system för ekologisk odling) för att få del av stöden. Det krävdes inte tidigare och 

kan upplevas omständligt och kostsamt av en del brukare. 

Karlstads kommun och Värmland ligger väldigt bra till jämfört med andra län när 

det gäller ekologisk odling. Bland våra jämförelsekommuner har Gävle den högsta 

andelen och Karlstad kommer på andra plats. 

Diagram 7. Andel ekologiskt odlad åkermark, jämförelse med andra 
kommuner (%) 2016 

 

Kommentar: Jordbruksverket 2017. 

Det kommunen gör idag för att främja ekologisk odling inom Karlstads kommun är 

att vi ger förtur i kön och ett lägre arrende till bönder som driver ett ekologiskt 

jordbruk när vi tecknar avtal om jordbruksarrenden på den kommunägda marken. 

Vi planerar även att införa en premiering för de jordbruksarrendatorer som brukar 

marken enligt EU:s regler, men som inte är anslutna till Krav. Därutöver 

uppmuntrar vi Karlstadsbor genom kommunikationsinsatser att välja ekologiska 

varor.  
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Premiering av ekologiska brukare på den kommunägda jordbruksmarken kan 

påverka indikatorn i rätt riktning, men andra faktorer som kommunen inte råder 

över spelar större roll för hur denna indikator utvecklas. 

Hur jordbruket utvecklas i Karlstads kommun framöver är i hög grad beroende av 

EU:s jordbrukspolitik, de miljöstöd från EU som jordbrukarna kan söka samt 

Länsstyrelsens arbete med stöd och rådgivning till lantbruket. 

Utmaningar för att nå målet 

• Långlivade ämnen som är spridda i miljön eller finns lagrade i varor och 

byggnader kan påverka människor och miljö under lång tid. Ökad 

konsumtion leder till ökad produktion av kemikalier och varor och då ökar 

spridningen av skadliga ämnen.   

• För att nå målet krävs en bred samverkan för att minimera och fasa ut 

skadliga ämnen. Krav vid inköp och upphandling är två viktiga 

arbetsområden för att effektivt påverka målet. Genom satsningar från 

enskilda förvaltningar och bolag har kommunens kemikaliearbete 

utvecklats mycket positivt de senaste åren. Just nu och för framtiden är 

dock personalresurser för arbetet osäkra. 
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Mål 4: Den biologiska mångfalden ska värnas 

och naturens värde för friluftslivet ska 

utvecklas 

Beskrivning av målet i strategisk plan:  

Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika 

miljöer, från odlad mark, skogar och fjäll till våtmarker, 

vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas 

negativt och riskerar att försvinna på sikt. Att lyckas behålla en 

biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera. 

Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att 

nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan 

påverkan skadar ekosystemen. Vår rika och varierade natur är en 

källa för friluftsliv och rekreation, och har därigenom stor 

betydelse för folkhälsan. 

Genom att följa andelen skyddad natur, närhet till grönområde samt 

Karlstadsbornas uppfattning om tillgång till parker, grönområden och natur kan vi 

få en bild över utvecklingen inom målet. 

Indikator: Andel skyddad natur av kommunens landyta 

De skyddsformer som avses i detta nyckeltal är långsiktigt områdesskydd enligt 

miljöbalken, det vill säga naturreservat och biotopskydd. I Karlstads kommun finns 

16 naturreservat och på Brattforsheden finns ett så kallat naturvårdsområde, vilket 

är en äldre form av skydd som bildades enligt den tidigare naturvårdslagen. När 

miljöbalken ersatte naturvårdslagen försvann begreppet ”naturvårdsområde”, men 

dessa områden är juridiskt likställda med naturreservat. 

Biotopskydd är lämpligt för att skydda mindre skogsområden som ska lämnas 

orörda, men mindre lämpligt i större områden och i områden där man vill ha en 

kontinuerlig skötsel av något slag. 

Naturreservat är en långsiktig, men till innehållet mycket flexibel skyddsform. Vid 

bildandet av ett naturreservat fastställs syftet med just det reservatet, vilket kan vara 

människors friluftsliv likväl som att skydda en viss naturtyp eller livsmiljön för 

någon eller några specifika arter. Varje naturreservat får sina egna föreskrifter och 

sin egen skötselplan som utformas utifrån syftet och anpassas till vad som behövs 

för att bevara och utveckla värdena i just detta område. 

