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Målanalys: En miljösmart kommun, del 2: klimat, luft och vatten, naturvärden 
Karlstads kommun, kommunledningskontoret 2018 
 
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 för politikerna i kommunledningsutskottet 2018-12-04.  
 
Kontaktperson: Kersti Fallander Ågren, kersti.fallander@karlstad.se  
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Sammanfattning  
Mål: Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 

Utsläppen av växthusgaser inom Karlstads kommuns geografiska gränser har 
halverats sedan år 1990, och har minskat kontinuerligt de senaste åren i varierande 
takt. Detta framförallt tack vare utfasning av olja för uppvärmning, övergång till 
värmepumpar och fjärrvärme, samt åtgärder inom industrin. En utmaning är att 
fortsätta hålla denna minskningstakt efter att de mest lättillgängliga och kraftfulla 
åtgärderna genomförts.  

Transportsektorn står idag för hela 54 procent av utsläppen inom Karlstads gränser 
och utsläppen från transporter har till och med ökat något senaste året. Vidare ger 
aktiviteter såsom livsmedelskonsumtion i Karlstad upphov till utsläpp utanför 
kommunens gränser. Dessa konsumtionsbaserade utsläpp är svårare att följa upp 
men är med stor sannolikhet betydligt större och minskar i mycket lägre takt 
jämfört med utsläppen inom våra gränser.  

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

I Karlstad har luften under de senaste årtiondena blivit allt bättre, men det finns 
fortfarande en hel del föroreningar som måste minska. Hos oss, som i de flesta 
kommuner, är trafiken den största källan till luftföroreningar. 

Vad gäller målet om ett renare vatten har vi som kommun störst möjlighet att 
påverka inom områden som rör övergödning, försurning och mänsklig påverkan på 
närområdet i de fall kommunen är markägare. Övergödning är en viktig faktor för 
ekologisk status och flera vattendrag i kommunen är övergödda: främst i 
kommunens södra delar. De största utsläppen till våra vattensystem sker idag från 
jordbruket och olika avlopp i närområdet och det pågår aktiviteter för att komma 
tillrätta med detta. 

Mål: Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för 
friluftslivet ska utvecklas 

I kommunen finns idag 16 naturreservat och ett naturvårdsområde. Reservaten har 
olika syften såsom att värna friluftslivet, för att skydda en viss naturtyp eller för att 
skydda livsmiljön för någon specifik djurart. Andelen skyddad natur av total 
landareal har visserligen ökat något enligt senaste statistiken men processerna för 
att skydda ytterligare områden tenderar att dra ut på tiden.   

Grönområden bidrar till att göra det attraktivt att bo och vistas i Karlstad och är en 
viktig faktor för att främja Karlstadsbornas hälsa. Enligt mätningar har 77 procent 
av invånarna i tätorten 300 meter eller kortare till närmaste grönområde. 
Karlstadsborna ger tillgången till parker, grönområden och natur betyget 8,0 på en 
10-gradig skala vilket är ett bra resultat som står sig väl i jämförelse med andra 
kommuner.  

Huvudutmaningen för detta mål är att stadsplaneringen i stort inrymmer flera 
målkonflikter. En hållbar stadsstruktur behöver säkerställa bostadsförsörjning 
samtidigt som klimatpåverkan ska minska och natur- och grönområden ges 
utrymme. 
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Bakgrund 
Målområdet En miljösmart kommun är ett av fyra målområden i kommunens 
strategiska plan. Detta målområde innefattar fem övergripande mål, varav tre 
behandlas i denna rapport: 1) Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart 
kommun, 2) Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö 
inte skadas samt 3) Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för 
friluftslivet ska utvecklas. 

Översikt indikatorer 
Utvecklingen för respektive mål följs upp med hjälp av indikatorer. De tre mål 
som redovisas i denna rapport följs upp med hjälp av nio indikatorer. 

En miljösmart kommun 2013 2014 2015 2016 2017 

Karlstad ska vara en fossilfri och 
klimatsmart kommun           

Utsläpp av växthusgaser (CO2e) från alla sektorer, 
geografisk avgränsning, ton per person och år 3,4 3,3 3,2 3,1 .. 

