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Målanalys strategisk plan 

Rapporten är en del av arbetet med att följa upp kommunfullmäktiges övergripande mål. Den baseras 
på officiell statistik samt på analysunderlag från kommunens egna verksamheter. Innehållet har 
diskuterats på målanalysmöten med representanter från olika verksamheter och stämts av med berörda 
direktörer. Rapporten har presenterats i kommunledningsutskottet 2021-09-14 och lämnats över till 
kommunstyrelsen 2021-09-21. 

Kontaktperson: Kersti Fallander Ågren, kommunledningskontoret 
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SAMMANFATTNING 
Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 
Utsläppen av växthusgaser minskade rekordstort under 2020. Pandemin hade en dämpande påverkan 
på resandet, och det milda vädret bidrog med minskade utsläpp från el- och fjärrvärmesektorn. Men 
samma stora utsläppsminskning behövs varje år om de nationella målen ska uppnås.  

I augusti slog FN:s klimatpanel fast att extremväder som skyfall och värmeböljor kommer att bli 
vanligare och att det beror på människans utsläpp. En global uppvärmning på mellan 1,5°C och 2°C 
kommer att överskridas under 2000-talet om inte kraftiga utsläppsminskningar sker. Nya och mer 
säkra beräkningar från SMHI visar också att skyfall i Sverige kan bli 40 procent mer intensiva vid 
seklets slut än idag om inget görs. Fler åtgärder måste alltså vidtas, och genomförandetakten öka. Det 
kräver en omfattande samhällsomställning, som involverar aktörer inom alla nivåer och sektorer. 

Karlstad som är en stad i kraftig tillväxt har en särskild utmaning i att hantera många olika intressen 
och balansera den miljömässiga hållbarheten mot andra mål, inte minst de ekonomiska. Det personliga 
ansvaret hos medborgarna är viktigt, varje persons val gör otrolig skillnad. 

Trafiken står för den största andelen av klimatutsläppen i Karlstad, och andelen transporter måste 
minska. Kommunen har främst rådighet över transporteffektiv samhällsplanering och 
beteendeförändring. En ny översiktsplan arbetas nu fram där klimatfrågan är en av fyra inriktningar. 
Flera projekt syftar till att förbättra förutsättningarna för att resa kollektivt, Karlstads resecentrum och 
snabbusslinjen Karlstadstråket är de främsta. I stadsdelen Tullholmen byggs det första projektet med 
grön resplan och stadsdelen Jakobsberg utvecklas med hög hållbarhetsambition.  

Planering pågår för att i bred samverkan fastställa en Energi- och klimatplan. Satsningen på 
solcellsproducerad el fortgår, liksom flera projekt för klimatsmarta lösningar inom energiområdet.  

2021 erhöll Karlstad en tredjeplats bland 290 deltagare i Aktuell hållbarhets kommunranking om 
miljöbästa kommun. Detta för att framgångsrikt ha arbetat med minskad klimatpåverkan från den 
interna fordonsflottan respektive kommunens matserveringar, samt arbetet med cirkulär ekonomi. En 
intern miljöenkät som besvarats av närmare 4 000 anställda visar på ett stort miljöansvar.  

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar 
Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå de globala klimatmålen och Sveriges 
miljömål. 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 öka resurseffektiviteten. 

Merparten av konsumtionens utsläpp kommer från invånarnas inköp av mat och kläder. Många har 
hög medvetenhet runt miljöproblem, men anser att det finns för många barriärer i vägen för en mer 
hållbar konsumtion. Projektet Karlstad delar har potential att ge ytterligare resultat, det är viktigt att 
dra nytta av slutsatser därifrån för att fortsätta utvecklingen i samverkan med näringslivet.  

Mängden avfall från hushåll i Karlstads kommun ökade under 2020, vilket är ett trendbrott. 
Anledningen torde vara att många arbetat hemifrån på grund av pandemin. Införandet av FNI Villa, en 
tjänst där villakunder kan beställa hämtning av pappers- och plastförpackningar, har i stort gett positivt 
resultat. En deluppföljning av koncernens Avfallsplan som är giltig till 2023 har utförts. Planens 
tillitsbaserade upplägg innebär att varje förvaltning och bolag måste ta eget ansvar för genomförandet. 
Uppföljningen visar att det hittills inte gett önskat resultat, varför en kraftsamling nu krävs.  

Internt i kommunens verksamheter är de flesta materialflödena idag linjära, och det finns därför ett 
fortsatt behov av att utveckla den interna återanvändningen. Projektet Klimatsmart resurshantering har 
bidragit till att öka medvetenheten och kompetensen. Goda exempel finns inom hantering av IT-
utrustning samt inom måltidsverksamheten. Inrättandet av Sola Byggåterbruk är väl värd att nämna. 
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ÖVERSIKT INDIKATORER 
 
Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

Utsläpp av växthusgaser, ton per person och år 
(geografisk avgränsning, Karlstad) 3,10 3,02 2,89 2,83 .. 

Utsläpp av växthusgaser, ton per person och år 
(konsumtionsbaserad avgränsning, Sverige) 8,5 8,2   8,1 .. .. 

Utsläpp av växthusgaser, kiloton per år 
(från Karlstads kommuns verksamheter*) 13,4 11,8 11,8 11,0 9,9 

Körsträcka med bil, mil per person och år 679 676 668 657 599 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 
området (%) 16,2 16,3 15,9 15,4 17,3 

* Omfattar utsläpp från kommunens energiförbrukning, livsmedelsinköp och transporter 
 
 
 

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar 

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

Hushållsavfall, kilo per person och år 509 499 483 467 487 

Nöjdhet miljöarbete, index 0 - 100 66 66 62 64 61 

Miljö- och etiskt märkta livsmedel i kommunens 
verksamheter, andel av totalt inköp 29,5 32,6 31,3 31,6 33,6 
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KARLSTAD SKA VARA EN FOSSILFRI 
OCH KLIMATSMART KOMMUN 
För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri 
kommun. Karlstad ska även vara en kommun som är innovativ och använder smarta lösningar för att begränsa 
klimatpåverkan. Det betyder att ingen uppvärmning eller el och inga transporter sker med fossila bränslen som 
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.  

Relaterande globala mål (Agenda 2030) 
 
 

FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030 slår bland annat fast att omedelbara åtgärder måste vidtas 
för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Syftet är att säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess naturresurser. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i 
atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de 
ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader 
Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, 
matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. 

Indikatorernas utveckling 
Utvecklingen mot målet följs med stöd av fem indikatorer. 

1. Utsläpp av växthusgaser, geografisk avgränsning 

Beskrivning: Detta mått visar direkta utsläpp (CO2e) från alla sektorer, som sker inom den geografiska 
gränsen för Karlstads kommun. Här inkluderas exempelvis utsläpp från bilar som kör i Karlstad samt 
utsläpp som sker i samband med energiproduktion och genom verksamheter inom jordbruket. 

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

Utsläpp av växthusgaser, ton per person och år 
(geografisk avgränsning) 3,10 3,02 2,89 2,83 .. 

Källa: RUS, Nationella databasen för luftutsläpp. 

I ton per invånare har utsläppen minskat från 6,42 ton år 1990 till 2,83 ton år 2019, vilket innebär en 
minskning på 56 procent. Sedan 1990 har utsläppen inom kommunens gränser minskat mest från 
industri, uppvärmning av bostäder och lokaler samt avfall/avlopp. I detta är det inte inräknat utsläpp 
från produkter som Karlstadsborna köper som inte tillverkas i Karlstad, se mer under indikator 2: 
utsläpp av växthusgaser konsumtionsbaserade utsläpp.  

2019 års utsläppsminskning beror främst på minskade utsläpp inom egen uppvärmning av bostäder 
och lokaler samt avfall. I några sektorer syns dock en ökning, största ökningen står industrier för, 
sedan arbetsmaskiner och jordbruk. Industrier står för en relativt stor ökning vilket vi inte i dagsläget 
kan se orsaken till. 
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Figur 1. Utsläpp av växthusgaser per kategori inom Karlstads kommun, geografisk avgränsning (ton CO2/person)  

 
Källa: RUS, Nationella databasen för luftutsläpp. Obs bruten tidsserie 

Karlstad växer, och när vi blir fler får det påverkan på indikatorn ovan som visar utsläppsmängder per 
person. För att nå målet om att bli fossilfria krävs dock att de totala utsläppsmängderna minskar, 
varför det är viktigt att även se på detta mått. Totalt har Karlstads totala utsläpp minskat med nästan 46 
procent sedan 1990. Men minskningen har avstannat, och från år 2015 till år 2019 ligger utfallet 
relativt oförändrat. Karlstads geografiska utsläpp av växthusgaser var nästan 266 000 ton 
koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar en minskning om 0,5 procent jämfört med 2018. Det 
är också en lägre minskningstakt än tidigare år.  

Det området som minskat minst är transporter, vilket förtydligas i figur 2 nedan. Transporter inom 
Karlstads geografiska gränser orsakar enligt denna mätning 56 procent av de totala 
växthusgasutsläppen, och är därmed den sektor som i särklass generar mest utsläpp. Resor med 
personbil står för 66 procent av transporternas utsläpp och buss och lastbilar 30 procent. Trots 
befolkningsökning och att antalet fordon ökar så har vi i Karlstad lyckas minska utsläppen med 18 
procent sedan 2010 från transporterna. Det innebär cirka 2 procent per år i genomsnitt. För att klara 
nationella målet, att inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 
år 2010, behöver vi dock nästan fördubbla minskningstakten. 

Figur 2. Växthusgasutsläpp per transportslag i Karlstad (ton koldioxidekvivalenter per år) 

 
Källa: RUS, Nationella databasen för luftutsläpp. Obs bruten tidsserie 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Transporter Alla Industri (energi + processer) Alla

Jordbruk Alla El och fjärrvärme Alla

Egen uppärmning av bostäder och lokaler Alla Arbetsmaskiner Alla

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Alla Avfall (inkl.avlopp) Alla

0

50000

100000

150000

200000

1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Personbilar Tunga lastbilar
Lätta lastbilar Bussar
Mopeder och Motorcyklar inrikes civil sjöfart (inkl privata fritidsbåtar)
Inrikes flygtrafik Järnväg
Millitär transport



7 

Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser ska nå 
netto-noll senast år 2045. För att nå detta mål behöver minskningstakten mellan 2019 och 2045 vara i 
genomsnitt 6–10 procents minskning per år. Detta är vi långt ifrån att klara mellan 2018 och 2019. 

Lokala resultat har en eftersläpning på cirka 1,5 år, men på nationell nivå finns ett resultat för år 2020. 
Totalt uppgick då Sveriges territoriella utsläpp till 47,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en 
minskning med 6,8 procent jämfört med år 2019. Det är en rekordminskning som ligger i linje med 
vad som skulle behövas i snitt varje år för att Sverige ska klara målet till 2045.  
Figur 3. Sveriges utsläpp av växthusgaser, fördelning per kategori år 2020. 

 
Källa: Nationell emissionsdatabas, RUS 
Den nationella minskningen av utsläpp år 2020 jämfört med 2019 är dock till stor del en följd av 
pandemin och andra tillfälliga händelser. Att allt fler stannade hemma som följd av reserestriktioner 
syns i statistiken. 

• Järn- och stålindustrin: -13 procent. De fick under året stänga stora delar av sin verksamhet.  
• Transportsektorn: -5,3 procent. Minskningen inkluderar personbilar och inrikesflygande.  
• El- och fjärrvärmesektorn: -23 procent. Det var den bransch som nationellt stod för den största 

procentuella minskningen jämfört med 2019. Förklaringen uppges vara det milda vädret under 
2020 samt den ökade takten på utfasningen av fossila bränslen. 

2. Utsläpp av växthusgaser (konsumtionsbaserad avgränsning) 

Beskrivning: Detta mått visar utsläpp (CO2e) som är kopplade till den konsumtion som sker utifrån 
inköp som görs inom Sverige. Till de konsumtionsbaserade utsläppen räknas en produkts alla utsläpp 
som skett i alla tidigare led innan den konsumeras i Sverige, oavsett var dessa utsläpp sker i världen 
(till exempel om varan har producerats i Kina och fraktats hit). 

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

Utsläpp av växthusgaser, ton per person och år 
(konsumtionsbaserad avgränsning) 8,5 8,2  8,1 .. .. 

Källa: Naturvårdverket 

Indikatorn visar att de konsumtionsbaserade utsläppen minskar nationellt, men i långsam takt. 
Utsläppen har sjunkit med 26 procent från 2008 till år 2018, men minskningen från 2017 till 2018 är 
endast två procent. Det krävs en minskning på 6 procent per år för att nå det nationella målet. 

Vad gäller Karlstad så ligger utsläppsmängden sannolikt nära rikssnittet, om möjligt något lägre. 
Enligt miljöförvaltningens uppskattningar var utsläppen 8,2 år 2016, 8,0 år 2017 och 7,8 år 2018. 
Detta baseras på framför allt något lägre inkomstgenomsnitt, vilket har visat sig vara en av de 
viktigaste förklaringsfaktorerna för hur stora utsläpp man generellt sett ger upphov till. 
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Avfallsmängderna har också betydelse som ett mått på konsumtionen av materiella varor, men här 
ligger vi högre än rikssnittet och detta drar upp utsläppen något. De transportrelaterade utsläppen som 
tidigare låg lägre än rikssnittet har nu stigit till samma nivå. Beräkningarna saknar dock underlag om 
livsmedelskonsumtion. Det är en stor utsläppspost som kan påverka resultatet i båda riktningarna.  

Konsumtionsbaserade utsläpp kan delas in i följande kategorier:  
• Hushållens konsumtion inkluderande Livsmedel, Transporter, Boende och Övrigt 
• Investeringar (till exempel i byggnader, maskiner, bostad och värdeföremål) 
• Offentlig konsumtion. 

Den nationella statistiken visar att cirka 60 procent av utsläppen kommer från hushållens konsumtion 
och övriga utsläpp från investeringar och offentlig konsumtion. Den största minskningen av utsläpp 
från hushållen är inom kategorin Transporter. Där har utsläppen minskat med nästan 27 procent 
jämfört med 2008. Hushållens utsläpp från Livsmedel har minskat med cirka 22 procent under samma 
period. Det kan förklaras med en något minskad köttkonsumtion och ett ökat intresse för miljö- och 
hälsomässigt hållbara livsmedel, närproducerat och vegetariskt (Jordbruksverket 2020). 

Klimatpåverkan från kategorin Övrigt indikeras delvis av hur mycket avfall som hushållen genererar. 
Minskningen inom detta område har antagligen att göra med en ökad andel konsumtion av tjänster 
framför materiell konsumtion, viss ökning av cirkulär konsumtion såsom second hand-handel och att 
produktionen av varor i andra länder som konsumeras i Sverige har minskat sin klimatpåverkan. 

Generellt sett skapar män större utsläpp av växthusgaser än kvinnor. Det beror främst på att männen 
står för större andel personbilstransporter och en högre köttkonsumtion. 

I Konsumtionsrapporten 20201 analyseras hushållens konsumtion i Sverige. Rapporten visar att 
konsumtionen minskade med 4,7 procent under de tre första kvartalen 2020 jämfört med samma 
period 2019. Minskningen skedde framför allt inom fyra områden: 1) konsumtion i utlandet, 2) hotell 
och restaurang, 3) kläder och skor samt 4) transporter.  

Konsumtionen har påverkats av coronapandemin. Men det är inte hela förklaringen. De två senaste 
konsumtionsrapporterna (2018 respektive 2019) visar hur den svenska klädkonsumtionen stagnerade 
och till och med minskade något redan innan pandemins utbrott. Andelen svenskar som spenderade 
minst en timme i ett köpcentrum halverades från 2018 till 2019. Svenskarnas besök på restauranger 
minskade också redan innan coronapandemin, liksom hushållens konsumtion utomlands.  

Viss konsumtion ökade också under 2020. Det gäller främst inom kommunikationsområdet, där social 
distansering motiverade till investeringar i utrustning och IT-tjänster. Svensken spenderade också en 
betydligt större andel av hushållsbudgeten på konsumtion till hemmet såsom boende, mat, dryck, 
hemelektronik, heminredning, möbler och byggvaror under pandemin. 

  

 
1 Rapporten är publicerad av Centrum för konsumtionsforskning, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
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3. Utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamhet 

Beskrivning: Denna indikator omfattar utsläpp som genereras av konsumtion inom koncernen 
Karlstads kommuns verksamheter. Måttet inkluderar de huvudsakliga klimatpåverkande källorna 
livsmedelsinköp, energianvändning och olika typer av transporter.2  

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

Utsläpp av växthusgaser från kommunens 
verksamheter, kiloton per år  13,4 11,8 11,8 11,0 9,9 

Källa: Miljöförvaltningen, Karlstads kommun 

År 2020 minskade verksamheternas utsläpp totalt med sju procent jämfört med 2019. Minskningen 
avser främst områdena livsmedel (-16 procent) respektive flygresor (-31 procent).  

Att klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp minskade beror till stor del på pandemin med 
lägre närvaro av barn och elever på förskola och grundskola samt stängda gymnasieskolor. Tittar man 
i stället på utsläpp av koldioxidekvivalenter per kilo inköpta livsmedel så kan en bättre jämförelse 
göras mellan åren. Även här syns en minskning, från 2,1 till 2,0 det senaste året. Det är dock högre än 
snittet i riket som var 1,8 koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel år 2020.  

Att utsläpp från flyg minskade drastiskt under 2020 beror också på pandemin som innebar inställda 
tjänsteresor. Den totala nedgången av utsläpp från 2019 till 2020 kan alltså till största delen tillskrivas 
pandemin. Utsläppen från livsmedel har med största sannolikhet endast förflyttats till ett annat 
utsläppskonto: från kommunens verksamheter till hemmet.  