Andelen skyddad natur av kommunens landyta år 2016 är 3,10 procent i Karlstads 

kommun. Utvecklingen från 2009 och framåt visas i tabellen nedan. 

Tabell 5. Indikator: Andel skyddad natur av kommunens landareal (%) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel skyddad natur 
(%) 

 2,96 2,96 3,13 3,13 3,13 3,13 3,10 3,10 

Kommentar: Jordbruksverket.  

Under 2015 minskade arealen skyddad natur inom Karlstads kommun med 35 

hektar – minskningen kan ses i tabellen ovan. Under året 2015 bildade kommunen 

naturreservatet Nedre Prostgårdsälven på 4,9 hektar, varav 4,8 hektar landareal. 

Men samma år upphävdes också 40 hektar av Sörmons naturreservat upphävdes av 

Länsstyrelsen med anledning av ombyggnaden av E18 Björkås-Skutberget. Som 

kompensation för det intrång som upphävandet medförde har Trafikverket förelagts 

en rad åtgärder, bland annat att 54 hektar skogsmark i anslutning till befintligt 

reservat införlivas i naturreservatet. Denna mark ägs av Karlstads kommun och 

åtgärden har godkänts av Karlstads kommun. Den är dock inte genomförd ännu.  

Under 2016 tillkom ett skyddat område i kommunen, ett biotopskyddsområde på 

5,7 hektar som bildades av Skogsstyrelsen. Detta ändrar dock inte de två första 
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decimalerna på andelen skyddad landareal. Hittills under 2017 har Skogsstyrelsen 

skyddat ett 10,2 hektar stort skogsområde som biotopskydd. 

Kommunen arbetar i nuläget med reservatsbildning vid Ölman (minst 103 hektar) 

och på Skutberget (areal ej beslutad). Länsstyrelsen jobbar med reservatsbildning i 

Klarälvsdeltat (omkring 200 hektar land) samt en utökning av Sörmons 

naturreservat (180 hektar).  

Vid Ölman har kommunen sedan tidigare tecknat avtal med markägarna om att 

skydda sammanlagt 103 hektar lövskog och intrångsersättning har betalats ut i 

samband med att avtalen tecknades. Eventuellt kommer ytterligare områden utmed 

Ölman att skyddas. 

Det finns också ett kommunalt uppdrag om att bilda naturreservat av I2-skogen 

(kommunfullmäktige, juni 2013). Detta uppdrag ligger dock vilande på grund av att 

en fördjupad översiktsplan för området ska tas fram före beslut tas om 

naturreservatets avgränsning. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen har inte 

påbörjats, och diskussioner förs också om att arbetet med I2-skogen eventuellt 

istället bättre görs inom ramen för översiktsplansarbetet. 

I den föreslagna Naturvårds- och friluftsplanen för Karlstads kommun finns ett 

förslag på vilka skogar kommunen ska skydda för att uppnå målet i miljö- och 

klimatstrategin om att skydda ytterligare minst 1000 hektar skog av värde för 

naturvård eller rekreation senast år 2020 jämfört med 2010. Nationellt sett är 

miljökvalitetsmålet Levande skogar ett av de miljömål som är längst ifrån 

måluppfyllelse.  

Många skogsområden nära tätorterna har under lång tid varit undantagna från ett 

traditionellt skogsbruk, vilket i flera fall genererat naturvärden som annars inte är så 

vanliga i produktionsskogen. Att skogarna har varit relativt orörda har bidragit till 

att de är rika på död ved, har en naturlig skiktning och ett ofta påfallande stort 

inslag av gamla träd. Just gammal tall är ett karaktärsdrag för Karlstads kommuns 

tätortsnära skogar. Här finns betydligt fler gammeltallar än i de traditionellt brukade 

skogarna norrut i kommunen. I flera av de skogsområden som i naturvårds- och 

friluftsplanen föreslås få ett långsiktigt skydd finns alltså både höga naturvärden 

och höga friluftsvärden, vilket gör att detta arbete är en av de viktigaste insatserna 

kommunen kan göra både för att bevara den biologiska mångfalden och naturens 

värde för friluftslivet. Den tätortsnära skogen har stor betydelse för många 

människor och är viktig för såväl trivsel som för folkhälsa. 