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

Körsträcka med bil, mil per person och år 658 666 669 679 673 

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

Kvävedioxidhalt i luft, årsmedelvärde, mikrogram 
per kubikmeter* .. .. .. .. 21,9 
Partikelhalt (PM10) i luft, årsmedelvärde, mikrogram 
per kubikmeter* .. .. .. .. 15 

Övergödning i vattendrag, ton fosfor per år 5,0 7,5 4,9 5,9 6,5 

Den biologiska mångfalden ska värnas 
och naturens värde för friluftslivet ska 
utvecklas           

Skyddad natur av kommunens landareal, andel (%) 3,13 3,13 3,10 3,10 3,13 

Grönområde inom 300 meter, andel invånare i 
Karlstads tätort med 300 meter eller kortare till ett 
större grönområde (%) .. .. 77,4 77,4 .. 
Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och 
natur, betyg 1–10 8,1 7,8 8,0 8,0 8,0 

 

* Under år 2016 flyttades mätstationen till ny plats varför resultatet inte är jämförbart över tid. 2017 
är nytt basår för mätningarna.  
 
Pilarna och dess färger visar åt vilket håll utvecklingen har gått för respektive indikator de 
senaste åren (positivt/grön, negativt/röd respektive mindre förändring/gul). Pilarna är inte 
en framtidsprognos eller en bedömning av den totala måluppfyllelsen. De visar inte heller 
om utvecklingstakten är tillräckligt hög.   
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Övergripande mål 1: 

Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart 
kommun 
Beskrivning av målet i Strategisk plan: 
För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom 
några årtionden bli en fossilfri kommun. Karlstad ska även vara en kommun som 
är innovativ och använder smarta lösningar för att begränsa klimatpåverkan. Det 
betyder att ingen uppvärmning eller el och inga transporter sker med fossila 
bränslen som till exempel olja eller kol. Varje Karlstadsbos kunskap, delaktighet 
och agerande i klimatfrågan är viktig för att Karlstad ska nå klimatmålen. I vårt 
klimatarbete vill vi därför underlätta för Karlstadsbor att minska sina utsläpp av 
växthusgaser. Det ska vara lätt för invånare och företagare i vår kommun att göra 
miljö- och klimatsmarta val. 

Det övergripande målet om att Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart 
kommun tar sikte mot den nationella målsättningen om att Sverige ska vara 
fossilfritt till år 2045, detta utifrån miljömålsberedningen klimatpolitiska ramverk. 
Ramverket består av ett långsiktigt mål för 2045 och en målbana med etapper för 
utsläppsminskningar på vägen. Ramverket kompletteras med det rättsliga stödet i 
form av Klimatlagen. 

Kommunens nämnder har i uppdrag att bryta ner de övergripande målen i 
strategisk plan i egna nämndmål. I nuläget har åtta nämnder fattat beslut om totalt 
22 nämndmål nedbrutna från målet att Karlstad ska vara en fossilfri och 
klimatsmart kommun.  

Indikatorernas utveckling 
Kommunens samlade insatser för att nå det övergripande målet följs upp med stöd 
av tre indikatorer, som alla har en koppling till utsläpp av växthusgaser.  

Indikator 1: Utsläpp av växthusgaser inom kommungränsen 

Huvudindikatorn för att mäta Karlstads klimatpåverkan är avgränsad till utsläpp 
som sker inom kommunens gränser och omfattar transporter, energiproduktion, 
jordbruk, industri, arbetsmaskiner, produktanvändning och avfallshantering.  

Indikator 1 2013 2014 2015 2016 2017 

Utsläpp av växthusgaser från alla sektorer, 
geografisk avgränsning, ton per person och år 3,4 3,3 3,2 3,1 .. 

Källa: RUS 20181 

2016 års utsläpp var 3,1 ton koldioxid per person och år. Det är en halvering sedan 
1990, vilket framgår av figur 2 nedan som också specificerar indikatorns 
utveckling per förbrukningsslag. Omräknat i procent har utsläppen minskat med 
mellan två och fem procent per år.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 RUS (Regional Utveckling och Samverkan) är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och 
samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet.  
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Utsläpp av växthusgaser, geografisk avgränsning  

 
Källa: RUS 2018. Observera att år 1990 har inkluderats som jämförelseår.  