Under den senaste tioårsperioden har kommunens utsläpp minskat med 32 procent3. Transportutsläpp 
har minskat mest (-67 procent) följt av energi (-52 procent) och livsmedel (-29 procent).  

Utsläppen från kommunens energianvändning i lokaler, bostäder och gatubelysning ligger relativt jämt 
de senaste fyra åren. 2020 har dock användningen av olja ökat och användningen av träpellets minskat, 
detta gäller teknik och fastighetsförvaltningens lokaler.  

Utsläpp från transporter ligger på samma nivå de två senaste åren. Idag finns nästan 600 personbilar 
och lätta lastbilar i koncernens vagnpark. 68 procent av dessa är någon typ av miljöfordon. Fossila 
drivmedel i kommunens vagnpark står för 40 procent av den totala energimängden drivmedel.  

Figur 4. Utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter, per år och huvudsaklig källa (ton) 

 
Källa: Miljöförvaltningen, Karlstads kommun. Observera att 2010 saknas i statistiken och att mätning av flyg tillfördes 2013. 

 
2 Observera att detta inte ger en fullständig bild av det kommunen konsumerar, utsläpp från kommunens entreprenader är till 
exempel inte inkluderad i statistiken. 
3 Flygresor exkluderat då statistik för flyg tillfördes först 2013. 
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4. Körsträcka med bil 

Beskrivning: Trafiken och i synnerhet biltrafiken står för den största andelen av klimatutsläppen i 
Karlstad. Den genomsnittliga körsträckan per person följs i syfte att visa om bilåkandet ökar eller 
minskar. Måttet omfattar personbilar, både privatägda och företagsbilar, registrerade inom det 
geografiska området Karlstads kommun. Den totala körsträckan för dessa divideras med antalet 
invånare. (Måttet säger dock ingenting om i vilka geografiska områden dessa bilar har kört).  

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

Körsträcka med bil, mil per person och år  679 676 668 657 599 
Källa: SKR Kolada (Trafa) 

Bilåkandet per person i Karlstad har minskat för fjärde året i rad. År 2020 var körsträckan 599 mil per 
person, vilket är den lägsta siffran sedan mätningarna började 1999.  Körsträckan per person minskade 
med hela 9 procent 2020 jämfört med 2019, vilket till stor del kan förklaras med coronapandemin som 
haft en stor och dämpande påverkan på resandet. Till exempel arbetade man mer digitalt och hemifrån, 
även fritids- och nöjesresor minskade drastiskt till följd av olika restriktioner under 2020. 

Trenden är detsamma i hela landet, för Värmland och i kommunens åtta jämförelsekommuner: 
bilåkandet per person har minskat de senaste fyra åren och minskningen under 2020 innebar betydligt 
färre körda mil. Av jämförelsekommunerna har Linköping lägst körsträcka, följt av Örebro och Gävle. 
Därefter kommer Karlstad som också har lägre körsträcka per person än riket och Värmland.  

Figur 5. Körsträcka med bil, jämförelsekommuner, riket och Värmland år 2019–2020 (mil) 

 
Källa: SKR Kolada 2021 (Trafa) 

Intressant att notera är att bilar registrerade på kvinnor generellt körs kortare sträckor än de 
registrerade på män, men skillnaden har blivit mindre över tid.  

Figur 6. Genomsnittlig årlig körsträcka för personbilar i Sverige, registrerade på kvinnor respektive män (mil) 

 
Källa: SCB 2021 (Trafa), obs bruten skala 
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När Karlstad växer och antalet Karlstadsbor i kommunen blir allt fler ökar också antalet personbilar. 
Vid årsskiftet 2020/2021 fanns det 45 489 registrerande bilar i Karlstad, en ökning med 297 bilar eller 
0,7 procent från året innan. Coronapandemin ser dock ut att även haft en effekt på bilparken i Karlstad 
då ökningen är den lägsta sedan 2010. 

Figur 7: Antal registrerade personbilar i Karlstad 2015–2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Personbilar (antal) 42 541 43 535 44 213 44 710 45 192 45 489 

Källa: SCB 2021 

År 2020 innebar också ett trendbrott vad gäller det totala bilåkandet i Karlstad. Under 2020 körde 
personbilarna i Karlstad 56,8 miljoner mil, vilket innebar att för första gången sedan 2010 minskade 
totala körsträckan. Trendbrottet är till stor del en effekt av coronapandemin, dvs en kombination av att 
antalet personbilar i trafik inte ökade med samma hastighet under 2020, samtidigt som den 
genomsnittliga körsträckan minskade mer än normalt.  

Figur 8: Total körsträcka med bil i Karlstad (mil) 

 
Källa: SCB 2021 (Trafa) 

I vilken utsträckning pandemin kommer att utgöra tillfälliga hack i den rådande trendkurvan, eller 
snarare leda till ett nytt normaltillstånd, går ännu inte att avgöra. 

5. Andel miljöbilar i det geografiska området 

Beskrivning: Indikatorn visar andelen miljöbilar i trafik av det totala antalet bilar i trafik i det 
geografiska området Karlstads kommun. Avser bilar som vid registrering uppfyllde krav för miljöbil.  

Andelen miljöbilar i Karlstad ligger på en relativt oförändrad nivå sedan 2014. 

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området Karlstads kommun (%) 16,2 16,3 15,9 15,4 17,3 

Källa: SCB 

Under 2020 är det dock en liten ökning. Kommunkoncernens bilpark är en föregångare med cirka 70 
procent miljöbilar, medan andelen privatägda och företagsägda miljöbilar ligger betydligt lägre med 
16 respektive 25 procent. 

Trenden är detsamma i riket, för Värmland och i Karlstads åtta jämförelsekommuner. Av 
jämförelsekommunerna har Linköping som geografiskt område högst andel miljöbilar, följt av Växjö 
och Örebro. Därefter kommer Karlstad som också har högre andel än riket och Värmland. 

 

40000000

45000000

50000000

55000000

60000000

65000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



12 

Figur 9. Andel miljöbilar, Karlstad i förhållande till jämförelsekommuner år 2020 (%) 

 
Källa: SKR Kolada 

Bensin- och dieselbilar i Karlstad dominerar fortfarande stort, det skedde dock en minskning vid 
senaste årsskiftet. Antalet bensindrivna bilar har blivit färre för varje år sedan 2013. Däremot har 
antalet dieseldrivna bilar ökat varje år, även om ökningstakten stannat av och 2020 minskat något. 
Antalet bilar med förnyelsebara drivmedel ökar, men från en låg nivå.  Det är el- och laddhybridbilar 
som står för hela ökningen, övriga miljöfordon som gas- och etanolbilar minskar. 

2020 blev det definitiva genombrottet för laddbara bilar i nybilsförsäljningen. I Karlstad var nästan var 
tredje nyregistrerad personbil en laddbar bil (laddhybrid eller elbil). Samma trend ser vi i hela landet.  
Figur 10. Drivmedelsfördelning i Karlstad av totala antalet bilar 2014–2020 

 
Källa: SCB  
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Analys och åtgärder 
Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 

Att uppnå ett fossilfritt Karlstad blir en av de största utmaningarna vi har att hantera under kommande 
decennier. Denna samhällsomställning involverar aktörer inom alla nivåer och sektorer, på såväl 
politisk nivå som verksamhetsnivå. Omställningen är påbörjad, men det görs för lite.  

Klimatutsläpp mäts och analyseras ur såväl ett geografiskt som ett konsumtionsbaserat perspektiv. 
Dessa perspektiv har olika gränser för vilka utsläpp som omfattas, och fångar därför olika aspekter av 
kommunens klimatpåverkan. Det geografiska perspektivet följs upp av detaljerad statistik och 
motsvarar utsläpp inom Karlstads geografiska gräns. Det konsumtionsbaserade perspektivet innefattar 
en produkts alla utsläpp, som skett i alla tidigare led innan den konsumeras, oavsett var dessa utsläpp 
sker. De klimatpåverkande utsläppen som uppstår till följd av svensk import utgör en stor och växande 
andel av våra totala konsumtionsbaserade utsläpp. 

Karlstads kommun har halverat utsläppen av växthusgaser (geografisk avgränsning) sedan 1990. Det 
avgörande för klimatet är dock mängden växthusgaser i atmosfären. Eftersom gaserna är långlivade är 
det de samlade utsläppen över tid, de ackumulerade utsläppen, som avgör hur stor klimatförändringen 
blir. Det innebär att det är en stor skillnad på effekten av att genomföra utsläppsminskningar i närtid 
jämfört med att vänta till längre fram. Ju tidigare utsläppsnivåerna kan sänkas, desto mindre blir den 
ackumulerade mängden CO2 och energimängd i atmosfären som vi får leva med i hundratals år. 
Gjorda utsläpp kan inte tas tillbaka. 

Figur 11. Ackumulerande geografiska utsläpp av växthusgaser i Karlstad, 1990 – 2018 (ton)  

 

Källa: Miljöförvaltningen, Karlstads kommun (faktabas från RUS) 

Den 9 augusti släppte FN:s klimatpanel IPCC:s (Intergovernmental Panel of Climate Change) sin 
sjätte rapport i ordningen om det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar. I rapporten 
fastslås bland annat att omfattningen på de förändringar i klimatsystemet som kan observeras idag 
saknar motstycke de senaste tusen, eller till och med hundratusentals åren och att det globala 
samfundet hittills inte lyckats hejda, eller bromsa utvecklingen. Tre huvudbudskap från rapporten: 

1. Människans utsläpp av växthusgaser är huvudorsaken som driver på extremvädret.    
2. En global uppvärmning på 1,5°C och 2°C kommer att överskridas under 2000-talet om inte 

kraftiga utsläppsminskningar av växthusgaser görs under de kommande årtiondena. 
3. Samtliga scenarier för det framtida klimatet visar på ökande temperaturer och intensifierade 

extrema väder, så som värmeböljor, torka och kraftig nederbörd samt minskande och 
försvinnande snötäcken. 



14 

Regeringens klimatpolitiska råd konstaterar även de i sin senaste rapport (2021-03-25) att takten i 
klimatomställningen fortfarande är för låg och den beslutade politiken inte är tillräcklig för att nå 
klimatmålen. De tillfälliga utsläppsminskningar som skett under den pågående pandemin har endast 
marginell effekt på den globala uppvärmningen, och på Sveriges förutsättningar att nå klimatmålen. 

Det finns en väldigt tydlig koppling mellan global uppvärmning och vatten i atmosfären: ett varmare 
klimat ger mer vattenånga och mer energi i atmosfären, vilket ger ökade regnmängder. I augusti 2021 
presenterade SMHI nya beräkningar som visar att om utsläppen fortsätter att öka kan skyfallen bli 40 
procent mer intensiva vid seklets slut än idag. Det betyder kraftigt ökade mängder regn. SMHI 
beräknar att översvämningar blir dubbelt så vanliga som idag, om inte minskningar av utsläppen sker. 
FN:s klimatpanel har också varit särskilt säkra på att skyfall kommer att bli värre över Nordeuropa.  

Karlstads utsläppsutrymme 

I den klimatutredning som fastställdes 2019 hade Karlstads kommun ett konsumtionsbaserat 
utsläppsutrymme mellan 2015–2045 på 152 ton koldioxid per person för att nå Karlstads klimatmål att 
komma ner med 85 procent från 1990 års värden som också är Sveriges mål. Ur ett geografiskt 
perspektiv var utrymmet 58 ton. För att nå målet krävdes en årlig minskningstakt på 6 procent för de 
konsumtionsbaserade utsläppen och 4 procent för de geografiska. 

Vad har hänt sedan dess? Minskningstakten har varit cirka 3 procent per år sedan 2016, både för de 
konsumtionsbaserade- och geografiska utsläppen. Undantaget är 2020 där coronapandemin hjälpt oss i 
klimatarbetet med en minskningstakt som ligger nära de nödvändiga 6 procenten per år för 
konsumtionen och 4 procent geografiskt. Minskningen får dock inte plana ut utan måste ligga på 
samma nivå varje år till 2045. Det finns en risk att utsläppen ökar när pandemins regleringar tas bort. 
Därför behövs förändringar som är mer bestående. Om utsläppen fortsätter att följa nuvarande 
trendkurvor, där den årliga minskningen antas vara cirka 1,5 procent för bägge kurvorna, kommer 
utsläppsutrymmet att vara förbrukat redan 2035. Det skulle innebära att kommunen inte klarar 
klimatmålet och därmed i hög grad avviker från Parisavtalets åtagande. 

Diagrammet nedan visar både det geografiska och det konsumtionsbaserade perspektivet i samma bild. 
Fram till år 2020 visas de historiska värdena. Det återstående utsläppsutrymmet är den gröna arean 
som visar kravet för att nå Karlstads klimatmål med en 85 procentig minskning. Streckade linjer visar 
bedömd trendutveckling om utsläppen fortsätter i samma takt som tidigare. Utsläppssiffrorna för 2019 
och 2020 är en uppskattning och beräknad utifrån Naturvårdverkets nationella siffror för Sverige. 

Figur 12. Utsläppsutrymmet, geografiskt respektive konsumtionsbaserat år 1990 - 2045 (ton Co2ekv/person) 

Källa: Miljöförvaltningen, Karlstads kommun (faktabas från RUS) 
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UTVECKLING AV KOMMUNENS MILJÖARBETE  

2020 erhöll Karlstad en tredjeplats av 290 deltagare i Aktuell hållbarhets årliga kommunranking om 
miljöbästa kommun. Trots att kraven som ställs i rankningen blir tuffare för varje år fortsätter Karlstad 
att placera sig bra och nu ännu högre än tidigare. Det visar att vårt långsiktiga arbete ger resultat. Som 
grund för kommunrankingen görs en utvärdering, där bland annat följande framgår: 

Styrkor i Karlstads kommun: 

• Framgångsrikt arbete med att minska klimatpåverkan från kommunens fordon 
• Arbetar för utökad cirkulär ekonomi. 
• Minskat klimatpåverkan från kommunens matserveringar 

Förbättringsområden i Karlstads kommun:  
• Systematisk uppföljning av miljömässiga och sociala krav i upphandlingen  
• Helhetsgrepp för minskad miljö- och klimatpåverkan saknas vid byggande, som står för en 

betydande andel av kommunens klimatpåverkan 
• Öka andelen ekologisk mat i kommunens matserveringar 

50 miljoner i klimatinvesteringsbidrag 

För att öka möjligheten att nå kommunens klimatmål beslutade kommunfullmäktige i december 2020 
att anslå 50 miljoner kronor, fördelat på två år, för att genomföra satsningar som bidrar till att 
kommunen klarar den klimatbudget som beräknats i klimatutredningen4 från 2019. I beslutet ingick 
uppdraget att utreda hur dessa medel bäst kan användas för att ge största möjliga klimatnytta5.  

Tolv åtgärder som beräknas ge stor effekt har nu prioriterats för genomförande år 2022. Det är bland 
annat satsning på solceller, ny ventilation, LED-belysning och klimatsmart betong. Åtgärderna 
beräknas minska utsläppen av koldioxid med 1,8 ton samt spara 1,1 miljoner kronor i driftpåverkan 
per år (exklusive avskrivning). Förslag på klimatåtgärder inför 2023 och resterande 25 miljoner kronor 
ska tas fram hösten 2021. 

Beslutet om att öronmärka 50 miljoner för minskade klimatutsläpp är ett steg i rätt riktning och 
innebär en välkomnade, men tillfällig, ambitionshöjning. Hur får vi till en mer långsiktig satsning?  

Miljööverenskommelser med länsstyrelsen  

2018 skrevs den första miljööverenskommelsen för perioden 2018–2020 mellan Länsstyrelsen i 
Värmland och länets kommuner med syfte att ytterligare driva miljöarbetet framåt. Det är ett frivilligt 
åtagande där deltagarna formulerar de åtgärder man avser genomföra. Karlstads kommun beslutade då 
om 14 åtgärder, varav flera koppade till målet Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun. 
En utvärdering visade att tio av dessa åtgärder genomfördes helt, två åtgärder genomfördes minst till 
hälften och två åtgärder påbörjades. Då valet av åtgärder uteslutande var av karaktären ”sådant vi 
redan gör” är det högst tveksamt om de bidragit till att driva miljö- och klimatarbetet framåt. Nu ska 
nya miljööverenskommelser tecknas för perioden 2022–2025 och Karlstads kommun har beslutat att 
delta. En utmaning är nu att bestämma ambitionsnivå och omfattning på de åtgärder som ska ingå. 

 

 

 
4 Klimatutredningen är en rapport som genomfördes i miljönämndens regi för att få svar på vad Karlstads 
kommun måste göra för att nå målet att bli en fossilfri kommun.  
5 Det beviljade anslaget avser investeringsbudgeten och ska användas till åtgärder som kvalificerar sig som 
investering. Anslaget är i utgångsläget fördelat till teknik- och fastighetsnämnden.  
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Miljöenkät ger underlag för internt förbättringsarbete  

En omfattande miljöenkät genomfördes våren 2020 och riktade sig till medarbetare i hela koncernen. I 
enkäten ställes frågor om bland annat resvanor, inköpsrutiner och hantering av återvinning, och 
synpunkter kunde lämnas på kommunens miljöarbete. 3 971 personer svarande (53 procent) och 
resultatet finns tillgängligt för alla verksamheter att jobba vidare med i verksamhetsplaneringen.  