Planen behandlades i teknik- och fastighetsnämnden i september 2016 och har 

skickats vidare till kommunfullmäktige. För att den föreslagna planen ska kunna 

behandlas vidare behöver dock en inventering av kommunens markreserv att 

genomföras. Detta för att kunna göra en samlad avvägning och planering av hur 

bevarande av natur och utveckling av grönområden, som beskrivits i de föreslagna 

naturvårds- och friluftsplanen samt grönstrukturplanen, ska kunna integreras med 

stark bebyggelseutveckling. Planen är av stor vikt för att kunna höja 

utvecklingstakten i naturvårds- och friluftsarbetet.  

Både kommunen och Länsstyrelsen arbetar med olika områdesskydd som kommer 

att bidra till en positiv utveckling av indikatorn, men arbetet fortskrider mycket 

långsamt.  

Jämförelse med andra kommuner 

Vid jämförelse av andel skyddad landareal mellan Karlstads kommun och våra åtta 

jämförelsekommuner ligger Karlstad på fjärde plats. Karlstads kommun har några 

stora naturreservat som bildades av Länsstyrelsen på 1980-talet – Sörmon, 

Brattforsheden och Värmlandsskärgården.  

Vid jämförelsen går det också att se att de flesta övriga kommunerna har haft en 

märkbar ökning av andel skyddad natur under den senaste femårsperioden. I 

Karlstads kommun har andelen minskat något under motsvarande period, beroende 
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på minskningen på Sörmon i samband med E18-bygget samtidigt som det endast 

tillkommit några små skyddade områden. 

Diagram 8. Jämförelse av andel skyddad natur mellan åtta kommuner (% av 
landarealen)  

 
Kommentar: SCB 2017. 

Indikator: Invånarnas närhet till större grönområden 

Grönområden bidrar till att göra det attraktivt att bo och vistas i Karlstad och är en 

viktig faktor för att främja Karlstadsbornas hälsa. Ett mått på hur 

samhällsplaneringen ger förutsättningar för ett hälsosamt liv är därför hur långt 

Karlstadsbor har till grönområden. I Miljö- och klimatstrategin finns målet att 

Karlstadsborna ska ha 300 meter eller kortare till ett större grönområde från 

bostaden. Ett större grönområde ska enligt miljö- och klimatstrategin vara av den 

karaktären att man går till det för att det är en del av målet med aktiviteten, och 

området ska vara av sådan storlek att det fungerar att uppehålla sig i. I arbetet med 

grönstrukturplanen har detta definierats till att vara ett område som är större än en 

hektar och kan inkludera både natur- och parkmark. Storleken (minst) en hektar 

innebär att några aktiviteter kan pågå samtidigt utan att risken för konflikter mellan 

människor är för hög.  

Som tabellen nedan visar så har 77 procent av de boende inom Karlstads tätort god 

tillgång till ett större grönområde (tätorten exkluderar Skåre, Järpetan, Alster och 

Dingelsundet). 

Tabell 5. Indikator: Andel invånare i Karlstads tätort med 300 meter eller 
kortare till ett större grönområde (%)4 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Andel invånare (%) .. .. .. 77,4 77,4 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen 2017. 

De stadsdelar där 100 procent av invånarna har tillgång till ett större grönområde 

inom 300 meter ligger ofta i stadens ytterkant till exempel Hultsberg, Henstad, 

                                                      
4 Fram till och med 2014 har denna mätning gjorts av Natur- och parkenheten på Teknik- 

och fastighetsförvaltningen men numera gör Stadsbyggnadsförvaltningen den. 

Mätmetoderna skiljer sig åt varför de inte är helt jämförbara och endast värden från och med 

2015 har inkluderats i tabellen. I stadsbyggnadsförvaltningens analys ingår inte de övriga 

tätbebyggda områdena som Molkom och Skattkärr och analysen utgår enbart från 

grönområden som är större än en hektar och som är kommunala. Det kan finnas kvalitativa 

grönområden som är under en hektar och som tidigare år räknats med i analysen.  

 

Vidare är analysen idag gjord efter faktisk gångväg från bostad och inte fågelvägen vilket 

också förfinar analysen, och därmed skiljer sig resultatet från analyser från 2014 och 

tidigare. 
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Stockfallet, Norra Kroppkärr och Lamberget. Däremot har flera av stadsdelarna en 

brist på 300 meter till ett större grönområde, gällande såväl villaområden som mer 

blandade stadsdelar med både villor och flerbostadshus. De stadsdelar där flest antal 

människor har en brist finns inom Tingvallastaden, Haga, Herrhagen, Norrstrand, 

Kronoparken och Råtorp. 

Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar med att förbättra resultatet i olika detaljplaner, 

planprogram och stadsdelsvisioner, avsätter yta till park/naturmark, och teknik- och 

fastighetsförvaltningen upprustar befintliga parkområden. Med grönstrukturplanen 

kommer ett bättre underlag att finnas till vårt arbete framöver och vi kommer att 

kunna se helheten och strukturen hur det hänger ihop inom tätorten i ett större 

perspektiv vilket gör att vi lättare kan arbeta mot målet framöver. 

För arbetet har en så kallad ”bristkarta” utvecklats utifrån en inventering och analys 

av hur avstånden till grönområden ser ut i kommunen. Alla grönområden inom 

tätorten har delats in efter olika typer (storlek och kvalitet) och sedan gjort GIS-

analyser på hur de faktiska gångbara avstånden till de här grönområdena är. 

För att kunna göra analysen har en storleksgräns behövt sättas, men i den mer 

detaljerade planeringen kan det här behöva nyanseras då till exempel mindre 

grönområden tillsammans med privata gårdar kan utgöra det här behovet. Mindre 

grönområden som är lätta att ta sig emellan kan också tillsammans uppfylla detta. 

När vi skapar nya områden är målet lättare att följa än i befintliga områden. Där är 

det svårt att nå målet utan snarare visar bristkartan då på vikten av att spara de 

grönytor som finns där eller höja kvaliteten på de befintliga. 

Jämförelse med andra kommuner 

Det gjordes en undersökning av SCB för hela landet år 2005 och 2010 (redovisades 

2010 och 2015) för tillgången till grönområden inom 300 meter. Det finns ingen 

planerad ny undersökning eller publicering där angående detta. I deras 

undersökning (2005) analyserades fågelvägen 300 meter till ett grönområde lika 

med eller större än en hektar. Då uppnådde 87 procent av Karlstads befolkning det. 

I undersökningen 2010 analyserades fågelvägen 300 meter till ett grönområde på 

0,5 hektar eller större och då uppnådde 99 procent av Karlstads befolkning det. Här 

går det att jämföra med andra kommuner och där ligger Karlstad högt. 

Indikator: Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden 

och natur  

SCB:s medborgarundersökning för 2016 visar att 69 procent av Karlstadsborna är 

mycket nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur. Karlstads betyg 

blev 8,0 på en skala mellan 1-10 och nästan 70 procent av de som svarat har alltså 

hade gett betyg 8, 9 eller 10. Värdet är detsamma som året innan och även i år är 

kvinnorna något mer nöjda än männen. Det lägsta betyget bland deltagande 

kommuner var 6,1 och det högsta 9,0. Medelbetyget låg på 7,9. Denna fråga är en 

av fem delfrågor inom betygsindexet för Fritidsmöjligheter i 

medborgarundersökningen och totalt för området ”fritidsmöjligheter” hamnade 

Karlstad på delad förstaplats av de kommuner som deltog i undersökningen hösten 

2015 och våren 2016.  

Tabell 6. Indikator: nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur 
(betyg 1–10, medelvärde)  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nöjdhet med tillgång till parker, 
grönområden och natur, betyg 1-10 

7,9 8,1 7,8 8,0 8,0 

Kommentar: SCB:s medborgarundersökning 2016. 

Resultat från de två indikatorerna kopplade till tillgången till grönområden visar att 

77 procent anses ha god tillgång nära sin bostad enligt faktisk närhet, medan 69 

procent anser sig nöjda med tillgången. Resultatet från detta kan bero på många 

saker, men till exempel kvaliteten på grönområdena, innehållen i dem, olika 

spridning över staden, och så vidare.   
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När staden växer kan också närhet till befintliga grönområden förbättras genom att 

tryggare och attraktivare vägar dit skapas eller att barriärer kan byggas bort. Det går 

också att samtidigt som staden växer skapa fler grönområden som kan bli en 

tillgång för både nya och befintliga invånare. Om staden växer och förtätas på 

bekostnad av grönytor, eller att det inte samtidigt satsas mycket på grönytorna när 

staden växer, kan det leda till att den upplevda nöjdheten minskar. 