Sedan 1990 har utsläppen inom kommunens gränser minskat mest från el/ 
uppvärmning, industri och avfall/avlopp. I en jämförelse med Sveriges 
ekokommuner2 ligger Karlstad med 56 procents minskning sedan 1990 bra till, 
eftersom snittet ligger på 38 procent. Det betyder också att vi redan nått upp till 
riksdagens nationella etappmål om 40 procent till år 2020.  

Det området som minskar minst är transporter, vilket förtydligas i tabellen nedan. 
Transporter inom Karlstads geografiska gränser orsakar enligt denna mätning 54 
procent av växthusgasutsläppen, och är därmed den sektor som i särklass generar 
mest utsläpp. Resor med personbil står för 64 procent av dessa utsläpp vid sidan 
om buss och lastbilar som utgör 31 procent.  

Växthusgasutsläpp per transportslag i Karlstad 

  

 

 

 

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

År 2004 och 2014 genomfördes fördjupade resvaneundersökningar3 i Karlstad. 
Resultatet visar att andelen bilresor har minskat mellan dessa år, men också att 
hela 59 procent väljer bilen vid korta resor mellan tre och fem kilometer (2014). 
Bilen är det vanligaste färdmedlet för karlstadsborna oavsett vilket ärende som 
resan har. Enligt en regional resvaneundersökning4 samma år gäller detta för både 
män och kvinnor. 77 procent av männens resor sker med bil vilket är 11 procent 

                                                      
2 Ett nationellt kommunnätverk. Redovisning av växthusgasutsläpp gäller endast koldioxid. 
3 Attityd- och resvaneundersökning RVU 2014, sammanställning av resultat för Karlstads kommun 
4 Attityd- och resvaneundersökning i Värmland 2014, Region Värmland och Trafikverket 
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högre än för kvinnor som i större utsträckning åker buss, cyklar eller går till fots. 
Kvinnors resor är överlag kortare än männens resor.     

Vad gäller klimatutsläpp orsakade av avfall och avlopp så har de minskat kraftigt 
sedan 1990. Det gäller både i Karlstads kommun och i landet som helhet. Inom 
kommunen svarade avfall och avlopp för 4 procent av växthusgasutsläppen under 
år 2016. Utsläppen kommer främst från deponier och deras utsläpp av metan.  

Jordbrukssektorn svarade för 13 procent av utsläppen under 2016, och utsläppen 
från industrin 2,4 procent. Det är betydligt mindre än för landet totalt där industrin 
står för 32 procent av Sveriges totala utsläpp och har minskat med 19 procent 
sedan 1990. (Naturvårdsverket, 2018).  

Indikator 2: Utsläpp av växthusgaser, konsumtionsbaserad  

Huvudindikatorn kompletteras av en indikator för utsläpp med en 
konsumtionsbaserad avgränsning. Det är viktigt av två anledningar. Dels för att 
säkerställa att minskningar av utsläpp inom det geografiska området inte beror på 
att vi har ”exporterat” utsläppen. Men också för att viktiga klimatinsatser såsom 
minskat matsvinn från exempelvis skolor och matbutiker till allra största del inte 
syns i den geografiska avgränsningen. Skulle till exempel jordbruket, industrin 
eller Karlstads Energi AB växa kan det ge ökade utsläpp inom kommungränsen 
men samtidigt vara positivt i ett bredare regionalt tillväxt- eller klimatperspektiv.  

 Indikator 2 2004 2014 2015 2016 2017 

Utsläpp av växthusgaser (CO2e) från 
alla sektorer, konsumtionsbaserad 
avgränsning, ton per person och år 11,5 10,9 .. .. .. 

Källa: REAP/Miljöförvaltningen. Observera att 2004 har lagts in som jämförelseår 

Som tabellen ovan visar är skillnaden på tio är mellan 2004 och 2014 liten, och 
minskningen har inte följt takten för de geografiskt avgränsade utsläppen. Sett över 
längre tid har särskilt utsläppen utanför Karlstads och Sveriges gränser ökat. 
Nationellt består cirka en tredjedel av utsläppen av offentlig konsumtion och 
investeringar. Hushållens utsläpp orsakas främst av livsmedelskonsumtion och 
transporter.  