De verksamheter som är miljöcertifierade visar upp god kunskap och goda rutiner. För övriga är 
resultatet mer blandat. Mest positivt är att det uppges finnas bra möjligheter att källsortera avfall på de 
flesta av kommunens arbetsplatser och att många anställda känner ett miljöansvar. Cirka 2 000 
lämnade förbättringsförslag visar också på engagemang, och rätt omhändertagna kan de leda till stor 
förbättring av miljö- och klimatarbetet vid koncernens olika arbetsplatser.  

Samtidigt syns en del oroväckande siffror om man jämför med resultat från 2014 års miljöenkät. Färre 
tar nu hänsyn till miljön när de köper in något till sin arbetsplats och färre vet hur de ska agera 
miljövänligt i sitt arbete. De yngre medarbetarna visar sig ta mindre ansvar för miljöfrågor än de äldre. 
Resultatet visar även att resande i tjänsten med egen bil är vanligt.  

Det är också intressant att analysera enkätsvaren utifrån kön. Vad gäller resor till och från jobbet är det 
en lite större andel kvinnor än män som cyklar, det gäller även för bil. Män åker något oftare 
kollektivtrafik, och dubbelt så många män som kvinnor använder tjänstebil. Kvinnliga medarbetare tar 
större hänsyn till klimatet vid inköp och köper mer Fairtrade-produkter. Det är också dubbelt så stor 
andel kvinnor som väljer vegetarisk lunch. En något större andel kvinnor än män försöker påverka 
kollegor att agera mer miljövänligt. Kvinnor är också oroligare över miljöns och klimatets utveckling. 

Ett viktigt syfte med miljöenkäten är att förvaltningar och bolag får underlag till förbättringsarbete.  
En uppföljning våren 2021 visar att de flesta förvaltningar och bolag har presenterat resultaten för 
ledningen och till viss del även använt underlaget i verksamhetsplaneringen. En utmaning är att hålla 
arbetet med åtgärder vid liv, och ge ett stöd för detta internt. Nästa miljöenkät planeras till år 2023. 

Ny metod ska hjälpa medarbetare att göra klimatsmarta val 

Gör fler klimatsmarta val är en ny metod som miljöförvaltningen tagit fram. Syftet är att utveckla 
kommunkoncernen till en mer klimatsmart verksamhet. Metoden beskriver viktiga steg för att utveckla 
klimatarbetet inom Karlstads kommun. Deltagarna är själva aktiva och bidrar till att ställa om till en 
mer klimatsmart verksamhet. I korthet innebär metoden att utsedda nyckelpersoner i verksamheten 
arbetar fram och värderar utsläppsminskande idéer. I nästa steg förädlar de dessa med värderingar av 
klimat- och ekonomipåverkan till genomförbara beslutsunderlag för aktivitetsplanering. Metoden är 
generell och ska passa olika typer av verksamheter. En variant av metoden kommer att användas för 
att säkerställa att 2023 års klimatinvesteringsbidrag (se ovan) fördelas klokt. I den Energi- och 
klimatplan som tas fram för antagande 2022 är metodupplägget tänkt att vara med i handlingsplanen. 

KLIMATPÅVERKAN FRÅN TRANSPORTER  

Transporter inom Karlstads geografiska gränser orsakar 56 procent av växthusgasutsläppen, och är 
därmed den sektor som i särklass generar mest utsläpp. Resor med personbil står för 66 procent av 
dessa utsläpp. I det omställningsarbete som måste ske för att uppnå ett fossilfritt Karlstad har 
kommunen främst rådighet över transporteffektiv samhällsplanering och beteendeförändring. 

Långsiktig samhällsplanering för hållbart resande 
För att skapa framtida hållbara strukturer måste kommunen aktivt arbeta med en samhällsplanering 
som leder till minskade utsläpp av transportrelaterade växthusgaser. Den fysiska planeringen kan ge 
invånarna goda förutsättningar för mer klimatsmarta val i vardagen. Byggande i kollektivtrafiknära 
lägen och på avstånd där det är möjligt att gå eller cykla till jobb, skola, vardagsservice och 
fritidsaktiviteter kan bidra till minskat transportbehov och färre bilresor.  
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Resvaneundersökningen för Karlstad kommun (2014) visar att kvinnor reser i större utsträckning med 
buss och i mindre utsträckning med bil än män. Bostäder med god tillgänglighet till kollektivtrafik och 
attraktiva gång- och cykelvägar bör därför även kunna gynna mäns och kvinnors möjlighet till ett 
jämställt vardagsliv. 

Planering för en ny översiktsplan  

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2012 och majoriteten av de markanspråk som pekas ut i den 
planen håller på att planläggas, är planlagda eller håller på att bebyggas. Därför behövs ett nytt och 
större grepp i form av en ny översiktsplan för att en sammanhållen utveckling av Karlstad ska uppnås. 
Inför revideringen har fyra övergripande planeringsmål formulerats för framtidens Karlstads kommun, 
som baseras på stadens största utmaningar. Ett av dessa har fokus på en hållbar miljö: ”Karlstad ska 
leva även i framtiden – i balans med klimatet”. 

Översiktsplanen bidrar till det övergripande målet Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart 
kommun på flera olika sätt, och kommunstyrelsen har tydliggjort detta ytterligare i ett nämndmål som 
anger att Kommunens översiktsplanarbete ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Det ska bland annat 
ske genom en bebyggelseutveckling som innebär goda förutsättningar för hållbart resande inom 
Karlstad tätort med korta avstånd för gående och cyklister, men också för en effektiv 
kollektivtrafikförsörjning såväl inom Karlstad tätort som till kommunens mindre tätorter.  

Eftersom transporter och i synnerhet personbilstransporter är en betydande utsläppskälla inom 
kommungränsen, är utbyggnadsstruktur som ger goda möjligheter för gående, cyklister och 
kollektivtrafik en av flera viktiga aspekter för Karlstads utveckling. Inom en fem-kilometerzon från 
resecentrum och Karlstad centrum föreslås därför i samrådsversionen av översiktsplanen 
stadsutvecklingsområden med kompletteringar av bostäder och verksamheter, stadsomvandlings-
områden och nya bostadsområden med såväl flerbostadshus som småhus. Fler bostäder i kommunens 
mindre tätorter ger förutsättningar för att öka invånarantalet och underlaget för lokal service, vilket 
kan bidra till färre ärenderesor samt fler möjliga kollektivtrafikresenärer. 

Med inriktningen ”samla hellre än sprida” koncentreras ny bebyggelse i och kring befintlig 
tätortsbebyggelse, vilket bidrar till ett mer energi- och resurseffektivt samhälle när befintlig 
infrastruktur som fjärrvärmenätet kan nyttjas eller byggas ut till en rimlig kostnad. 

Värmland har en större andel gods via lastbil, som tillsammans med personbilar utgör en stor del av 
transportsektorns utsläpp i Karlstad. Det finns nationella målsättningar om överflyttning mot fler 
hållbara transportslag som sjöfart och järnväg, för att minska klimatutsläppen med 70 procent till 2030 
och vara helt fossilfria 2045. Översiktsplanen pekar ut logistikområden och infrastrukturutbyggnad för 
hållbara godstransporter som kan bidra till en omställning mot fler hållbara transportslag. 

Figur 13. Andel godsmängder fördelat på väg, järnväg och sjöfart i Värmland respektive i Sverige  
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Nya byggvisioner i mindre tätorter 

Enligt Karlstads kommuns omvärldsanalys 2022–2024 finns tydliga tecken på att efterfrågan ökar på 
tomter och bostäder i lantliga lägen, alltså utanför både centralorten och de mindre orterna. Detta 
riskerar att bidra till en utveckling mot större bil beroende. Att fler bor kvar i eller flyttar till 
småorterna på landsbygden bidrar dock till en större möjlighet att hålla ett offentligt och kommersiellt 
serviceutbud där, som i sin tur gör att det är möjligt att avstå bilen för att nyttja denna service.  

Det pågår arbete med byggvisioner för Norsbygden, Ulvsby och Väse, där fokus är att hitta attraktiva 
bostadslägen intill befintlig service med goda förbindelser för cykel och kollektivtrafik. 

Pågående projekt för hållbar stadsutveckling 
Arbete med ett nytt resecentrum i Karlstad pågår och detaljplanen närmar sig ett antagande. 
Ombyggnationen innebär att tåget, regionalbussen och stadsbussen samlas på en plats i syfte att 
förbättra för resenären genom att underlätta byten. Det innebär förenklade och förbättrade 
förutsättningar för kollektivtrafikresande både till, från och inom Värmland.  

I stadsdelarna Viken och Tullholmen har det de senaste åren pågått mycket arbete med att skapa en 
sammanhållen stadsutveckling där bostäder, verksamheter och service blandas tillsammans med 
offentliga strandpromenader och parker. Områdets blandning, täthet, närhet till offentlig och 
kommersiell service, kollektivtrafikläge vid resecentrum och snabbusstråk ger goda förutsättningar för 
ett vardagsliv utan bilberoende.  

I Tullholmen håller också det första projektet med grön resplan på att byggas. Avsikten är att det ska 
leda till ett minskat bilberoende, mindre utsläpp och mindre andel hårdgjord yta för parkeringsplatser. 
Exempel på åtgärder utifrån grön resplan är gratis kollektivtrafikkort till boende, införande av bilpool 
eller olika cykelåtgärder. En utmaning är att det saknas regelverk som säkerställer att byggherrar och 
fastighetsägare faktiskt genomför och bekostar de åtgärder som de utlovar i den gröna resplanen. 

Statliga utredningen Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:13) föreslår flera 
intressanta ändringar i plan- och bygglagen. Ett av dessa är att slopa kravet på ett visst utrymme för 
bilparkering vid nybyggnation. I stället föreslår utredningen att olika mobilitetsåtgärder som till 
exempel bil- och cykelpooler ska säkra tillgängligheten. På så sätt kan fokus flyttas från hur många 
parkeringsplatser som behövs till hur individens och samhällets behov av lösningar för resor och 
transporter kan tillgodoses. Flera av förslagen ligger i linje med det arbete Karlstads kommun inlett i 
samband med den nya parkeringsnormen. Grön resplan ger parkeringsnormen en flexibilitet. 
Flexibiliteten innebär möjlighet att medge en justering av parkeringstalen och jobba med gröna 
åtgärder i bostadsprojekt för att få ner det egna bilinnehavet hos de boende. 

Karlstadstråket för ett snabbt och hållbart kollektivt resande 

Karlstadstråket är ett projekt som sträcker sig över många år och har flera etapper. Det ska resultera i 
ett snabbt kollektivt resande med tysta fossilfria elbussar som fullt utbyggt ska gå från Välsviken i öst 
till Bergvik i väst. Etapp 1 från bytespunkt Rud till Karlstad centrum invigdes år 2019. Etapp 2 som 
förlänger stråket förbi universitetet till Välsviken startar hösten 2021, efter att det nyligen blivit klart 
med delfinansiering från staten. Under det senaste året har förberedelser gjorts för stråket från centrum 
mot Bergvik med nya busshållplatser, signalprioritering och bussfiler i samband med ombyggnation 
och nybyggnation i andra gatuprojekt längs det tänkta stråket. Det är svårt att redan nu dra slutsatser 
om effekten på minskat bilresande och minskade utsläpp från trafiken som en följd av stråket, och om 
det varit en kostnadseffektiv klimatåtgärd.  När stråket är fullt utbyggt kan vi se närmare på effekter på 
resandeströmmar och hur stråket påverkar färdmedelsfördelningen mellan olika trafikslag. 
Karlstadstråket är också en del av en större helhet som exempelvis inkluderar ett resecentrum och 
bättre bytespunkter – allt i syfte att uppnå ett minskat bilåkande.  
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Satsningar på Cykelstaden Karlstad 

För att andelen cyklister ska öka krävs en mängd åtgärder där cyklisters behov och förutsättningar 
sätts i fokus. Fortsatt behövs en tydlig prioritering att planera och bygga för ett gent, tryggt och säkert 
cykelnät med drift - och underhållsåtgärder som gör att fler väljer att cykla året om. Det finns också ett 
behov av att knyta ihop tätorterna inom kommunen samt med tätorter i angränsande kommuner. Det 
behövs också fortsatt satsning på att kombinera fysiska åtgärder med påverkans- och 
kommunikationsåtgärder. Just nu pågår eller projekteras flera infrastrukturprojekt med fokus på att 
bygga nya cykelvägar samt att göra bättre kopplingar till befintliga stråk.  

En av de viktigaste åtgärderna för att göra cykling attraktivt året om är snöröjning och halk-
bekämpning vintertid. I Karlstad finns 25 mil cykelväg. På de prioriterade cykelstråken används 
sopsaltning och på övriga cykelbanor används grus som metod för halkbekämpning.  2020 och 2021 
budgeterades cirka 11 miljoner per år i drift och underhåll av cykelbanor. Fortsatt satsning på 
sopsaltning är nödvändig för att fler Karlstadsbor ska välja cykel året om. 

Projektet Vintertrampare syftar till att uppmuntra fler invånare att välja cykeln även under vinter-
halvåret. Satsningen Gå och cykla till skolan har genomförts inom ramen för Min Skolväg. Båda 
kampanjerna är beteendepåverkande åtgärder som ska uppmuntra och motivera till cyklande. Mätning 
visar att biltrafiken har minskat med cirka 200 bilar per dag (Vintertrampare 2019, Cykla till skolan 
2020). Effekten förväntas avta över tid och därför bör denna typ av åtgärder genomföras regelbundet. 

I kommunens cykelplan från 2014 planeras för 6,3 kilometer ny gång- och cykelväg, fördelat på 15 
olika sträckor i Karlstad inklusive Skåre. Av dessa har endast 2,3 kilometer färdigställts. Samtidigt har 
cykelvägnätet växt med 18,7 kilometer på andra platser, som inte tas upp i cykelplanen, under samma 
period. Anledningen är att åtgärder samordnas med andra större och mindre gatuprojekt. I Skattkärr 
har all planerad gång- och cykelväg enligt cykelplanen byggts och i Molkom är större delen av 
planerade sträckor genomförda, men i övriga kransorter är inget klart. Kommunen bygger alltså 
mycket för cykel, men i liten utsträckning enligt cykelplanen som planerades och utformades i syfte att 
öka förutsättningarna för att fler ska välja cykel som transportmedel.  

Bygdeväg (bymiljöväg), att med vägmarkeringar omfördela vägytorna för att gynna cyklande, är ett 
kostnadseffektivt sätt att skapa säkrare cykelvägar utan att göra större avkall på framkomligheten för 
biltrafiken. Om fler bygdevägar tillskapas kommer fler trafikanter också att bli vana och trygga med 
den typen av lösning. Bygdevägar är ett ekonomiskt och klimatmässigt effektivt sätt att använda det 
redan befintliga vägnätet.  Miljöförvaltningen kommer därför att utreda dessa möjligheter ytterligare. 

Utbyggnad av laddinfrastruktur för att möta ett ökat behov 

Utbudet av laddbara bilar har dubblerats på svenska marknaden det senaste året och de flesta 
tillverkare kommer att lansera flera nya elbilar kommande år. Räckvidden är oftast över 40 mil. 
Beräkningar från elproducenternas intresseorganisation Power Circle visar att laddinfrastrukturen i 
Sverige behöver byggas ut med drygt 24 000 laddare per år fram till 2030 för att möta behovet, 
jämfört med de totalt 11 000 som finns idag. Det kräver stora investeringar.  

Det finns flera sätt för en kommun att främja denna utveckling. Samplanering med de aktörer som kan 
erbjuda laddpunkter långsiktigt är viktigast, men även omställningen av den egna fordonsflottan är 
central och inkluderar utbyggnad av egna laddplatser. Kommunalt ägda bostadsbolag bör erbjuda 
laddning till hyresgäster. Möjlighet till laddning vid hemmet är avgörande för att skaffa en elbil, och 
säkrar att elbilar inte bara är en möjlighet för villaägare. Effektiva kombinationer kan också utredas, så 
som laddning för arbetspendlare på dagen och hemladdning på natten för hyresgäster i närområdet.  

Karlstads kommuns utbyggnadsplan, där fem procent av kommunens egna parkeringar skulle förses 
med laddinfrastruktur till och med 2020, har inte uppnåtts. Ett 70-tal laddpunkter färdigställdes vilket 
motsvarar knappt hälften av målet.  
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År 2020 pausades utbyggnadsplanen på grund av lågt utnyttjande och bristande ekonomi hos 
existerande laddplatser. En översyn av kommunkoncernens fortsatta utbyggnad och inriktning av 
laddinfrastrukturen är påbörjad och ska redovisas till kommunstyrelsen under 2021. Kommunens 
parkeringsbolag har också påbörjat en egen utredning med syfte att skapa en ekonomisk bärkraftig 
modell för hanteringen av bolagets befintliga och framtida laddplatser.  

Flera viktiga initiativ och beslut i omvärlden har tagits med syfte att driva på utbyggnaden av 
laddinfrastrukturen. Ett exempel är det EU-direktiv som omfattar bland annat höjda kravnivåer på 
laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation. Statliga subventioner och skärpt lagstiftning bidrar också. 
Vidare har Länsstyrelsen i Värmland under 2020 tagit fram en ny regional plan för Värmlands läns 
infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel med förslag på åtgärder vad som behöver göras. 

Kraftsamling för elektrifiering av tunga godstransporter 

I maj 2021 undertecknade Karlstads el- och stadsnät och Karlstads Energi tillsammans med flera 
aktörer i Värmland elektrifieringslöften till regeringen. Det innebär en gemensam ansats för att öka 
takten i omställningen till fossilfria transporter, där utbyggnad av ladd- och tankinfrastruktur för 
fossilfria tunga fordon är en viktig del i arbetet mot länets gemensamma klimatmål. 