Även när det gäller grönstruktur finns en föreslagen plan som är en viktig färdplan 

och stöd i arbete med att utveckla naturens värde för friluftslivet. Som för 

naturvård- och friluftsplanen saknas dock fortfarande en samlad inventering av alla 

ytor och intressen för att kunna göra en välavvägd och långsiktigt hållbar planering 

av stadsstrukturen. I arbetet är också dialogen med exploatörer viktig för att 

gemensamt öka kompetensen och hitta lösningar för en hållbar stadsstruktur. 

I denna planering, som framförallt görs inom ramen för översiktsplanen, är 

grönstrukturen och bristkartan användbart underlag. Även så kallad frivillig 

kompensation kan användas inom olika exploateringsprojekt och i detaljplaner när 

intrång görs i värdefulla grönområden. Vidare är kunskapsspridning och dialog 

viktiga verktyg både inom kommunen och hos exploatörer kring hur vi kan skapa 

förutsättningar för biologisk mångfald i olika stadsutvecklingsprojekt. 

Utmaningar för att nå målet 

• Huvudutmaningen för målet är att stadsplaneringen i stort inrymmer flera 

målkonflikter. En hållbar stadsstruktur behöver säkerställa 

bostadsförsörjning samtidigt som klimatpåverkan ska minska och natur och 

grönområden ges utrymme. Samtidigt finns flera möjliga synergieffekter 

mellan de olika målen – exempelvis kan en mer sammanhållen kommun 

göra naturvärden mer tillgängliga för fler, minska klimatpåverkan och 

skapa en attraktiv stad. Utmaningen kräver en samlad avvägning och 

planering av hur kommunens ytor ska användas.   

 



   Sid 29(34) 

 

 

Mål 5: Konsumtionen i Karlstad ska vara 

resurssnål och hållbar 

Beskrivning av målet i strategisk plan: 

Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå de 

globala klimatmålen och Sveriges miljömål. Svensk konsumtion 

påverkar miljön utanför Sveriges gränser och andra länders 

konsumtion påverkar vår livsmiljö. Karlstad vill vara med i 

arbetet för att driva på utvecklingen mot en mer hållbar 

konsumtion och produktion. I det arbetet ingår 

avfallsminimering och att begränsa resursanvändandet. 

Målet är ett helt nytt övergripande mål i strategisk plan, till skillnad från övriga mål 

som tidigare funnits men i andra former. Det har flera beröringspunkter med 

klimatmålet (mål 1) och även till viss del målet om skadliga ämnen (mål 3). Men 

medan klimatmålet fokuserar på just klimatpåverkan och ger särskild 

uppmärksamhet åt transporter och energi så fokuserar vi inom hållbar 

konsumtionsmålet på konsumtionen av mat, kläder och övrig konsumtion.  

Konsumtionens hållbarhet kan på ett väldigt övergripande sätt beskrivas utifrån två 

aspekter: hur mycket som konsumeras, och hur hållbart det som konsumeras är. 

Dessa två huvudparametarar är också något som själva målformuleringen sätter 

fokus på. För att mäta resursanvändningen används indikatorn totala mängder 

hushållsavfall per person. Måttet beskriver ganska väl resurseffektiviteten och 

samhällets förmåga att minimera avfallsmängder även om själva resursuttaget i 

produktionen är ett mer korrekt mått, men som inte är tillgänglig lokalt.  

Hållbarheten hos det som konsumeras är svårare att mäta. Tillsvidare används 

andelen miljö- och etiskt märkta livsmedel i kommunens verksamheter. Livsmedel 

har en särskilt stor miljöpåverkan, kommunens upphandling och inköp har stor 

betydelse för direkta miljöeffekter och utvecklingen av ”gröna” marknader, och 

märkningssystem har visats sig vara ett effektivt sätt att säkerställa miljökvalitet och 

engagera både konsumenter och företag. Men mer önskvärt hade varit en indikator 

som mätte dess spridning i kommunen som geografiskt område, och helst inte 

avgränsat till livsmedel.  

Som ett komplement till dessa två indikatorer följer vi också Karlstadsbornas 

uppfattning om kommunens insatser för att kunna leva miljövänligt, eftersom 

konsumtionsval utgör en så pass stor del i en hållbar livsstil. Indikatorn skulle dock 

kunna kopplas såväl till det övergripande klimatmålet, som beskriver vikten av 

Karlstadsbornas delaktighet och att det ska vara lätt att göra miljö- och 

klimatsmarta val, som till målområdet som helhet.   