Här kan vara intressant att titta närmare på kvinnors respektive mäns 
energianvändning. Såväl en rapport utgiven av FOI5 som en från 
Konsumentverket6 pekar på ett antal skillnader, såsom att kvinnor anger sig vara 
mer intresserade av miljöpåverkan från sina konsumtionsval och att kvinnor anger 
sig i större utsträckning faktiskt göra val med miljöhänsyn. Män lägger också en 
betydligt större andel av sin totala energianvändning på transporter.   

Koncernen Karlstads kommuns klimatpåverkan 
Klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter kommer från tre 
huvudsakliga källor: livsmedel, energi (främst elförbrukning) och transporter. 
Jämfört med år 2009 har utsläpp genererade av transporter minskat mest (-59 
procent) följt av energi (-50 procent) och livsmedel (-5,3 procent). Totalt har 
utsläppen minskat med 38 procent jämfört med år 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning, Totalförsvarets forskningsinstitut 2008 
6 ”Konsumenterna och miljön – möjligheter att göra val med miljöhänsyn”, Konsumentverket 2017 
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Utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter, konsumtionsbaserad avgränsning 

 
Källa: Teknik- och fastighets- och miljöförvaltningen 2017. Observera att värden för 2010 saknas.  

Klimautsläppen från kommunens fordon har minskat mycket. Transporter står 
också för minst andel av kommunens klimatpåverkan trots mycket tjänsteresor och 
stora mängder olika transporter. För kortare resor är bil vanligt. I kommunens 
vagnpark finns 450 personbilar men vi reser ändå 62 000 mil per år med egen bil i 
tjänsten, då fossila bränslen dominerar. Fossila drivmedel i kommunens vagnpark 
dominerar också fortfarande även om 85 procent av personbilarna är miljöfordon 
(2017). Buss och tåg dominerar stort för längre resor, men flygresor står ändå för 
cirka 15 procent av klimatutsläppen. 

Vad gäller utsläpp orsakade av livsmedel så ligger de på en ganska jämn nivå över 
perioden. Dock är inte siffrorna helt jämförbara av olika orsaker. En förbättring av 
dataunderlaget pågår. Ett ökat elevantal kan vara anledningen till att mängden 
inköpta livsmedel har ökat, men andelen kött har samtidigt minskat något och 
klimatpåverkan från köttkonsumtionen har minskat med drygt 40 procent sedan år 
2015. Sedan 2010 har påverkan från köttkonsumtion minskat med 25 procent inom 
alla verksamheter som ingår i livsmedelsupphandlingen. Räknat på CO2-e per kilo 
så skapar livsmedelskonsumtionen inom Karlstads kommun ändå högre utsläpp än 
snittet bland de kommuner som använder verksamhetssystemet Hantera livs (ca 
150 kommuner). 

Utsläppen av koldioxid för energianvändning i kommunens lokaler och KBAB:s 
bostäder har minskat med 50 procent sedan 2009 trots att den totala lokalytan har 
ökat. Störst utsläppsminskning står fjärrvärmen för, detta till största del beroende 
på utfasning av fossil olja och idrifttagande av det biobränsleeldade 
kraftvärmeverket 2015. Per kvadratmeter har koldioxidutsläppen för 
energianvändning minskat med nästan 53 procent sedan 2009. Både el- och 
värmeanvändningen för lokalerna ligger på ungefär samma nivå de senaste åren.  

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

Eftersom transporter och särskilt personbilstransporter har visat sig utgöra så stor 
del av utsläppen av växthusgaser inom kommunens geografiska område används 
även en indikator för att följa bilresor närmare.  

 Indikator 3 2013 2014 2015 2016 2017 

Körsträcka med bil, 
mil per person och år 

658 666 669 679 673 

Källa: RUS 2018 

Körsträckan med bil per person och år ligger på en fortsatt hög nivå inom 
kommunen, minskningen 2017 är endast marginell. Men trots detta, liksom både 
befolkningsökning och ett ökat antal bilar, så har kommunen lyckats minska 
utsläppen med 13 procent sedan 2010. Bussåkande och cykling ökar mer än vad 
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det gör i övriga landet, vilket är mycket positivt. Men bilåkandet minskar inte i 
samma utsträckning. Under 2017 körde personbilarna i Karlstad drygt 61 miljoner 
mil, den högsta noteringen sedan körsträckorna började beräknas.  