Karlstads El- och Stadsnät har målet att den publika laddinfrastrukturen ska vara minst en laddpunkt 
per tio elbilar i kommunen. Tillsammans med Karlstadsbuss ska utbyggnaden av elbusslinje med fler 
laddstationer och fler fordon fortgå. Avsikten är också att bidra i omställningen till elektrifierade 
godstransporter på väg. Karlstads Energi avser ta en aktiv roll i regionens intentioner att ställa om till 
el- och vätgasdrift och kan bidra till en resurseffektiv och robust omställning inom transportsektorn. 

Tjänsteresor och transporter inom koncernens verksamheter 
Medarbetare inom Karlstads kommunkoncern reser mycket i tjänsten, till möten och konferenser och 
för att klara av de dagliga arbetsuppgifterna. Antalet transporter med arbetsfordon är också stort. 
Miljöenkäten från 2020 visar att hållbara resesätt som tåg är vanligt för längre resor, men för övriga 
resor och transporter dominerar bilen. Vi reser också fortfarande mycket med egen bil i tjänsten, och 
eftersom majoriteten inte tar ut någon reseersättning finns dessutom ett stort mörkertal.  

Pandemin har haft stor påverkan på resor och transporter. Alla verksamheter blev tvungna att mycket 
snabbt ställa om i flera avseenden under första kvartalet år 2020, en omställning som fortgått även 
2021. Kommunen har på kort tid investerat i ny teknik och tagit stora steg framåt i digitaliseringen. 

Ett exempel är digitala möten som fått sitt definitiva genombrott. Möten, konferenser och andra 
ärenden som man tidigare rest till har i stor utsträckning fått skötas digitalt. Enligt resultat från 
miljöenkäten (maj 2020) har antalet digitala möten ökat för flertalet medarbetare. Män deltar i fler 
antal digitala möten än kvinnor. 70 procent av medarbetarna är mer positivt inställda till digitala möten 
idag än de var innan pandemin. Jämfört med 2014 har andel digitala möten varje vecka ökat från fyra 
procent till 13 procent. De nya arbetssätten har trots den snabba omställningen visat sig fungera väl, 
och bättre än väntat. Förutsättningarna är goda för att bibehålla och utveckla digitala möten efter 
pandemin. I rapporten Resfria möten - varför och hur Sverige blir bäst i världen (Cisco 2020) görs 
bedömningen att om 15–30 procent av de möten som normalt kräver en resa i stället genomförs 
digitalt, minskar CO2-utsläppen med 550 000 ton. Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att 
bevilja medel till ett Digitalt lyft 1.0. Delar av dessa medel har gått till att få ökad och förbättra 
upplevelsen av digitala möten, det vill säga ett resfritt möte. 

Styrning mot mer hållbara tjänsteresor: ny riktlinje och nya klimatväxlingsavgifter 

Hur koncernens medarbetare reser i tjänsten har en stor inverkan på verksamheternas 
klimatpåverkande utsläpp av växthusgaser. Som ett led i arbetet för ökad andel resfria möten och 
hållbara tjänsteresor, har Riktlinje för hållbara tjänsteresor reviderats under 2020. Riktlinjen syftar till 
att resandet ska minska och att resor ska styra om från bil mot ökad andel cykel och kollektivtrafik. 
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Resultat från miljöenkäten visar att endast 21 procent av medarbetarna känner till riktlinjen och följer 
den. Därför är det nu särskilt viktigt med riktade förankrings- och kommunikationsinsatser.  

För att fler ska välja bort klimatbelastande färdsätt finns sedan 2008 också en avgift för klimatväxling 
för förvaltningar och bolag i koncernen Karlstads kommun. Syftet med klimatväxlingsavgifterna är att 
de ska styra mot mer fossilfria resor genom att vanor förändras. Avgifterna har dock gett en mycket 
liten effekt. För att skapa en starkare styrning skärptes de därför från den 1 december 2020. Det 
innebär bland annat att arbetsgivaren nu ska betala en högre avgift till ett klimatkonto i de fall en 
medarbetares tjänsteresa sker med egen bil, hyrbil, taxi eller flyg. Val av drivmedel i poolbilar 
innefattas också, för att främja nyttjande av gas eller HVO.   

Enbart klimatväxlingsavgifter är antagligen inte tillräckligt för att nå förändrade resvanor. En 
avstämning efter tre månader med den nya avgiften visar att många medarbetare fortfarande väljer 
bensin och diesel fast det finns gas och HVO på samma bensinmackar. Resultatet i miljöenkäten visar 
också att endast 20 procent av kommunens medarbetare känner till att arbetsgivaren får betala en extra 
avgift till ett klimatkonto vid val av ett mer klimatbelastande färdsätt. Frågorna behöver därför 
uppmärksammas kontinuerligt och kommuniceras löpande för att få en effekt. Det är viktigt att 
klimatväxlingen utformas så att den är lätt att förstå. Chefernas engagemang är en framgångsfaktor, 
och det är viktigt att påpeka att målet inte är att det ska komma in pengar, utan att resvanorna ska 
förändras. Åtgärder bör också gynna hållbara alternativ till de resor man vill styra bort från. 

Goda exempel på aktuella åtgärder 

Många är dock medvetna om betydelsen av hållbara tjänsteresor och transporter, och det pågår 
åtgärder i såväl förvaltningar som bolag på olika plan. Ett exempel är att barn- och 
ungdomsförvaltningen under våren har analyserat resvanor och utmaningar hos personalen, med 
utgångspunkt i 2020 års miljöenkät. Barn- och ungdomsnämnden har också fattat beslut om ett nytt 
nämndmål för att tydliggöra inriktningen mot hållbara resor.  

I samband med en förnyad upphandling av syntetisk diesel (HVO100) på bulk så upphandlades även 
mobila tankställen för uppställning i kransorterna. Syftet är att öka andelen fossilfritt bränsle som 
tankas i den del av kommunens fordonsflotta som kör på diesel i områden som av logistiska skäl har 
orimligt långt till en mack där det finns möjlighet att tanka fossilfritt. Inga mobila tankställen har 
kommit på plats ännu efter problem att hitta lämpliga platser. Marknaden förändras dock i snabb takt 
och genom att befintliga mackar i allt större utsträckning erbjuder fossilfri diesel är ett parallellt spår 
att kunna tanka fossilfritt genom stationstankningsavtal (nytt 2021) även i kransorterna. 

KBAB har anlagt två avfallsgårdar i två olika bostadsområden med nedgrävda avfallsbehållare där de 
boende kan sortera sitt avfall. Dessa avfallsanläggningar har visat att KBAB har kunnat minska antalet 
tömningar på grund av att de nedgrävda behållarna kan samla större volym avfall på samma yta som 
kärl man placerar ovan mark. Därmed har transporterna minskat med ungefär 30 procent samt att 
nedskräpningen och borttransport av grovt avfall även har minskat markant. Som ett led i arbetet att 
minska bolagets transporter och klimatpåverkan planerar KBAB att de närmaste fem åren göra om ett 
antal befintliga avfallsgårdar per år till avfallsgårdar med nedgrävda behållare. 

Miljöförvaltningen har tagit fram en utökad databas för statistik inom transporter, i syfte att förbättra 
uppföljningen av koncernens klimatpåverkande transporter. Data kan fördelas på koncernens 
verksamheter samt inom transportområdena Egen bil i tjänsten, Tjänstefordon, Arbetsfordon-
maskiner, Hyrbilar, Taxi, Buss, Flyg, Tåg, Samordnad varudistribution respektive Färdtjänst. Det 
statistiska materialet kommer att spridas under 2021. Genom att ta med alla dessa transporter och få 
dem fördelade på de olika verksamheternas underlättas förståelsen för var de klimatpåverkande 
transportinsatserna behöver ske i verksamhetsplaneringarna. 
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Upphandlingsavdelningen arbetar med att ställa krav i upphandlingar av koncernens avtal som verkar 
för att vi ska nå uppsatta mål. Krav ställs i samråd med beställande förvaltningar och bolag på att våra 
avtalsleverantörer ska använda fordon som använder sig av fossilfria drivmedel och som framförs på 
ett energisnålt sätt. Under det gångna året har vi till exempel upphandlat transport från leverantör med 
krav på cykelbud i stället för bil, vi har även ställt krav på att leverantör använder elbil i transport. Vi 
ställer krav på varor som ska vara hållbara med avseende till ekologiska livsmedel, giftfria förskolor 
och vi arbetar aktivt med att få ner matsvinn, förpackningar och material för att minska miljöpåverkan.  

Fortsatt utvecklingsarbete för mer hållbara resor 

För att klara målet om att kommunens resor och transporter ska bli fossilfria senast 2030 behöver mer 
göras. Under 2020 gjordes en utredning för att identifiera vilka ytterligare insatser som behövs. En 
slutsats är att transportorganisationen behöver utvecklas och förvalta flera olika transporter och 
delningslösningar (cykel- och bildelning, tjänsteskjutslösningar). Koncerners verksamheter har olika 
förutsättningar och behov, och valet av lösning behöver anpassas för att ge störst effekt. Enligt ett 
uppdrag från kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen, miljönämnden och teknik- och 
fastighetsnämnden tillsammans med berörda nämnder och bolag nu fördjupa utredningen och föreslå 
möjlig implementering med syftet att öka hållbarheten i kommunens tjänsteresor. 

KLIMATPÅVERKAN FRÅN ENERGI  

Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser inom kommunens geografiska område halverats. Det har 
framför allt berott på utfasning av olja för uppvärmning, övergång till värmepumpar och fjärrvärme, 
samt åtgärder inom industrin. Tack vare Karlstad Energis nya kraftvärmeverk finns nu i stort sett ingen 
fossil olja kvar i kommunens fjärrvärmesystem. De senaste åren har dock minskningstakten avtagit. 
Transporter genererar mest utsläpp i Karlstad, men åtgärder inom energiområdet är också viktigt för 
att nå målet om att bli fossilfria. Energi är därför ett insatsområde i kommunens klimatutredning, och 
inkluderar till exempel el- och fjärrvärme, solenergi, lagring av energi och energieffektivisering.  

Planering för Energi- och klimatplan 

Arbete pågår för att fastställa en Energi- och klimatplan för koncernen. Planen utgår från Lagen om 
kommunal energiplanering (1977:439), som fastslår att varje kommun ska ha en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi. Därutöver ska planen enligt beslut i kommun-
fullmäktige utgå från det utsläppsutrymme som beräknats i kommunens klimatutredning från 2019. 
Planen ska integreras i koncernens styrmodell på verksamhetsnivå och innefatta en handlingsplan med 
konkreta åtgärder. Processen att ta fram planen och handlingsplanen drivs i en arbetsgrupp med 
representanter från berörda förvaltningar och bolag. Även en styrgrupp är utsedd som leder arbetet. 

I arbetet med att ta fram energi- och klimatplanen ingår även att peka ut aktiviteter som syftar till att 
utveckla våra arbetssätt, såväl internt inom koncernens verksamheter som i relationen till aktörer i det 
omgivande samhället; allt i syfte i att bidra till att nå fossilfrimålet och trygga en leveranssäker, 
resurseffektiv och klimatsmart energianvändning. Att arbeta för ett klimat- och resurssmart nyttjande 
av energi är i hög grad beroende av samsyn och rätt prioriteringar. Vi är idag i ett läge där staten, 
näringarna och kommunerna med gemensamma krafter behöver dra åt samma håll för att lösa den 
klimatrelaterade samhällsutmaningen, och koncernens energi- och klimatplan beräknas kunna visa 
vägen för detta arbete inom kommunens verksamhetsområde. 

Kommunens energibolag vill vara ledande inom hållbarhet 
Karlstads Energi AB (KEAB) är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Enligt bolagets miljöpolicy ska 
bolaget sträva efter att vara ledande inom hållbarhet, minimera verksamhetens miljöbelastning och 
göra hållbarhetsarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten. Bolaget spelar en viktig roll i 
arbetet mot att bli en fossilfri kommun, ur ett energiperspektiv. Flera aktuella mål och pågående 
projekt driver nu den utvecklingen framåt.  
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Satsning på förnyelsebar el från sol och vind 

KEAB har ett mål om att öka solcellsproducerad el från kunder med tre GWh/år. Hösten 2020 
lanserade KEAB nyckelfärdiga solcellspaket. Solcellerna erbjuds till villakunder, företag och 
bostadsrättsföreningar. Upplägget bygger på att KEAB tar en återförsäljande roll i ett partnerskap med 
värmlandsbaserade solcellsföretaget Nordic Solar. Hittills har närmare 300 intresseanmälningar 
inkommit och ett antal anläggningar har redan sålts. Antalet solcellsanläggningar i Karlstad kommun 
har ökat rejält de senaste åren. Både anläggningar under 20 kW och anläggningar mellan 20 kW-1000 
kW ökade med cirka 67 procent (källa www.kolada.se) från 2018 till 2019. Med KEAB:s satsningar 
på solcellspaket är det troligt med en ännu större ökning kommande år. 

Möjligheten att etablera solparker i Karlstads närområde är under utredning. På grund av införda 
begränsningar i elnätet som förhindrar etableringar över 1–5 MW (beroende på var i Värmland 
anslutningen ska göras) görs en inventering av markytor för en eventuell etablering av flera små 
solparker. Utredning pågår också av andra affärsupplägg. Ett exempel är PPA-avtal (Power Purchase 
Agreement), vilket innebär att KEAB äger, driftar och underhåller anläggningar som är placerade på 
kunds tak. Det öppnar möjligheten för kunder som annars ej har ekonomi eller kompetens att ta en 
sådan investering. Kunden förbinder sig att köpa den producerade elen till ett förutbestämt pris under 
en längre avtalsperiod (vanligtvis uppemot 20–25 år). PPA-upplägget kommer att riktas emot företag 
med större takytor samt kommunala fastigheter. 

KEAB utreder även möjligheter till inköp i en vindpark. Vindparken får inte vara befintlig, utan ska 
vara under planering. Syftet med detta är att uppnå additonalitet6 (ny förnybar energi) i den 
producerade förnybara elen. 

Projekt för mer effektiv och hållbar energiproduktion  

Teknikutvecklingen går snabbt nu och KEAB deltar därför aktivt i flera projekt för en mera hållbar 
framtid med nya klimatsmarta och långsiktiga lösningar. Projektet HyCoGen pågår i samverkan med 
andra energibolag och företag i branschen. Projektet handlar om att öka totalverkningsgraden i 
omvandlingen el-vätgas-el genom sektorkoppling med fjärrvärmeproduktion. Tidigare utredningar har 
visat att produktion och lagring av vätgas för senare elproduktion inte är lönsamt utifrån dagens 
förutsättningar. Orsaken är i huvudsak dess kostnader och förluster i energiomvandlingarna. Projektet 
ska undersöka möjligheter att tillvarata förlusterna som skapas i processen och hur dessa kan skapa 
ekonomisk nytta. De värmeförluster som uppstår i processen skulle kunna nyttjas i befintlig 
fjärrvärmeproduktion.  

Syrgas är en annan restprodukt som skapas i vätgasproduktionen. Den kan nyttjas vid förbränning av 
biomassa eller avfall, vilket effektiviserar förbränningen och minskar kväveföreningar i rökgaserna, 
vilket underlättar för CCS (infångning och lagring av koldioxid). För att ytterligare öka möjligheterna 
till lönsamhet i systemet kan vätgasen alternativt också användas till fordonsbränsle eller andra typer 
av industriella processer. Denna typ av process, i kombination med snabb batterilagring, kan också 
bidra till systemtjänster för elnätet. Projektet avslutas i december 2022. 

KEAB ska tillsammans med BioShare och Chalmers under tre år driva ett demonstrationsprojekt för 
termokemisk samproduktion vid Hedenverket. Termokemisk samproduktion rymmer potential att 
producera mycket stora mängder förnybara energibärare som kan ersätta fossila eldningsoljor och 
bränngaser i industrin liksom förnybara drivmedel och gröna råvaror till raffinaderier. Projektet syftar 
till att demonstrera samproduktionskonceptet i industriell skala. Demoanläggningen ska testa 
möjligheten med att samproducera biobaserade gaser och/eller tjäror i befintligt biobränsleeldat 
kraftvärmeverk på Heden, och det ska byggas en separat reaktor bredvid Heden3 med en egen 
bränsleinmatning. KEAB:S medverkan i projektet är en del i de ansträngningar som görs för att till 
2030 vara helt fossilbränslefria (bortsett från fossilandelen i brännbart restavfall). 

 
6 Additonalitet innebär att projektet bidrar med en ny åtgärd som annars inte hade inträffat 



24 

Negativa utsläpp: kolbindande aktiviteter 
Senast år 2045 ska Sverige ha uppnått netto-noll utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att Sverige 
behöver ha vissa ”negativa” utsläpp för att kompensera för eventuellt kvarvarande utsläpp. Bio-CCS 
(lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen) kommer troligtvis vara en viktig lösning. 
KEAB följer utvecklingen men givet nuvarande signaler rörande driftstöd och marknadspotential är 
bedömningen att förutsättningar saknas för implementering före 2030. Det pågår dock spännande 
projekt med bio-CCS på andra stora biokraftvärmeverk bland annat på Stockholm Exergis 
forskningsanläggning som är ansluten till biokraftvärmeverket i Värtan. Där sker försök att optimera 
infångningen av CO2 och förbättra metoder för bland annat provtagning, mätning, analys och 
övervakning. Förutsättningarna för en fullskalig bio-CCS anläggning vid Värtan utreds parallellt.  