Indikator: Mängden hushållsavfall 

Mängden hushållsavfall per person5 i Karlstads kommun har de senaste sju åren 

pendlat mellan som lägst 498 kilo och som högst 524 kilo per person och år. Vid det 

senaste mättillfället (2016) var avfallsmängderna 509 kilo och därmed sjunkit sedan 

året innan. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 I måttet ingår alltså inte material som inkommit till återvinningscentraler men som gått 

tillbaka till återbruksverksamheter såsom Solareturen och Myrorna. Siffrorna har även 

korrigerats av datakällan (Avfall Sverige) utifrån antal besökare i kommunen för att öka 

indikatorns jämförbarhet kommuner emellan. 
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Diagram 9. Totala mängder hushållsavfall per person (kg)  

 

Kommentar: Avfall Sverige 2017. 

Vid en nationell jämförelse har vi de senaste åren legat knappt under medelvärdet 

för Sveriges Ekokommuner, vilket var 523 kilo per person år 2016, men tydligt över 

det nationella rikssnittet på 467 kilo. Minst mängd avfall bland Sveriges 

ekokommuner år 2016 hade Sundbybergs kommun med 342 kilo per invånare, och 

störst mängd hade Strömstads kommun med 900 kilo per invånare.  

Avfallsmängderna var som lägst i kölvattnet av finanskrisen. Generellt följer 

avfallsmängderna den ekonomiska tillväxten men i Karlstad har mängderna legat på 

en relativt jämn nivå de senaste åren, och så också bland Sveriges ekokommuner.  

Nedgången det allra senaste året kan förklaras med ett utvecklat samarbete med 

Myrorna och med Återbruket Karlstad, samt en allt starkare allmän samhällstrend 

mot en mer cirkulär ekonomi och konsumenters intresse för andra hands-handel och 

loppisar (både digitala och fysiska). Detta kompletteras av det tidigare uppbyggda 

goda arbetet med Solareturen, och nyare mindre verksamheter såsom Fritidsbanken, 

Klädoteket och Skåpet Tage.  

Karlstads kommuns resultat klassas som ”Mindre god hållbarhet”, enligt Avfall 

Sveriges värderingsgränser. Karlstad hamnar strax över gränsen för ”God 

hållbarhet”, det vill säga 380-500 kilo per person. För att nå ”God hållbarhet” 

behöver vi alltså minska mängden hushållsavfall med cirka 10 kilo per person och 

år från 2016 års nivå, vilket är fullt möjligt.  

För att nå ”Mycket god hållbarhet”, mindre än 380 kg per person, krävs att 

avfallsmängderna minskar med cirka 130 kg per person och år jämfört med 2016. 

Att nå ”Mycket god hållbarhet” kräver mer genomgripande insatser mot en mer 

cirkulär ekonomi.  

Utmaningar och möjligheter – avfallsmängder 

En statlig utredning lade under våren 2017 fram analys och förslag för utvecklingen 

av cirkulär ekonomi i Sverige. I rapporten identifierades flera utmaningar, vilka är 

gällande även för Karlstad. Bland annat premieras nyproducerat av prisrelationerna 

mellan att köpa nytt och att hyra, reparera eller köpa begagnat. Och att reparera och 

sälja/köpa begagnat är också ofta tidskrävande för konsumenten. Vidare visar 

kommunens egen dialog med aktörer inom andrahandsmarknaden att avsättningen 

är en större utmaning än insamling av material för återanvändning. 

Samtidigt finns också möjligheter för ökad cirkulär ekonomi. Regeringen har under 

året infört ett reparationsavdrag inom ramen för RUT samt sänkt moms på 

reparationer av utvalda varor. De finansiella incitamenten har hittills haft en låg 
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effekt, men ovan nämnda utredning föreslår fler och mer långtgående stödsystem, 

vilket ger signaler om kommande förbättrade förutsättningar.  