En bio-CCS anläggning är mycket energikrävande och det är därför en stor fördel om överskottsvärme 
kan återanvändas i processen. Bio-CCS anläggningar på biokraftvärmeverk kan bidra till en rejäl 
kolsänka7 som är viktig då många länder med stort beroende av fossila bränslen inte klarar en snabb 
omställning. Kraftvärmeverken Heden 2 och 3 skulle kunna vara aktuella för bio-CCS.  

Produktion av biokol är ett klimatsmart alternativ för att minska koldioxidhalterna i atmosfären. 
Biokolen fungerar då som en kolsänka och har en halveringstid på över 150 år. Biokolen produceras 
främst som ett jordförbättringsmedel men kan även användas för exempelvis vattenrening. 
Framställningen sker genom pyrolys och överskottsvärmen kan användas som ett bidrag till 
fjärrvärmenätet i Karlstad. KEAB kommer titta närmare på möjligheterna till produktion av biokol. 

Förvaltning av kommunens skog ur ett klimatperspektiv 

Karlstads kommuns förvaltningsskog består av 5 890 hektar och är dubbelt miljöcertifierad genom 
PEFCTM och FSC. Skogsbruksplanen är basen i åtgärdsplaneringen. Föryngringsavverkning görs i en 
viss ålder och storlek för att bidra med den inkomst som täcker skogsförvaltningen. Avverkningar görs 
även för att motverka spridning av granbarkborre. Ett mål är att en andel av skogen brukas med 
hyggesfria metoder och en tredjedel är planerad för att inte brukas alls, eller för att skötas för 
upplevelse- eller naturvärden. Idag finns dock inget mål för kommunens skog ur ett klimatperspektiv.  

Kommunens skog skulle med rätt skogsbruk kunna utgöra en värdefull kolsänka. Dels genom ett 
skogsbruk inriktat på stormfasthet och skademinskning eftersom dessa händelser ökar skogens utsläpp 
av kol, och dels genom skogsproduktion med mål mot långlivade skogsprodukter och genom 
avsättning av skogar från skogsbruk med volyminriktat uttag. 

Idag pågår en nationell debatt om hur vi bör bruka skogen ur ett klimatperspektiv. Huruvida skogen 
fungerar som en kolsänka eller kolkälla handlar om tidsperspektivet, vilket innebär att båda sidor i 
debatten har rätt.  

På längre sikt, från flera decennier till århundraden, så finns ett värde i avverkning, binda kolet i 
långlivade träprodukter och plantera nya träd. Men för att motverka den akuta klimatkrisen så skulle 
det mest effektiva vara att låta skogen bli äldre än de vanliga 60–80 åren innan den avverkas eller får 
stå kvar. När takten i trädens kolinlagring börjar avta så fortsätter kolinlagringen i marken. 
Skogsstyrelsen menar att upp till två tredjedelar av det kol som lagras i skogen finns lagrat i marken. 
Skogsbruksmetoder som innebär kalhyggen bör undvikas. Så länge skogen står kvar så binds kolet i 
marken, men vid kalhyggen så släpps en stor del ut och det tar upp till 20 år av tillväxt av den 
nyplanterade skogen innan den kompenserat för det som släppts ut.   

 

 

 

 
7 En kolsänka är något som binder koldioxid från atmosfären och på så vis motverkar klimatförändringar.  
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Energiförbrukning inom kommunens verksamheter 
Elanvändningen i kommunens lokaler minskar inte i önskad takt. Även om energieffektiviseringar 
sker vid ny- och ombyggnation så byggs mer teknik in vilket ökar användningen. Verksamheterna 
använder också mer teknik (datorer, surfplattor, telefoner) vilket ökar elförbrukningen. (Här är även 
viktigt att notera molntjänsternas globalt växande elanvändning).  

Teknik- och fastighetsnämnden har under 2020 tydliggjort ett mål, i syfte att verksamheterna ska bidra 
till minskad elanvändning: ”Användningen av el i kommunens egenägda lokaler, inklusive de 
verksamheter som finns i lokalerna, ska från 2019 till 2030 minska med 14% per m².” 

Allt fler av kommunens fastigheter förses med solceller i syfte att minska energiförbrukningen från 
externt tillförd el. Till exempel fylls nu taket på nya Tingvalla isstadion med paneler. Men solpaneler 
står fortfarande för en mycket liten andel av den totala energiförbrukningen i kommunens fastigheter. 
Det är vintertid, när solenergin är låg, som vi har de största elbehoven. Därför skulle en satsning på 
batterilagringsmöjligheter kunna göra stor skillnad. 

Arbetet för att byta ut gatubelysning till energisnålare armaturer fortgår, med målet att ha bytt all 
gammal gatu- och parkbelysning till 2026. Samtidigt ökar antalet belysningspunkter i takt med att 
staden byggs ut. Så även om energiförbrukningen från gammal belysning minskar kraftigt, så 
motverkas det av att staden växer - även om de nya ljuspunkterna är energisnåla från början. 

KLIMATPÅVERKAN FRÅN RÅVAROR OCH MATERIAL 

Inom kommunens verksamheter har livsmedelsinköpen en betydande klimatpåverkan. Bygg- och 
fastighetssektorn står för inhemska utsläpp motsvarade cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser. Inom bägge dessa områden har kommunen stor rådighet, och har i vissa delar även 
rollen som tillsynsmyndighet. De senaste årens insatser inom livsmedelsområdet har gett fina resultat, 
men inom bygg- och anläggningsområdet finns fortfarande mycket kvar att göra.  

Kommunens livsmedelshantering  
Arbete för att minska klimat- och miljöpåverkan från livsmedel (inköp, tillagning, matsvinn) är ett 
nödvändigt och effektivt sätt att minska verksamheternas klimatpåverkan. Som offentlig verksamhet 
har vi en möjlighet att ställa hållbarhetskrav och bidra till en omställning mot mer klimatsmarta och 
hållbara livsmedel, inom både primärproduktion och produktutveckling. 

För att minska klimatpåverkan från måltiderna har WWF verktyget One planet plate använts vid 
receptutveckling. För att belysa och öka acceptans för nya hållbara rätter bland elever har 
måltidsverksamheten i samarbete med leverantörer arrangerat temavecka med fokus på klimatsmarta 
maträtter med låg klimatpåverkan. Målet är att göra klimatsmart och vegetarisk mat attraktiv och 
inspirerande. Resterande analys kopplat till livsmedel redovisas under målet om hållbar konsumtion.  

Materialval inom bygg och anläggning  
De konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser från byggmaterial i bygg- och anläggningsarbeten 
i Karlstads kommun finns ej kvantifierade. En kvalificerad uppskattning är dock att dessa utsläpp är 
fem gånger så stora som de totala utsläppen från kommunens energiförbrukning, transporter och 
livsmedelsinköp. Som kommunal aktör inom bygg- och fastighetssektorn har vi dock stora möjligheter 
att påverka utsläppen från byggnader ur ett livscykelperspektiv vad gäller materialval, energi, 
uppvärmning och byggåterbruk. Även anläggningsprojekt som vägar och ledningar ger en stor 
klimatpåverkan. I stället för nyinvestering borde lösningar sökas för att i större utsträckning använda 
befintliga resurser mer effektivt.  
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Investeringstakten i Karlstad är sedan flera år högre än någonsin, och många nya bygg- och 
anläggningsprojekt är aktuella eller planeras. Att analysera och kalkylera utsläpp är grunden för ett 
systematiskt arbete med klimatpåverkan och livscykelanalyser (LCA) är ett viktigt verktyg. Teknik- 
och fastighetsförvaltningen har analyserat delar av livscykeln i enstaka projekt, men det saknas ett 
systematiskt arbete och kunskap om var utsläppsminskningar i bygg- och anläggningsprocessen kan 
göras. Fler analyser bör göras som visar vad som ger mest effekt på utsläppen. Hösten 2021 ska en 
konsult utreda detta. 

I juni 2021 tog riksdagen också beslut om att införa en helt ny lag om klimatdeklarationer för 
byggnader. Det betyder att från 1 januari 2022 måste byggherrar lämna in en klimatdeklaration med 
uppgifter om den nya byggnaden och dess klimatpåverkan till Boverket innan byggnadsnämnden i 
kommunen får lämna slutbesked om att byggnaden får tas i bruk (källa: Boverket.se 2021).  

Inom anläggningsarbete för infrastruktur är inga motsvarande lagkrav aktuella, och det saknas ett 
systematiskt förbättringsarbete. I tillägg är kunskapen låg. I stället är det branschen som i viss mån är 
drivande genom Fossilfritt Sveriges framtagande av färdplaner för hur respektive bransch kan bli 
fossilfri. Det sker utveckling för att minska utsläppen från plastmaterial, betong, stål och 
arbetsmaskiner. Men parallellt med den tekniska utvecklingen måste vi höja kompetensen och lägga 
mer tid på att prioritera, planera, följa upp, göra annorlunda - annars blir det omöjligt att nå målet. 

Teknik och fastighetsförvaltningens mål om att bli fossilfritt till 2030 är endast "två avtalsperioder" 
bort (med avtalsperiod menas den avtalstid som är vanlig i många avtal till exempel 2+1+1 år). 
Upphandling inom bygg- och anläggningsområdet hanteras internt av förvaltningen, men med 
nuvarande höga investeringstakt saknas tid och personella resurser att jobba aktivt och kreativt för att 
ställa rätt krav i förhållande till målen, samt att följa upp de krav som redan ställs. Internt finns mycket 
liten kunskap, ambition och förmåga att göra något inom detta stora utsläppsområde. Förvaltningen 
gjorde samma analys 2019 och i princip inget har hänt sedan dess. En rekrytering av miljösamordnare 
för att stärka kompetensen är dock planerad. Kommunens upphandlingsavdelning ska rekrytera en 
hållbarhetssamordnare, vilket också kan bidra till att samordna och driva arbetet framåt.  

Generellt inom koncernen är ambitionen hög vad gäller miljökrav i upphandling, men det saknas en 
tydlig strategi och utpekade ansvar och roller, särskilt inom bygg- och anläggningsområdet. Det finns 
ett stort behov av att fördjupa samverkan, i syfte att eftersträva en tydligare koncernsyn och därmed 
enhetlighet gentemot Karlstadsborna. Det är viktigt med tydlig dialog och samsyn gällande hur vi 
bygger staden med utgångspunkt i olika verksamheters behov och förutsättningar, och med hänsyn till 
en byggnads hela livscykel.  

Trä: ett klimatsmart val vid nyproduktion  

Trä som byggmaterial är både förnybart, ekologiskt och klimatsmart. Trävaror lagrar koldioxid under 
lång tid vilket gör att byggnader av trä är mer klimatsmarta än de som tillverkas med fossilbaserade 
material och processer, exempelvis stål och betong. Olika byggmaterial kräver olika mycket energi 
mätt i koldioxidekvivalenter under sin livstid, från produktion tills de slutligen blir avfall. Betong är 
ett av de vanligaste byggmaterialen men det ger en stor klimatpåverkan mätt i koldioxidekvivalenter.  

I nyproduktion av byggnader ökar andelen trä i val av byggmateriel. Det finns dock utmaningar med 
att bygga i trä, en är att branschen inte är helt van. Lösningar är inte i lika stor utsträckning 
standardiserade och kräver lite extra när man hanterar till exempel brand och ljud.  

Exempel på byggnader i Karlstad som byggts med större andel trä är Norrstrands förskola, 
Rödklöverns förskola och förskolan Lotsen. Arenan på Sannafältet har trä i både konstruktion, läktare 
och inrede. Idrottshallarna på Hultsberg och Marieberg har konstruktioner delvis av trä, fasader och 
läktare av trä och även ljudabsorbenter på väggarna av trä. Kronoteket har också en större andel trä; 
bland annat invändiga golv och fasader.   
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2021 påbörjar kommunens bostadsbolag KBAB en byggnation av två nya bostadshus på Hagaborg i 
Karlstad. KBAB har fått i uppdrag av sina ägare att bygga dessa med en stomme i trä i stället för 
betong, i syfte att minska klimatpåverkan. Inför detta har en jämförelse gjorts av klimatpåverkan på en 
stomme av massivträ jämfört med en stomme i 250mm plattbärlager i betong. I beräkningen ingick 
klimatberäkningar från material, transporter och byggprocessen. Den omfattade alltså inte materialets 
hela livscykel. Jämförelsen visade dock att klimatpåverkan från en stomme i betong var i stort sett tre 
gånger så hög som en stomme i trä.  

Figur 14. Klimatpåverkan i kg CO2e per m2 BTA i tabellform, jämförelse stomval. 

Klimatpåverkan (GWP) Kg CO2e/m2 

Stomval Trä Betong 

A1-3 Produktskedet 26,1 72,3 

A4 Transport 1,4 0,6 

A5 Bygg- och installationsprocessen 1,4 10,9 

A5.1 Spill, emballage och avfallshantering 1,4 10,9 

Totalt A1-A5 28,8 83,8 
Källa: NCC rapport ”Hagaborg Karlstad Klimatberäkning stomval” 

I projektet konstaterades också att valet att bygga i trä innebar högre kostnader än att bygga i betong.  

Kunskapen inom KBAB om vad i byggprocessen som ger mest klimatpåverkan är begränsad och vi 
behöver lära oss mer. Det nya lagkravet på klimatdeklarationer som beskrivs ovan kommer i hög grad 
att påverka KBAB, och vi behöva skaffa oss mer kunskap om detta. Det blir då möjligt att analysera 
om valet att bygga i trä är det mest kostnadseffektiva sättet att minska klimatpåverkan från byggnation 
eller om andra material och metodval ger mer effekt per krona på minskad klimatpåverkan. 

Utfasning av fossil plast 
Plasttillverkning ger upphov till utsläpp av växthusgaser, men en stor del av utsläppen genereras när 
produkten förbränns. Totalt uppkommer årligen omkring 1,7 miljoner ton plastavfall i Sverige varav 
majoriteten, nästan 80 procent, går till energiåtervinning i till exempel fjärrvärmesektorn eller används 
som bränsle i industrin. Endast åtta procent av det svenska plastavfallet, främst förpackningar, går till 
materialåtervinning.  

I många av kommunens verksamheter pågår åtgärder i syfte att minska eller fasa ut den fossila 
engångsplasten. Informationskampanjer, lathund för inköp, utbildningar och plastinventeringar är 
några exempel. Insatserna har gett resultat i minskade inköp av engångsplast och ökat kunskapen, 
framför allt lyfts förskolan fram som ett gott exempel. Det finns potential att minska inköpen 
ytterligare och byta ut plastprodukter mot bättre material. Pandemin har tillfälligt motverkat 
utfasningen av fossil plast eftersom det funnits ett behov av att nyttja en stor mängd engångsprodukter. 
Plastemballage i byggverksamheter materialåtervinns i allt för låg grad idag.  

Konstgräsplaner består av fossil plast och gummi. Många efterfrågar denna typ av planer eftersom de 
innebär längre speltid på planerna, en fördel är också att de orsakar mindre förslitning på utomhusytor. 
Det är dock en utmaning att balansera detta behov och krav mot målet att bli en fossilfri kommun, och 
dessutom mot det relaterande målet om att minska skadliga ämnen och mikroplaster.  
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Utmaningar  
Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 

1. Coronaeffekt på klimatmålet behövs varje år för att nå klimatmålet 
Vi har levt med pandemin i över ett år och det har inneburit många nya vanor. Arbete har utförts 
digitalt och undervisning bedrivits på distans. Fritids- och nöjesresor har minskat drastiskt till följd av 
olika restriktioner. Resandet med bil, tåg och kollektivtrafik har minskat kraftigt och flygresandet har i 
det närmaste upphört. Pandemin bidrog stort till att Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med 
cirka sju procent under 2020 jämfört med 2019. Det är en rekordminskning som ligger i linje med vad 
som skulle behövas i snitt varje år för att Sverige ska klara fossilfrimålet till 2045.  

Minskningen riskerar att bli tillfällig. Men pandemin har lärt oss att förändring faktiskt är möjligt! Vi 
kan mobilisera och ställa om när vi vet att alternativet är sämre. Förutsättningarna för att öka takten i 
klimatomställningen är särskilt goda nu tack vare ökad kunskap och ett brett folkligt stöd. Om vi inte 
tar vara på denna möjlighet riskerar vi att missa det unika möjlighetsfönstret som pandemin har skapat. 

2. Andelen transporter måste minska 
Transporter (specifikt personbilar) står för en stor del av utsläppen i kommunen och minskningen går 
allt för långsamt. Enligt regeringens klimatpolitiska råd når Sverige bara halvvägs till målet att minska 
transportsektorns utsläpp med minst 70 procent till år 2030 med nuvarande förutsättningar och beslut. 
Det räcker inte att köra på fossilfritt bränsle för att bli fossilfri ur ett livscykelperspektiv. Därför måste 
åtgärder vidtas för att minska andelen transporter. Störst klimateffekt och bäst förutsättningar har vi 
för åtgärder i tätorten där det sker många korta bilresor som kan ersättas med andra transportslag. 

Alla utmaningar handlar om beteendeförändringar. Det är en fråga som är viktig att hantera även 
internt inom koncernens egna verksamheter, inte minst vad gäller transporter och resor. Idag består 
visserligen kommunens bilflotta till stor del av miljöfordon, men många nyttjar egen bil i tjänsten. Fler 
transporter och resor kan samordnas och korta resor ersättas med cykel eller buss. Koncernen behöver 
arbeta systematiskt i alla led för att underlätta för medarbetare att göra rätt val.  

3. Vikten av att förmedla bilden av en positiv utveckling 
Klimatutmaningen berör hela samhället. Hur kan vi tala om denna vår tids ödesfråga på sätt som 
engagerar människor, sporrar till handling och inte leder till hopplöshet och handlingsförlamning? 
Karlstads klimatmål om fossilfrihet inom några årtionden är utmanande och det krävs krafttag för att 
vi ska nå fram. Det finns dock en risk att vi sprider en bild av att ingenting händer, en bild som i sig 
kan bli förlamande och bromsa utvecklingen. Om det fossilfria Karlstad uppfattas som omöjligt att nå 
upplevs också de handlingar som kan föra oss dit som meningslösa. Därför måste vi, utan att 
underskatta svårigheterna, också berätta om de positiva tecken som faktiskt pekar åt rätt håll och att 
Karlstadsbornas val spelar en viktig roll i den utvecklingen. Det gäller att visa att det fossilfria 
Karlstad inte bara är möjligt att nå utan dessutom är en väg mot ökad välfärd och högre livskvalitet. 

4. Utvecklad koncernsamverkan i riktning mot målen 
Koncernen behöver ha en långsiktig samsyn kring de prioriteringar som krävs för att utveckla 
samhället i linje med de mål som beslutats på energi- och klimatområdet, där vi har en systematik för 
att balansera olika mål mot varandra. Både positiva och bristande klimatåtgärder behöver lyftas fram 
och synliggöras. Koncernens utsläpp av växthusgaser behöver konkretiseras och införlivas i 
förvaltningarnas och bolagens budgetarbete och uppföljning. 
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5. Bättre mätning och analys krävs för att fatta beslut som ger avsedd effekt 
Kostnader för negativ klimatpåverkan är ofta otydliga, och sällan kopplade till den verksamhet som 
utför de klimatskadliga aktiviteterna. Den negativa påverkan kan också förväntas uppstå både 
kortsiktigt och långt in i framtiden. Otydligheten och komplexiteten gör att det är svårt att få en 
rättvisande bild av konsekvenserna av olika beslut, och jämföra dem när konsekvenserna har olika 
tidshorisont. Det gör det svårt att väga mål mot varandra och att göra rätt avvägningar. Det finns 
därmed en risk att beslut fattas på bristande underlag, och därför inte leder till önskad effekt.  

För att åtgärda detta krävs bättre möjligheter att följa upp utsläppen från olika aktiviteter och 
verksamhetsområden samt en ökad förmåga att värdera utsläppen, både ur ett klimat- och ekonomiskt 
perspektiv.    

6. Rätt miljökrav i upphandling: att driva marknadens innovationsförmåga  

Upphandling och inköp är ett viktigt insatsområde för att effektivt påverka målet. Det är dock ofta 
svårt att identifiera och fastställa vilka ställda krav som ger bäst effekt utifrån ett miljöperspektiv. Att 
göra denna analys gällande en varas hela livscykel är en än större utmaning. Utvecklingen inom 
området går fort, många gånger uttrycker sakexperter olika alternativa lösningar och nya rön och 
forskning tillkommer ständigt. Idag saknas dessutom en systematisk uppföljning av leverantörernas 
följsamhet till ställda krav samt effekterna dessa ger. 

I flera av de upphandlingar där vi har haft möjlighet att göra stora miljövinster har vi utarbetat kraven i 
samverkan med branschen. Vi behöver utveckla tydligare strukturer för hur vi ska tillvarata 
marknadens innovationsförmåga. Genom inköpsverksamheten kan kommunen driva på marknaden att 
utveckla nya lösningar för att möta klimatutmaningen. För att nå framgång måste det dock finnas både 
resurser och förutsättningar för att ta risker. I viss mån krävs parallella processer där nya lösningar 
upphandlas och testas vid sidan av de befintliga. Idag sker många upphandlingar under stark tidspress 
inför att avtal löper ut, vilket försvårar möjligheten att pröva nya lösningar.  

Rätt miljökrav i upphandling är dock inte enbart en fråga som enbart ska hanteras av 
upphandlingsavdelningen. Ett mer aktivt deltagande från verksamheten i den förberedande fasen i 
inköpsprocessen, med stor öppenhet för att våga pröva nya lösningar samt ett engagerat medverkande 
vid uppföljning av ställda krav är avgörande för resultatet. Det är en viktig ledningsfråga att skapa 
förutsättningar för den kulturförändring som krävs.  
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KONSUMTIONEN I KARLSTAD SKA VARA 
RESURSSNÅL OCH HÅLLBAR 
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.  

Relaterande globala mål (Agenda 2030) 
 
 
 

FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030 slår fast att vi behöver ställa om till en hållbar konsumtion 
och produktion för att nå en hållbar utveckling. Med hållbar konsumtion avses att kunna köpa det vi 
behöver för att kunna tillgodose våra behov, utan att äventyra framtida generationers möjligheter att 
tillgodose sina. Att konsumera hållbart innebär således inte enbart miljöfördelar, utan även sociala och 
ekonomiska, däribland ökad framtida tillväxt, minskad fattigdom och förbättrad hälsa och livskvalitet. 

Indikatorernas utveckling 
Utvecklingen mot målet följs med stöd av tre indikatorer. 

1. Hushållsavfall, kilo per person 

Beskrivning: Detta mått visar antal kilo insamlat hushållsavfall per invånare i Karlstads kommun. 
Måttet innefattar mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, tidningar, förpackningar och 
farligt avfall. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in- utpendling för att 
öka jämförbarheten mellan olika kommuner. Syftet med indikatorn är att visa på hushållens 
resursutnyttjande. Hur vi konsumerar syns tydligt i mängden avfall och inte minst hushållsavfallet.  

Figur 15. Insamlade avfallsmängder Karlstads kommun år 2012–2020, kilo per invånare 

 
Källa: Avfall Sverige 

Mängden avfall från hushåll i Karlstads kommun ökade under 2020 från 466 till 487 kilo per invånare. 
Detta är inget som är unikt för Karlstad, många kommuner runt om i Sverige ser en liknande ökning. 
Bland våra jämförelsekommuner hamnar vi liksom tidigare år i mitten. Sundsvall och Linköping ligger 
lägre än oss med 479 respektive 462 kilo per invånare år 2020. Jönköping (571) och Växjö (545) har 
större avfallsmängder än oss. Uppgifter saknas för Kalmar och Gävle. 
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De ökade mängderna hushållsavfall 2020 beror troligen på pandemin, eftersom invånarna i större 
utsträckning än tidigare arbetat hemifrån. Fler har också rensat och sorterat ut mer under pandemin. I 
Karlstad ökade grovavfallet från hushållen med drygt 16 procent under 2020. Vi ser samma ökning på 
återvinningscentralerna, där i princip alla fraktioner visar en ökning. 

Trots ökningen av nästan alla avfallsfraktioner så minskar material insamlat till återanvändning i 
Karlstad, från 2,77 till 2,73 kilo per invånare, detta framför allt inom kategorin insamlat textilier. Det 
är marginellt men likväl en av få minskningar. Detta beror sannolikt på att Myrorna med flera hade 
sina insamlingar stängda under flera månader på grund av pandemin. Kommunens second hand-butik 
hade också stängt under flera månader. Våra jämförelsekommuner har antingen en liten ökning eller 
samma nivå insamlade mängder återbruk som året innan.   

Två fraktioner som haft en minskning som är av godo är restavfall från hushåll, som går från 171 till 
166 kilo per invånare, och insamling på återvinningscentraler av kyl och frys som går från 2,6 till 2,4 
kilo per invånare. Mängden insamlat farligt avfall har i stället ökat med hela 31 procent, en ökning vi 
inte har sett tidigare.  

Indikatorn hushållsavfall innehåller flera olika delar av avfall som beskrivs i inledningen, en del av 
hushållsavfallet är insamling av förpackningar och tidningar. I Karlstad har den totala mängden 
insamlade förpackningar och tidningar minskat från 2015 till 2020. 
Figur 16. Olika slag av insamlade förpackningar och tidningar i Karlstad 2015 till 2020 (ton/år).  

 
Källa: Avfall webb 

Minskningen beror främst på att mängden insamlade tidningar har minskat drastiskt. Trenden att vi till 
större del läser tidningar digitalt slår igenom tydligt på insamlade mängder returpapper.  

Nationell statistik för 2020 visar, till skillnad mot i Karlstad, att mängden avfall som går till 
materialåtervinning i stället ökar. Totalt ökade mängden med fem procent, och ökningen syns på så väl 
förpackningsavfall som elavfall och metallskrot.  

Vad gäller avfallsstatistiken så syns en pandemieffekt nationellt på samma sätt som i Karlstad. Detta 
vittnar många kommuner och återvinningscentraler om. Många rensar och bygger om hemma, och 
nationellt ökade mängden insamlat grovavfall med 10 procent. Det är ändå något lägre än Karlstads 
ökning om 16 procent. Den biologiska återvinningen har nationellt ökat med 13 procent, medan 
restavfallet har minskat med 5 procent.  

Ur ett klimatperspektiv är det viktigt att understryka att det hushållsavfall som beskrivs ovan inte 
speglar en produkts totala genererade avfall. Den stora mängden avfall uppstår när en produkt 
tillverkas. Som exempel väger en laptop ungefär 3 kilo, men den genererar hela 1 200 kilo osynligt 
avfall när den produceras. Det är alltså inte alltid det som syns som väger tyngst.  
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Figur 17: Total mängd uppkommet avfall i Sverige 2018, exklusive gruvavfall (miljoner ton) 

Källa: Naturvårdsverket 

Som diagrammet ovan visar uppkom det i byggsektorn totalt cirka 12,4 miljoner ton bygg och 
rivningsavfall år 2018. Det motsvarar 35 procent av allt genererat avfall i Sverige och 22 procent av 
allt farligt avfall sedan den stora mängden gruvavfall räknats bort. Om Sverige ska nå de nationella 
miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö måste bygg och rivningsavfallets mängd och 
farlighet minska samt hanteringen säkras. Byggavfallet har dessutom ökat de senaste åren.  

Det är dock bara ett tiotal ton av över nio miljoner ton avfall som varje år går vidare till återbruk.  
Den högsta återbrukspotentialen för bygg och rivningsavfall finns bland helt nya varor och material 
som blivit över eller packats fel. Det finns även ett stort värde i till exempel dörrar, fönster, 
sanitetsporslin, möbler och i vissa fall elektronik. Bygg och rivningsavfall behöver minska för att 
minska det oerhörda resursslöseriet med värdefulla material.  

2. Nöjdhet miljöarbete (möjligheterna att leva miljövänligt) 

Beskrivning: Detta mått ingår som en del av NMI, nöjd-medborgar-index, inom SCB:s årliga 
medborgarundersökning. Delfrågan lyder ”Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att 
kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt?” och svaret kan ges på en tiogradig skala som räknas 
om till ett medelvärde för Karlstads kommun.  

Trenden visar en viss minskning i nöjdhet med kommunens arbete för att Karlstadsborna ska kunna 
leva miljövänligt. Kvinnor värderar generellt kommunens insatser något högre än män, 2019 var dock 
förhållandet det omvända och skillnaden har minskat över tid.  

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

Nöjdhet miljöarbete, index 0 - 100 66 66 62 64 62 
Källa: SCB Medborgarundersökning 

2020 års utfall i Karlstad är det lägsta sedan mätningen startade år 2012. Kommunen ligger dock 
fortfarande över rikssnittet (56).  Vi känner inte till orsakerna till minskningen. Frågan som ska 
besvaras är otydlig och lämnar öppet för en vid tolkning av begreppet att ”leva miljövänligt” vilket 
sannolikt påverkar resultatet. Det kan också vara svårt för medborgaren att avgöra vad kommunen har 
rådighet över, vilket i sin tur påverkar graden av förväntan. I tidigare analyser har vi spekulerat i om 
brister i avfallshantering kan ha påverkat resultatet, men området Renhållning och sophämtning 
behandlas separat i SCB:s index, precis som exempelvis de andra miljörelaterade områdena Gator och 
vägar, Gång‐ och cykelvägar respektive Vatten och avlopp. 

Bland våra jämförelsekommuner ligger Växjö högre än Karlstad, Kalmar på samma nivå, och Örebro, 
Gävle och Luleå något under. Alla jämförelsekommuner förutom Gävle har minskat sin nöjdhet över 
miljöarbete under de senaste fyra åren, så detta verkar vara en trend som inte bara råder i Karlstad. 
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Figur 18. Nöjdhet miljöarbete, index 0 - 100, jämförelsekommuner år 2020 

 
Källa: SCB Medborgarundersökning 

Att förbättra miljöarbetet är en av de tre arbetsområden som kan ge mest effekt för att höja 
medborgarnas nöjdhet i allmänhet, enligt SCB:s analys (tillsammans med området Gator och vägar 
respektive Äldreomsorg). Det är alltså ett ansvarsområde för kommunen som medborgarna värderar 
högt, och där kommunen har utvecklingspotential. 

3. Andel miljö- och etiskt märkta livsmedel  

Beskrivning: Måttet visar hur stor andel miljö och etiskt märkta livsmedel vi köper in av det totala 
inköpet av livsmedel i kommunens verksamheter. Ekologiska livsmedel innefattar märkningarna 
KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Entreprenad ingår inte i måttet.  

Karlstads resultat för 2020 är 33,6 procent vilket är en ökning med sex procent från 2019. Trenden 
visar att andelen ökar långsamt över tid, men tidigare mål om 50 procent år 2020 uppnås inte. 

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

Miljö- och etiskt märkta livsmedel i 
kommunens verksamheter, andel av totalt inköp 29,5 32,6 31,3 31,6 33,6 

Källa: Hantera Livs, ekomatcentrum 

De flesta etiskt märkta livsmedel är även ekologiska (andelen etiskt märkta livsmedel som ej är 
ekologiska utgjorde endast 0,2 procent av totala inköpen för 2020). Vi kan jämföra ekologiska inköp 
med andra kommuner. År 2020 placerar sig Karlstad i mitten resultatmässigt. Skillnaden mellan 
kommunerna är relativt stor, från 24 procent till 69 procent inköpta ekologiska livsmedel. Den 
genomsnittliga siffran för offentlig sektor i Sverige var år 2020 38 procent ekologiskt. 

Figur 19. Andel ekologiska livsmedel, jämförelsekommuner 

Kommun Andel år 2020 

Örebro 69 

Växjö 52 

Gävle 44 

Sundsvall 36 

Karlstad 33 

Linköping 31 

Kalmar 27 

Jönköping 27 

Luleå 24 
Källa: Ekomatcentrum 
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Analys och åtgärder 
Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar 

En ökande konsumtion och resursförbrukning utgör en av de största globala hållbarhetsutmaningarna 
idag, och är en viktig orsak till att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Vi måste minska den 
negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa som vår konsumtion ger upphov till.  

Svenskarnas konsumtion har ökat dramatiskt de senaste årtiondena, 2019 konsumerade hushållen i 
Sverige 27 procent mer än tio är tidigare. Mål 12 i Agenda 2030 (”Hållbar konsumtion och 
produktion”) har av OECD identifierats som ett av de mål som Sverige har störst utmaningar att nå. I 
många EU-länder har konsumtionen mattats av på senare tid, men svenskarnas konsumtion har fortsatt 
öka. Sverige ligger på tionde plats av länder som släpper ut mest klimatförstörande gaser per person.  

Fordonsbränsle, flygresor samt kläder och skor hör till de konsumentmarknader som påverkar miljön 
mycket. Svenska konsumenter uppger i en enkätstudie, genomförd av Konsumentverket, att det på 
dessa områden upplevs svårt att göra val med miljöhänsyn. När det gäller livsmedel tycker 
konsumenterna att det är förhållandevis enkelt, men klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen är 
trots detta alltjämt ett av de privata konsumtionsområden med störst klimatpåverkan. Mycket av det vi 
konsumerar såsom elektronik, skor, kläder och inredning tillverkas i andra länder och vårt ekologiska 
fotavtryck är därför inte alltid så tydligt. Till exempel följer vi upp avfallsmängder vi genererar i 
Karlstad, men de största mängderna uppkommer egentligen i produktionsledet i många fall.   

Vidare visar undersökningar att finns tydliga genusmässiga aspekter av de konsumtionsbaserade 
utsläppen. Mäns konsumtion ger upphov till större miljöpåverkan än kvinnors. Det beror dels på den 
ekonomiska ojämställdheten mellan kvinnor och män som får stor påverkan på livsstilen och vad och i 
vilken utsträckning de kan konsumera. Kvinnor konsumerar mer förbrukningsvaror såsom kläder, skor 
och livsmedel medan män konsumerar mer bilar, motorfordon och elektronikprodukter, även om dessa 
skillnader börjar minska. Ur ett jämställdhetsperspektiv vill vi att kvinnor ska ha samma ekonomiska 
förutsättningar som män och att könssegregationen inom arbetslivet minskar. Men om detta också 
innebär att kvinnor tar efter mäns mobilitetsmönster och konsumtion av fordon ökar 
växthusgasutsläppen, och klimat och miljö blir än mer hotat. För att förhindra detta måste vårt arbete 
med att ifrågasätta och bryta könsmaktordningen vara fokuserat på förändring av normer som formar 
både kvinnor och mäns beteenden och val.  

För att minska vårt ekologiska fotavtryck från konsumtion behöver vi ställa om till en fossilfri 
ekonomi, kraftigt minska matsvinnet och köttkonsumtionen samt konsumera mer hållbart. Vi måste 
sluta kretsloppen och ett sätt att göra det är att tänka mer cirkulärt. Förenklat kan man säga att vi måste 
tänka: skapa – använda – återanvända. Uttrycket Cirkulär ekonomi syftar på att se till att återanvända 
de resurser som redan tillverkats och på det viset minska användandet av råmaterial, minska avfallet 
och på samma gång behålla varans ekonomiska värde.  