Vidare har kommunledningskontoret på uppdrag av Karlstads Energi AB genomfört 

en förstudie om hur återbruket i Karlstad kan öka, tillsammans med 

projektdeltagare från flera andra förvaltningar. Rapporten kunde identifiera och 

rekommenderade flera olika åtgärder för att öka återbruket. För genomförande 

krävs dock framförallt samordning internt till att börja med, ett tydligare politiskt 

mandat för vissa av åtgärderna samt ekonomiska resurser, vilket delvis är 

tillgängligt genom extern finansiering. En huvuduppgift i nästa steg är att utveckla 

samordningen av externa aktörer som på egen hand har svårt att driva fram 

gemensamma utvecklingsprojekt. 

Indikator: Andel miljö- och etiskt märkta livsmedel i 

kommunens verksamheter 

Som nämnts ovan är indikatorn för hur hållbara de varor vi konsumerar är 

avgränsad till kommunens egen konsumtion av miljö- och etiskt märkta livsmedel. 

Förhoppningen är att denna i framtiden kan utvecklas till att innefatta kommunen 

som geografiskt område och fler produktgrupper, och gärna även fler aspekter av 

varornas hållbarhet.  

Resultatet för indikatorn visar att vi mellan år 2016 och första halvåret 2017 gjort 

en tydlig ökning av andelen miljö- och etiskt märkta livsmedel – från 29,5 till 34,3 

procent. Enbart andelen ekologiska livsmedel har vi följt under en längre tid, och 

eftersom i stort sett allt etiskt märkt också är ekologiskt så gäller dessa siffror till 

stor del för indikatorn som helhet (medräkning av etiskt märkt ökar värdena med 

cirka 0,5 %).   

Diagram 10. Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter (%) 

 

Kommentar: Barn- och ungdomsförvaltningen 2017 (Hantera Livs). År 2017 gäller första och andra 

kvartalet. 

Om vi fortsätter att öka våra ekologiska inköp med fem procentenheter per år så kan 

vi nå målet i miljö- och klimatstrategin om 50 procent ekologiskt år 2020. Det kan 

dock kräva ett tillskott ekonomiskt samt ett måltal inom respektive förvaltning, 

eftersom inköpen varierar kraftigt. 

Från att ha haft en relativt låg nivå år 2013 har andelen alltså ökat markant de allra 

senaste åren. I jämförelse med andra kommuner och landsting ligger vi i nivå med 

rikssnittet och bland de 35 högst rankade avseende andel ekologiska livsmedel. 

Även när det gäller etiskt märkta livsmedel ser utvecklingen positiv ut. Karlstad är 

en Fairtrade City sedan nio år och har som enda kommun i landet utnämnts till 

Årets Fairtrade City två gånger: år 2012 och 2017.  
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Diagram 11. Andel Fairtrade-märkt inom respektive produktgrupp (%) 

 

Kommentar: Miljöförvaltningen 2017. Under åren har även Fairtrade-märkt te köpts in, men 

dataunderlaget visar på oregelbundenheter och presenteras därför inte här. 

På senare år köper kommunen även Fairtrade-märkta kryddor, chokladkakor, 

fotbollar och bomullsprodukter.  

Ökningen av ekologiskt och i allmänhet mer hållbara livsmedel de senaste åren 

beror bland annat på höjd kompentens och stort engagemang bland personalen i 

köken, mycket tack vare projektet Klimatsmart mat. Ekologiska livsmedel ligger 

dock högre i pris och ekonomi styr till stor del graden av inköp. Vi kan få bättre 

ekonomi genom att servera fler vegetariska rätter men vi ser fortfarande att 

acceptansen för vegetariskt bland elever är låg. Förändringen behöver därför ske 

gradvis och det är önskvärt att jobba med receptutveckling och med 

måltidspedagogik för att öka acceptansen. 

I samband med ett nytt avtal på frukt och grönsaker har priserna för denna 

varugrupp sjunkit, men priser på övriga livsmedel har samtidigt stigit. Ett problem 

är att tillgången på ekologiska varor ibland inte motsvarar vår efterfrågan, särskilt 

när det gäller varor från producenter i närområdet. Detta resulterar i att produkter 

byts ut mot konventionella ersättningsvaror, vilket gäller till exempel kött från lokal 

producent och mejerivaror.  

Huvudsakliga utmaningen för att utveckla inköpen av Fairtrade är att kunna 

utveckla kunskapen hos beställare och att dessa har tydliga riktlinjer för hur varor 

väljs. Projekt för att utveckla den generella beställarkompetensen inom koncernen 

har just startats.  