Naturvårdsverket har finansierat forskningsprojektet ”Drivkrafter för en hållbar konsumtion”. 
Projektresultatet visar att många kommuner arbetar aktivt, på samma sätt som Karlstad, inom flera 
konsumtionsområden som till exempel livsmedel, upphandling, energi, avfall, och transporter. Det 
som enligt rapporten verkar nå framgång är samarbete genom nätverk och investeringar. Resultat visar 
även att upphandling betraktas som ett viktigt styrmedel men upplevs svårt på grund av bristande 
resurser och kunskap. Det samma gäller uppföljning och miljöbelastningen från inköp. Politiskt stöd är 
också mycket viktigt för att få tillräckligt med resurser samt stöd för att genomföra åtgärder. 
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Karlstadsbornas konsumtion 

Konsumtionen i Karlstad är idag långt ifrån hållbar. För att främja hållbar konsumtion har kommunen 
en viktig roll att spela genom att både indirekt och direkt främja och skapa incitament för hållbara 
konsumtionsmönster och beteenden på lokal nivå. Vi kan agera som inspiratör och motor för att visa 
på hållbar konsumtion.  

I tidiga planeringsprocesser kan vi skapa förutsättningar för hållbara konsumtionsmönster genom att 
underlätta återbruk, delningsekonomi och cirkulära tjänster. Områden för handeln bör utvecklas med 
att också innehålla återvinning och återbruk för att sträva mot en mer cirkulär konsumtion. Kommunen 
har därför en stor potential att påverka mot mer hållbar konsumtion.  

Karlstad delar – projekt för att öka delningsekonomin 
Karlstad delar är en satsning från Karlstads kommun, med samarbetspartners. Det övergripande syftet 
är att minska de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen och göra det enklare att leva 
hållbart. Under 2019 och fram till augusti 2020 har projektet Sharing Towns pågått inom Karlstad 
delar. Projektet finansieras av kommunen och Viable Cities. Målet har varit att utveckla 
delningsekonomin, andrahandsmarknaden och reparationsverksamheter i Karlstad. Under projekttiden 
har ett flertal aktiviteter testats för att underlätta för Karlstadsborna att minska miljöpåverkan från sin 
konsumtion. Det handlar om bytesdagar, hållbara lån, secondhand-rundor, bokbytardagar, 
klappbytarevent och föreläsningar med mera. Aktiviteterna har haft ett fokus på att i högre grad locka 
män att delta på aktivisterna, eftersom de brukar vara underrepresenterade vid liknande evenemang.  

Under projektet har också Smarta kartan tagits fram, där det framgår vart i Karlstad man kan hyra, 
byta, låna, ge och få, men även var reparatörer och second hand-butiker finns. Att få fler att nyttja 
denna delningsekonomi minskar resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser. En 
stickprovsberäkning visade att en reparatör minskade växthusgasutsläppen med över ett ton per vecka, 
med antagandet att hälften av alla reparationer gjorde att nykonsumtion kunde undvikas.  

Flera olika samarbeten och tjänsteutveckling har skett mellan företag som vill utveckla 
delningsinitiativ i Karlstad. Bland annat uppstarten av Sola byggåterbruk. Projektet har också aktivt 
arbetat med att öka samverkan inom kommunkoncernen för att öka återbruk av material.  

Under Karlstad delar-projektet har också två större satsningar skett: F/ACT movement och 
genomförandet av en förstudie. F/ACT Movement är ett projekt från Göteborgsregionen och Science 
Park Borås som handlar om att främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil. 
Projektet pågår i sju kommuner i Sverige och i Karlstad deltog nio personer. Vid rekryteringen lades 
även stor vikt att försöka locka en jämn fördelning ur ett jämställdhetsperspektiv. Deltagarna har under 
nio månader (september 2020-maj 2021) lärt sig mer om hållbart mode, material och klimatpåverkan. 
De har fått testa olika cirkulära alternativ så som att hyra, köpa, handla second hand och att reparera 
plagg. För att inspirera andra har de berättat om sina upplevelser på Instagram. 

I förstudien Hållbara affärsmodeller för klädhandeln undersöks hur cirkulära affärsmodeller, dvs 
second hand, delningsinitiativ och reparationer, kan stödjas i den lokala klädbranschen för att bemöta 
de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar som branschen står inför. Arbetet har bestått av 
att göra en konsumentundersökning, hålla workshops i olika konstellationer (bland annat med 
klädbutiksägare, second hand-aktörer, skräddare och tjänstepersoner i deltagande kommuner) för att få 
en bild av vilka behov som finns. Förslag på tjänster ska tas fram. Karlstad, Grums, Hammarö och 
Forshaga kommuner ingår i förstudien som finansieras av Region Värmland och Karlstads kommun. 

Under juni har dessutom en handbok lanserats via flera olika webbinarier. Handboken visar hur små 
och medelstora kommuner kan främja en hållbar delningsekonomi via fem olika ”verktygslådor”.  
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Fritidsbanken, som är ett bibliotek för sport och fritidsprylar, öppnade i början av 2021 i nya lokaler 
på Kronoparken. Den nya Fritidsbanken, på 500 kvadratmeter, är nu Sveriges största Fritidsbank.  
Fritidsbanken hade mer än 10 000 utlån under de två första åren, under pandemin var utlånen dock 
avsevärt färre. 2020 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att etablera 
ytterligare en Fritidsbank i de västra delarna av Karlstad. Uppdraget innefattade att utreda samverkan 
med föreningsliv, studieförbund och andra externa aktörer. Slutsatsen är att behovet är stort, och att 
det finns ett flertal externa och interna aktörer som är villiga att hjälpa till och bidra till en etablering. 

Konsumtionsenkät - hur konsumerar Karlstadsborna? 

Inom Sharing Towns har enkätundersökningar bland Karlstadsborna genomförts både i början och i 
slutet av det tvååriga projektet. Redan under den korta tiden har delningsekonomin växt i Karlstad och 
Värmland, med flera nya företag och delningsverksamheter som drivs i andra former, och även flera 
nya second hand-butiker. Resultatet från enkäten visar att fler privatpersoner säljer second hand idag 
jämfört med år 2019 (från 42 till 53 procent), uthyrning mellan privatpersoner har också växt något 
(från 9 till 18 procent), och även lånande har ökat (från 60 till 72 procent).  Resultaten ska dock tolkas 
med viss försiktighet på grund av ett litet underlag – cirka 300 respondenter med vissa metodologiska 
skillnader mellan de båda undersökningstillfällena. 

Undersökningen visar också att värmlänningarnas kunskaper om tjänster för delande har blivit större. 
Största kännedomsökningen har skett när det gäller Facebook-grupper för delande, Reko-ring och 
Sellpy (en slags second hand-tjänst för kläder). När det gäller de nystartade tjänsterna Rekoroben och 
Sola Byggåterbruk är kännedomen om dessa fem respektive elva procent. Fritidsbanken är den i 
särklass mest kända rena delningsverksamheten (Blocket och Tradera undantas därmed) med en 
kännedom på 65 procent, vilket kan jämföras med Airbnb på 44 procent och Hygglos 11 procent. 
Klädbytardagen är en annan relativt välkänd delningsverksamhet som 27 procent känner till. 

Den tydligaste skillnaden har dock kanske skett när det gäller attityder till delande, second-hand och 
till att reparera. För alla dessa former av cirkulär konsumtion är det betydligt fler som är positiva idag 
jämfört med för bara två år sedan. Alla dessa resultat ska också ses i ljuset av att tilliten mellan 
människor i grannskapen har minskat något under perioden, vilket antagligen har motverkat 
åtminstone vissa former av delande. 

En ytterligare undersökning har utförts bland Karlstads second hand-verksamheter, reparatörer och 
delningsaktörer (aktörer som finns med på Smarta Kartan). Den visar att dessa aktörer även bidrar till 
många arbetstillfällen samt arbetsträning för personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Delningsekonomiska verksamheter fungerar också ofta som mötesplatser som kan bidra till ökad tillit, 
inkludering, skapandet av en mer värdefull fritid, lokal resiliens och gemenskap. Detta bidrar därmed 
även till måluppfyllelse för andra mål i kommunens strategiska plan.   

Hushållsavfall – hur vi slänger och sorterar avfall  
Sopor, skräp, avfall – det finns många namn på allt det som blir över från det vi konsumerar. Ju mer vi 
konsumerar, desto mer avfall blir det. Hur vi väljer att göra oss av med det påverkar miljön. Vi 
konsumerar mer än planeten tål och vi slänger bort allt för mycket för att sedan köpa nytt. 

År 2020 slängde de svenska hushållen 4,8 miljoner ton avfall. En hel del av avfallet hade vi i stället 
kunnat tillvarata på olika sätt. Enligt Naturvårdsverket 2020 köper svenskarna cirka 13 kg textilier per 
år och slänger cirka 8 kg. Dessutom går nästan var tredje matkasse vi bär hem rätt ner i soporna. Bättre 
hantering av vårt avfall är en prioriterad fråga både inom EU och i Sverige. Målet är att mängden 
avfall inte ska öka och att så mycket som möjligt av material och energi ska återvinnas. 

EU har nyligen skärpt kraven på medlemsländernas avfallsförebyggande program och skyldigheterna 
att vidta avfallsförebyggande åtgärder har ökat.  
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Exempel på åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att förebygga avfall:  

• Uppmuntra återanvändning av produkter som främjar reparation och återanvändning. 
• Förhindra att produkter som innehåller råvaror av avgörande betydelse blir avfall.  
• Identifiera och minska de produkter som är de största källorna till nedskräpning.  
• Minska mängden livsmedelsavfall i hela livsmedelskedjan.   
• Utveckla/stödja informationskampanjer om avfallsförebyggande och nedskräpning 

Kommunen har en viktig roll i det avfallsförebyggande arbetet. Vi har bland annat i uppgift 
att informera hushållen om åtgärder för att minska uppkomsten av avfall. Det kan till exempel handla 
om återbruk, hur man minskar matsvinnet eller betydelsen av minskad konsumtion. Dagens avfallstaxa 
får också användas för att finansiera förberedande för återanvändning, som reparationer och 
uppcykling, Avfallsbolaget kan också differentiera avgiften på återvinningscentralen eller ge 
ekonomiska incitament att inrätta bytesrum i flerfamiljshus. 

Uppföljning av kommunens Avfallsplan  

Syftet med kommunens avfallsplan, som sträcker sig över perioden 2019 till 2023, är att utveckla 
avfallshanteringen, styra mot olika miljömål inom avfallsområdet samt att se avfallet som en resurs. 
Avfallsplanen ska bidra till ett cirkulärt arbetssätt, där kommunen återanvänder resurser i stället för att 
de slängs och blir till avfall. Under 2021 har arbetet i enighet med avfallsplanen nått halvvägs. En 
uppföljning visar att för att effekt ska märkas fram till 2023 behöver mer göras. En utmaning med 
avfallsplanens upplägg är att varje förvaltning och bolag måste ta ett stort eget ansvar för att höja sin 
kompetens och utforska sina möjligheter att bidra inom varje åtgärdsområde. Detta arbetssätt har 
tyvärr ännu inte varit så effektivt för att få till en ökad utveckling inom avfallsområdet.  

Tidigare har Karlstads Energi finansierat 0,5 tjänst avfallsrådgivning som utförts av en 
avfallsrådgivare på miljöförvaltningen. Den resursen har under 2020 ersatts av personal vid Karlstads 
Energi. Miljöförvaltningen är ansvarig för kompetensstöd och samordning av avfallsplanen, men 
därutöver behövs ett mer löpande arbete i olika delar av kommunen. Avfallsfrågorna behöver också 
lyftas fram inom det befintliga miljöstrategiska nätverket. 

Införandet av fastighetsnära insamling: FNI-villa  

FNI- villa, en ny tjänst för insamling av villahushållens förpackningar, har tagits fram som en lösning 
på den utmaning Karlstad Energi såg med stora mängder återvinningsbart material i restavfallet. 
Främst var där stora mängder förpackningar, där cirka 30 procent skulle kunna materialåtervinnas.  

Effekten av FNI-villa förväntas bli ökad mängd insamlat material till materialåtervinning och därmed 
mindre mängder förpackningar som går till energiåtervinning. För Karlstad Energi är det även viktigt 
att ge kunderna bra klimatsmarta lösningar som förenklar vardagen. I försök som har utförts i andra 
kommuner samt även i ett eget pilotprojekt visades också en positiv synergieffekt avseende mängder 
insamlat matavfall. Hos deltagande kunder ökade insamlat matavfall med hela 25 procent. 

En utvärdering av läget inklusive konceptet FNI-villa sker vart fjärde år i plockanalyser. Karlstads 
Energis uppsatta mål om 30 kilo plast och 60 kilo pappersförpackningar per villa följs upp årligen. 
Implementering av systemet är kostsamt, men kommer att få ekonomisk bärighet över tid. Än så länge 
har kommunen inte nått målet på 25 procent anslutna villor utan ligger för närvarande på cirka 14 
procent. Statistiken visar på en ”organisk” tillväxt avseende abonnenter. Ytterligare 
informationskampanjer är planerade så vi har god förhoppning på att nå målet på 25 procent anslutna 
villor under 2021. Målet angående kilo per villa är dock uppnått, vilket är glädjande, eftersom detta 
mål var högt satt. De kunder som deltar gör det på ett bra sätt! 

Framtida förordningar på nationell nivå angående förpackningsinsamlingen i landet väntas år 2022, 
vilket kommer att ändra förutsättningarna för bostadsnära insamling. 
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Konsumtion i kommunens verksamheter 

Kommunen är en stor konsument med många verksamheter som gör inköp och förbrukar material. 
Genom vårt interna agerande och inriktning mot mer hållbara val kan vi därför också göra stor skillnad 
på måluppfyllelsen. Kommunen har stor potential att agera som föredöme mot kommuninvånarna.  

Återbruk och återvinning i koncernens verksamheter 
Sedan den förra målanalysen (2018) har medvetenheten ökat runt vikten av att utveckla arbetet med 
cirkulär ekonomi. Som exempel beslutade barn- och ungdomsnämnden i maj 2021 att förvaltningen 
ska utveckla arbetet med cirkulär ekonomi i förskola och skola. Under de senaste åren har dessutom 
projektet Karlstad delar pågått som även riktar sig internt.  

Sola Ta-ge: ett internt Blocket 

2013 lades en politisk motion att kommunen skulle ”införa en webbaserad lösning för kommunens 
funktionella överskott samt Solareturens lager”. Några år senare startade Sola Ta-ge där man via en 
Sharepointlösning kan lägga ut alternativt eftersöka möbler och inventarier.  Inom projektet Karlstad 
delar har flera olika aktiviteter gjorts för att öka kännedomen om och användningen av Sola Ta-ge. 
Under 2021 gjorde miljöförvaltningen en utvärdering för att hitta ytterligare förbättringsområden, i 
syfte att öka återanvändningen av möbler om inventarier. Utvärderingen visar att Sola Ta-ge inte är så 
välanvänt. Orsaken uppges vara bristande användarvänlighet i Sharepointlösningen samt följsamhet 
till gällande riktlinjer gällande inköp av möbler och inventarier. Det anses därför lättare att köpa nytt 
än att återbruka det som redan finns. Utredningen visar också att det går att få bättre lösningar med 
externa system så som Off2off, Myloc Sharing och Sajkla som är anpassade för återbruksprocesserna. 

Klimatsmart resurshantering (pilotprojekt)  

Projektet Klimatsmart resurshantering har drivits av miljöförvaltningen tillsammans med 
pilotverksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen från 
augusti 2019 till och med december 2020. Projektet drevs utifrån att Energimyndigheten ville stödja 
lokala och regionala aktörer att bidra till energi- och klimatomställning. Projektet syftade till att 
utveckla och implementera en processmetod som höjer den organisatoriska förmågan att hantera 
energianvändningen och materiella resurser utifrån klimatutmaningarna där jämställdheten hos 
deltagarna beaktades. Resultatet blev en genomarbetad generell beskrivning av processmetoden Gör 
fler klimatsmarta val som sedan anpassats för Karlstads kommunkoncern under 2021. 

Återbruk och återvinning av IT-utrustning 

Karlstads kommun köper varje år in en stor mängd IT-utrustning för att säkra väl fungerande IT-
arbetsplatser i alla verksamheter. Det innebär också att det sker ett ständigt flöde av utbyten av 
förbrukad, föråldrad eller av andra skäl ej längre nyttjad utrustning. Det gäller såväl datorer som 
mobiltelefoner, men även skärmar, skrivare och olika tillbehör. Den stora mängden IT-utrustning gör 
att det finns stora möjligheter att göra skillnad på måluppfyllelsen genom en smart resurshantering. 
Kommunen lägger stor vikt vid hållbarhetsperspektivet genom hela livscykeln, från inköp till retur. 

Figur 20 Livscykel IT-utrustning 

 
Källa IT enheten Karlstads kommun, Mats Jensen 
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I kommunens avtal med leverantörer av IT-utrustning ställs inte bara hållbarhetskrav vid inköp, utan 
också på hur de ska ta hand om den utrustning som kommunen förbrukar och returnerar. Av kraven 
framgår att utrustning i första hand ska gå till återanvändning. Ett exempel är att fungerande datorer 
ska säljas vidare. I de fall återanvändning inte anses möjligt ska materialet återvinnas i en miljömässigt 
kontrollerad process. 

Återbruk och återvinning av IT-utrustning utvärderas löpande. Statistik från kommunens största 
leverantör visar att den hållbara hanteringen innebar en klimatbesparing om drygt 477 ton 
koldioxidekvivalenter (växthusgaser) år 2020. 73 procent av utrustningen gick till återanvändning och 
27 procent till återvinning. 

Figur 21: Fördelning mellan återanvänd respektive återvunnen IT-utrustning, Karlstads kommun, 2020 

Källa: ATEA Goitloop 

Även om statistiken visar på en positiv utveckling, så är det ändå mer hållbart om utrustning nyttjas 
längre tid av varje användare innan den lämnas åter till leverantören. Det är därför en fråga som 
kommunen ska arbeta vidare med. Det pågår en särskild satsning som syftar till att förlänga anställdas 
användning av sin tilldelade dator. Tidigare har begreppet ”åldersutbyte” används, där datorer ofta har 
bytts in efter en viss användningstid oavsett skick eller användarens behov. I april 2021 antogs en ny 
inriktning inom kommunen, som innebär att digitala enheter ska ersättas först när de inte längre 
uppfyller den funktion de är avsedda för. Begreppet åldersutbyte används därmed inte längre. 

En annan åtgärd för ökad hållbarhet är att tiden för service på datorer och mobiltelefoner har förlängts 
och nya rutiner har införts för en mer aktiv omplacering av mobiler och datorer inom koncernen. 

Ytterligare ett exempel är att samtliga elever som genomför sin gymnasieutbildning i Karlstad har fått 
erbjudandet att för en mindre kostnad köpa den dator de använt under gymnasieutbildningen. Det 
bidrar troligen till att fler elever vårdar sin dator, och därmed inte behöver köpa en ny vid avslutade 
studier. Det innebär också en lärandeprocess för eleven i hållbar resursanvändning. 

Krav vid inköp och upphandling 
Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Under 2020 var värdet av de 
nationella offentliga inköpen närmare 800 miljarder kronor. Det motsvarar cirka en femtedel 
av Sveriges BNP. Karlstads kommun samlade inköpsvolym för varor, tjänster och entreprenader är 
totalt cirka 3 miljarder kronor. Genom att upphandla hållbart kan man säkerställa en god affär sett till 
hela livscykeln. Det lämnar bidrag till flera olika interna mål samt målen i Agenda 2030. 

Under 2020 har upphandlingsenheten utvecklat sitt samarbete med miljöförvaltningen genom löpande 
avstämningsmöten. Krav ställs idag på att varor ska vara hållbara med avseende till ekologiska 
livsmedel, vi arbetar aktivt för giftfria förskolor och för att minska matsvinn, förpackningar och 
material i syfte att minska miljöpåverkan. Ett arbete med systematisk uppföljning av krav i 
upphandling har påbörjats och det inkluderar uppföljning av miljömässiga och sociala krav. 
Arbete pågår med att ta fram rutiner för när, hur och i vilken omfattning krav ska ställas samt när 
uppföljning av dessa ska ske. 
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Miljökrav i upphandlingar utformas med stöd av miljöförvaltningen och/eller upphandlande enhet 
beroende på avtalets användare. Detta eftersom upphandlingsverksamheten inte besitter den 
sakkunskap som krävs för att utforma kraven. 

Upphandlingsverksamhetens utmaningar består i: 

• att resurser saknas att följa upp ställda krav. 

• bristande kunskap om hur kostnadsdrivande miljö- och klimatparametrar är för leverantör och 
för oss som beställare. 

• att vissa av kraven som ställs är kostnadsdrivande och medför fördyrade kostnader för 
beställare. Det kan vara svårt att se fördelen med att köpa en avtalad vara hos upphandlad 
leverantör när den upplevs som billigare att köpa på stan. 

Under 2020 har upphandlingsavdelningen gått vidare i sitt arbete mot en ny, modern 
inköpsorganisation i framkant genom att utöka med två tjänster, en e-handelssamordnare och en 
avtalscontroller. 

E-handelssamordnaren arbetar med att införskaffa ett e-handelssystem som ska hjälpa beställare att 
genomföra sina beställningar digitalt. Syftet är att effektivisera flödet från beställning till betalning 
men också att bidra till ökad avtalstrohet. En genomlysning av beställarorganisationen utförs för att se 
över rutiner runt inköp och skapa en tydligare beställarroll. Utvecklingen ska leda till en ökad 
förståelse för inköp. En del i det är att minska andel ”köp på stan” vilka idag medför både utökade 
transporter och köp utanför avtal. (Vilket till exempel kan innebära att varor med skadliga ämnen köps 
in till en giftfri förskola eller att livsmedel inte följer kraven på att vara ekologiska.) 

Avtalscontrollern tar fram strategier för hur krav ställda i avtal ska följas upp både mot leverantör och 
inom koncernen. Genom att följa upp krav mot leverantör kommer vi att tillse att vi får leverans enligt 
avtalets krav. Resultatet av att vi följer upp internt medför att vi kommer att få en bättre följsamhet till 
att vi köper från rätt leverantör och av de varor vi har upphandlat. Vi har inte möjligheten att ställa 
hållbarhetskrav på varor utanför avtalat sortiment.   

Hållbara och giftfria inköp i förskola och skola 

Barn- och ungdomsförvaltningen har under flera år arbetat aktivt med Giftfri förskola. Nytt är att 
samtliga förskolor under 2021 har lämnat in handlingsplan för arbetet, personalen har gått 
kemikalieutbildning och en uppföljning av inventeringen som gjordes 2014/2015 har inletts. 
Förskolorna har gjort stora insatser i att fasa ut gamla leksaker och material såväl inomhus som i 
utemiljön. En särskild satsning 2020/2021 är att fasa ut fossil plast i engångsmaterial i förskola och 
skola. Förskolornas inköp följs upp några gånger per år och analyseras. I de senaste analyserna kan det 
konstateras att kunskapen om giftfri förskola är god och majoriteten av inköpen är kemikaliesmarta. 
Arbetet med en giftfri förskola är mycket viktigt ur ett barnrättsperspektiv och rätten till en hållbar 
framtid och rätten att visas i en miljö som inte bidrar till hormonstörande sjukdomar i vuxen ålder. 

Genom att ställa miljö- och kemikaliekrav vid upphandling och arbeta aktivt med inköpsprocessen kan 
inköpen styras att bli mer hållbara och kemikaliesmarta. Inom barn- och ungdomsförvaltningens 
projekt Köpsmart har skolor fått en egen inköpare i form av lärarassistenter. De har fått utbildning i 
miljö och kemikalier med fokus på hållbara och kemikaliesmarta inköp. Utbildningen har lagt en god 
grundkompetens och föranlett många frågor från verksamheten till miljösamordnaren vilket bidragit 
till mer hållbara inköp. Inköpare i förskolan får liknande utbildning hösten 2021.  
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Hållbarhetsfokus: Livsmedel 
En av de indikatorer som fastställts för att mäta måluppfyllelsen om hållbar konsumtion handlar om 
hur stor andel av kommunens livsmedelsinköp som är miljö- och etiskt märkta. Livsmedel är ett av de 
största inköpsområdena i kommunen, och det finns därför stora möjligheter att göra skillnad. 
Kommunen har under flera år riktat särskilt fokus på en mer hållbar livsmedelsverksamhet. 

Projekt för hållbara måltider i Karlstads kommun  

Projektet Klimatsmart mat (2015 - 2019) har utvärderats, och resultatet visar bland annat på ett ökat 
engagemang om hållbarhetsfrågor hos måltidspersonalen, en minskning av matsvinnet med 46 
procent, en ökning av ekologiska inköp till 35 procent och en minskning av klimatpåverkan från 
köttkonsumtionen med 42 procent. När projektet avslutades hade en god grund för arbetet med 
klimatsmarta och hållbara livsmedel lagts, och det fanns förutsättningar för att utveckla och skala upp 
arbetet ytterligare. En god kunskap hade etablerats hos måltidspersonal. Samtidigt konstaterades att 
pedagoger och elever behöver involveras i högre grad för att säkra goda och hållbara matvanor. 
Slutsatserna från projektet Klimatsmart mat föranledde att Karlstad sökte, och antogs, som en av fyra 
pilotkommuner för Vinnova och Livsmedelsverkets innovativa projekt Ett nytt recept för skolmåltider. 

Ökad andel närproducerat  

Inköpen av närproducerade livsmedel har ökat från 3,5 procent år 2019 till nuvarande 6,1 procent 
(motsvarande 3,4 miljoner kronor) inom koncernens måltidsverksamhet, detta genom ett nytt 
livsmedelsavtal; Nära mat. Avtalet möjliggör även inköp av produkter av andrasortering som annars 
skulle ha kasserats, vilket minskar matsvinn och klimatpåverkan. 

För att öka nyttjandet av närproducerade varor har en ambassadörsgrupp med kockar startats. Gruppen 
ska bland annat lokalisera användbara livsmedel och receptutveckla. Målet är att konsumtionen av 
råvaror med pedagogiskt mervärde ska öka samt att både kockar och matgäster får utökad kunskap om 
var maten kommer från. På sikt ska satsningen öka vår självförsörjningsgrad och skapa en långsiktigt 
hållbar konsumtion, samt göra det mer attraktivt att producera och leverera hållbara livsmedel till 
kommunen. Arbetet kommer till viss del att utvecklas inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider. 

Matsvinn  

Under pandemin har barn- och elevnärvaro varierat mycket stort vid kommunens matserveringar, och 
utan möjlighet att förutse eller planera. Det har gjort det svårt att planera livsmedelsinköp och antal 
portioner, vilket i sin tur påverkat andelen mat som slängs. Den senaste matsvinnsmätningen (maj 
2021) visar också att matsvinnet per portion har ökat jämfört med tidigare mätning, från 60 till 64 
gram/portion i genomsnitt för förskola, grundskola och gymnasieskola (tallrikssvinn, beredningssvinn 
och serveringssvinn). Ökningen är störst inom förskolan vilket delvis tros bero på ojämn närvaro och 
att avbokningar av måltider många gånger inte sker. Ett digitalt närvarosystem är på väg att införas för 
förskola och fritidshem, ett verktyg som kommer underlätta för portionsplanering. De flesta förskolor 
har serveringskök och ingen möjlighet att kyla ner och ta hand om överbliven mat. Att mat har lagts 
upp i karotter i stället för att serveras på buffé kan också vara en orsak till det högre matsvinnet. 

Under år 2019 startade satsningen Rädda maten-lådan där skolpersonal och gymnasieelever har 
möjlighet att köpa en matlåda med mat som blivit över från lunchserveringen. Gymnasieskolorna har 
sedan starten sålt för 102 000 kronor och grundskolorna har sålt för 197 000 kronor. Det motsvarar 
cirka 12 000 måltider som tack vare satsningen inte behövt slängas. Intäkterna från försäljningen 
återinvesteras i klimatsmarta och innovativa lösningar i verksamheten. 

Ett samarbete mellan kommunen och några livsmedelsbutiker startade år 2019. Syftet är att ta hand om 
råvaror som butikerna inte lyckas sälja. Råvarorna nyttjas av kockar inom måltidsverksamheten som 
komponerar nya maträtter, tillreder smoothies och olika röror. Detta bidrar till att kommunen kan 
rädda mat från att slängas, men även att elever och äldre får en extra guldkant på måltiden. Samarbetet 
innefattar nu tre butiker men skulle kunna utökas ytterligare. 
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Hållbar och klimatsmart mat för äldre  

2019 genomfördes en förstudie om hur måltider inom kommunens äldreomsorg kan bli mer hållbara 
och klimatsmarta. En nulägesanalys genomfördes där matsvinn, klimatpåverkan från köttkonsumtion, 
livsmedelsinköp och ekologiska inköp kartlades. I förstudien arrangerades workshops och studiebesök, 
och såväl intressent- som riskanalys genomfördes. Förstudien resulterade i en ansökan om medel från 
kommunens klimatkonto för genomförande av ett projekt om hållbara måltider inom vård- och 
omsorgsförvaltningen, men ansökan fick avslag. Projektet kunde därför inte genomföras. På grund av 
pandemin har inga stora satsningar gjorts för att utöka arbetet med hållbara måltider för äldre. Dock 
har fler klimatsmarta recept testats och inköpen av närproducerade livsmedel har ökat. 

Hållbar livscykelhantering inom bygg och anläggning  

Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Men tusentals ton av 
det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas. Offentlig sektor är också en stor köpare och 
kan genom sina upphandlingar bidra till ett mer cirkulärt tänk kring byggmaterial. 

Återbruk av byggmateriel  

Relativt nystartade Sola byggåterbruk är kommunens första byggåterbruk, där både privatpersoner och 
företag kan skänka eller köpa saker. Att återbruka material blir allt viktigare, och teknik- och 
fastighetsförvaltningen arbetar nu för att möjliggöra att material som blir över i vissa entreprenader går 
till byggåterbruket. Material som är för bra för att slänga men som det inte finns en direkt användning 
för har lämnats över, några sådana exempel är fönster och innertak. Sola byggåterbruk är också en 
arbetsrehabiliterande verksamhet där tolv personer arbetar som alla strävar efter att bli 
självförsörjande. Tanken är de ska driva byggåterbruket vidare som ett arbetskooperativ. 
Byggåterbruket arbetar aktivt för att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning. Därför bidrar 
verksamheten vid byggåterbruket även till andra övergripande mål i strategisk plan.  

Kommunens byggverksamhet strävar också mot att i större utsträckning återanvända komponenter i 
egen verksamhet. Exempel på detta är att läktare från Tingvalla is kommer att återanvändas på bland 
annat Sannafältet och Norrstrands IP. Ett annat exempel är att vissa delar av konstgräset från utbytet 
vid Skattkärrs IP tillvaratas och läggs på Väse IP. Komponenter från byggnader som renoverats har 
också sålts på auktion, såsom portar från Nobelgymnasiet och svetsutrustning. 

För att säkra ett mer systematiskt arbete med återbruk är det viktigt att hitta en struktur så att 
omhändertagande av materialet blir effektivt. Det som tas om hand ska nyttjas och inte läggas på lager. 

LCC beräkningar används som stöd 

LCC, livscykelkostnadsberäkningar, görs i vissa fall på produktnivå för att säkerställa att delar i 
byggnaden är det mest energi- och kostnadseffektiva alternativet över tid. (”En fläkt som är billig i 
inköp kan ändå bli dyrare om den drar mycket energi under sin livslängd.”) 
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Utmaningar  
Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar 

1. Varje inköp har betydelse: att få fler att göra hållbara val  
Vi konsumerar allt mer. Konsumenter i Sverige och Karlstad har hög medvetenhet runt miljöproblem, 
trots detta gör vi inte hållbara val. Många anser att det finns för många barriärer i vägen för en 
förändring till mer hållbar konsumtion. Merparten av konsumtionens utsläpp kommer från invånarnas 
inköp av mat och kläder, och där har kommunen mindre rådighet. Samverkan med näringslivet är 
därför viktig eftersom de har direktkontakt med kunder i deras köpmönster. Det pågående projektet 
Karlstad delar är ett initiativ som har potential att ge ytterligare resultat, det är viktigt att dra nytta av 
erfarenheter och slutsatser därifrån för att fortsätta utvecklingen.  

Pandemin som pågått under 2020 och 2021 har orsakat snabbt förändrade konsumtionsmönster. Det 
finns möjligheter att dra nytta av denna effekt. Genom att underlätta för hållbara konsumtionsvanor 
och stärka sociala normer kan fler kommuninvånare lockas att göra mer hållbara val. 

2. Omställning av vår interna inköpskultur 
Nationell statistik visar att en tredjedel av utsläppen från konsumtionen kommer från offentliga inköp, 
varav kommunerna inklusive de kommunala bolagen står för 53 procent. Koncernen Karlstads 
kommun gör varje år en stor mängd inköp, varför vårt interna konsumtionsmönster får stor betydelse 
för målet. Arbetet med införande av en ny inköpsorganisation pågår, med syftet att uppnå både 
effektiva och hållbara inköp. Förvaltningar och bolag behöver dock avsätta tid att kunna ändra linjära 
konsumtionsmönster, möjlighet att testa mer miljöanpassade alternativ och medel för att dessa initialt 
kan ha ett högre inköpspris.    

3. Styrmedel för att välja rätt livsmedel  
Kommunen köper varje år in stora mängder livsmedel, vilket gör att området har potential att ge stor 
effekt på måluppfyllelsen. Det finns dock ingen tydlig strategi som grund för prioriteringar och vägval 
inom området. För att kunna öka de ekologiska, närproducerade och klimatsmarta livsmedlen behövs 
öronmärkta medel och tydliga mål så att inköpen styrs i rätt riktning. Konsekvenserna kan annars bli 
bristande motivation och bristande ekonomiska resurser för att göra rätt inköp. 

4. Utveckling av cirkulära materialflöden i koncernens verksamheter  
I princip alla materialflödena i kommunens verksamheter är idag linjära, och det finns därför ett stort 
behov av att utveckla den interna återanvändningen. Olika initiativ har tagits, men det saknas resurser 
och rutiner för inom vilka områden återbruk/återanvändning ska ske och hur.    

• Bygg- och rivningsmaterial: Återbruk och materialåtervinning inom detta område är en enorm 
utmaning. Här finns dock god potential till förbättring och även möjligheter till ett större grepp 
genom samverkan på riksnivå. Samarbetet har påbörjats mellan Sola byggåterbruk och 
Centrum för cirkulärt byggande. Centrum för cirkulärt byggande bygger för tillfället upp en 
nationell marknadsplats för återbrukat byggmaterial.  

• Inventarier och möbler: Återanvändningen behöver öka, och redan vid anskaffning bör hänsyn 
tas till val av material som går att återvinna i framtiden eller har lång livslängd.  

• Masshantering: Ett viktigt utvecklingsområde eftersom en väl fungerande hantering bidrar till 
minskad användning av jungfruligt material. Kommunen har idag ingen deponi för lågt 
förorenade massor, vilket orsakar onödiga hanteringskostnader och transporter.  
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