Klimatsmart mat projektet pågår till och med december 2018. Inom projektet 

genomförs utbildningar, informationssatsningar, matsvinnsmätningar med mera. 

För att fortsätta utvecklingen av arbetet diskuteras Krav-certifiering av resterande 

kök som inte redan är certifierade. Genom ett kommunövergripande projekt arbetar 

kommunen också med att ta fram lokalproducerade produkter till våra verksamheter 

som vi eventuellt kan upphandla på sikt. Genom projektet har vi även möjlighet att 

knyta an lokala producenter till frukt- och grönsaksavtalet. 

Indikator: Uppfattning om kommunens insatser för att 

kunna leva miljövänligt 

Nedanstående diagram visar hur Karlstadsborna uppfattar kommunens insatser för 

att kunna leva miljövänligt. Dessa uppfattningar påverkas antagligen av en mängd 

faktorer, varav förutsättningarna för resurssnål och hållbar konsumtion är en. 

Vidare beror de antagligen både på faktiska möjligheter till att leva miljöanpassat 
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och kommunens och mediers kommunikation av arbetet samt det generella 

förtroendet för kommunen. 

Diagram 12. Uppfattning om kommunens insatser för att kunna leva 
miljövänligt, index 0-100 

 

Kommentar: SCB 2017. 

Karlstad ligger på en jämn, hög nivå. Skillnaderna mellan åren är relativt små, med 

en viss ökning de senaste två åren. Resultatet är tredje bästa i landet.  

Utmaningar för att nå målet 

• Huvudutmaningen för en resurssnål konsumtion är att minska 

konsumtionen av nyproducerade materiella varor gjorda av jungfruliga 

råvaror. Hur kan vi underlätta för utvecklingen av andrahandsmarknaden, 

reparatörer och andra verksamheter och beteenden som främjar detta? 

• Det är många olika aktörer inom flera sektorer som påverkar 

konsumtionens resursanvändning och hållbarhet. Målet är nytt för Karlstads 

kommun och strukturer för samordning är relativt outvecklat, både internt 

och med externa aktörer. En utmaning är att tydliggöra olika verksamheters 

roller i arbetet mot målet och hitta lämpliga samverkansformer.  

• Inom kommunens organisation, hos företag, organisationer, och hos 

Karlstadsborna finns många underutnyttjade kapitalvaror – hur kan vi 

tillsammans med aktörer från näringsliv och civila samhället bidra till att de 

utnyttjas mer effektivt?  

61

62

63

64

65

66

67

68

2012 2013 2014 2015 2016



   Sid 34(34) 

 

 

Övergripande utmaningar för målområdet En 

miljösmart kommun 

• Det finns flera målkonflikter mellan och inom de olika målområdena i 

strategisk plan. En övergripande målkonflikt är den mellan ekonomisk och 

befolkningsmässig tillväxt å ena sidan och olika former av miljö- och 

hälsopåverkan å andra sidan. Men, de flesta av dem är endast konflikter på 

kort eller medellång sikt. På längre sikt är de olika dimensionerna av 

hållbar utveckling snarare beroende av varandra, det vill säga att det ena 

blir inte möjligt att uppfylla utan den andra. Dessutom finns inte bara 

målkonflikter mellan dessa områden, utan även potentiella synergieffekter. 

Men hur säkerställer vi detta långsiktiga tänkande, och att inte enskilda 

sakfrågor behandlas för skiljt från varandra? Hur fastställer vi gemensamma 

inriktningar för arbetet som hanterar målkonflikter och tar tillvara 

synergieffekter? 

• Ett sätt att minska målkonflikter är effektiviseringar av användningen av en 

resurs. Men effektiviseringsvinster som leder till lägre kostnader tenderar 

att minskas av att den totala förbrukningen ökar och därmed också 

miljöpåverkan. Detta gäller bland annat inom energi och transporter. 

• Vissa arbetsområden har stor påverkan på flera mål. Samhällsplaneringen 

är ett sådant. Och vid sidan av transporter är även livsmedelskonsumtion 

och jordbruk områden som påverkar flera mål och antagligen kommer att få 

än större betydelse framöver.  

• Det finns god kunskap i kommunen om de flesta av de övergripande målen 

inom En miljösmart kommun, men inom några är kunskapen och verktygen 

för uppföljning bristande. 

 