Tillväxttakt bilar och invånare i Karlstad 

  2010 2015 2017 

Personbilar (antal) 39 645 42 541 44 213 
Ökning (%)  + 7,3 + 11.5 
Invånare (antal) 85 752 89 245 91 120 
Ökning (%)  + 4,1 + 6,2 

Källa: SCB 2018, observera det ojämna tidsspannet 

Biltätheten i Karlstad ökar och tillväxttakten vad gäller antalet bilar har de senaste 
sju åren varit nästan dubbelt så snabb som befolkningsutvecklingen. Det är bensin- 
och dieselbilar som står för det mesta av ökningen. Andelen miljöbilar är låg (5,1 
procent 2017), men ökar sakta. 2017 fanns totalt 486 bilar per 1000 invånare. 
Fortsätter biltätheten att öka kan det innebära ökade problem med trängsel, buller 
och försämrad luftkvalité.  

Analys och åtgärder 
Nedan följer en redogörelse för genomförda åtgärder och en analys av nuläget 
inom några områden där utsläppen har särskilt stor påverkan på klimatet, såsom 
transporter, livsmedel och elförbrukning. Därefter följer information om pågående 
uppdrag som övergripande kopplar till målet om att bli fossilfri och klimatsmart.  

Hållbara resor och transporter  
Flera stora trafikprojekt och åtgärder för mer hållbara resor är redan på gång inom 
kommunen. Bland dessa kan nämnas Stadsmiljöavtalet med bland annat ny 
snabbusslinje, Karlstadstråket, nytt resecentrum, ”Tåg i tid”, förtätning och 
utbyggnad av staden, EU-projekt för ”mobility management” (beteendepåverkande 
åtgärder), parkeringsledningssystem för att minska söktrafiken, Karlstads första 
elbilspool för kommunanställda och allmänhet samt utveckling av 
laddinfrastrukturen för elfordon. En ny parkeringsnorm är också antagen.  

Vidare pekar kommunens Trafikplan och Cykelplan ut åtgärder för hållbara 
kommunikationer, och Karlstadsbuss bedriver ett framgångsrikt arbete för ökat 
kollektivt resande. Störst potential för att ytterligare bidra till minskat bilåkande 
finns troligen inom stadsplanerings- och parkeringsrelaterade frågor, liksom att 
främja övergång till mer miljöanpassade bilar och bilpoolsanvändning. 

Vad gäller transporter inom kommunens verksamheter så var vi 2017 den åttonde 
bästa kommunen i Sverige på fossilfria transporter (femte plats 2016). Främst 
beror det på en centraliserad fordonsflotta, men också på ett målmedvetet arbete 
för att få medarbetarna att välja hållbara sätt att resa. Via vår resepolicy 
uppmuntras medarbetare att resa miljöanpassat, säkert och hälsofrämjande. Resor 
med bil och flyg i tjänsten klimatkompenseras med en avgift som sedan används 
till olika miljöprojekt. Men vi kan bli än mer aktiva med så kallade nudging-
åtgärder7 för att få medarbetare att göra mer klimatsmarta val av transportmedel. 

Användning av värme och el 
Klimatpåverkan från bostäder utgörs främst av energianvändning för värme och el, 
en fråga som kommunens energi- och klimatrådgivning arbetar med. Under 2017 
har 240 enskilda rådgivningssamtal och nio offentliga aktiviteter genomförts med 
privatpersoner som målgrupp. Särskilt fokus har lagts vid rådgivning kring 

                                                      
7 Begreppet nudging är en teori om hur man kan påverka människors beslutsfattande med 
hjälp av en lätt knuff i önskad riktning. Ofta inom områden som hälsa eller miljö, med syfte 
att det ska falla sig naturligt för fler att fatta bättre beslut. 
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installation av solel. Kommunen har också tillsammans med Länsstyrelsen arbetat 
med energi vid tillsynsbesök. Karlstad Energi erbjuder mikroproducenter i 
Värmland som producerar solenergi ersättning för den el som säljs till bolaget.  

Energirådgivningen har under 2017 också drivit projektet Coacher för energi och 
klimat. Projektet riktar sig till företag som har en energianvändning under 300 000 
kWh per år. I projektet ska företagen utföra en energieffektiviseringsåtgärd som 
efter projektet ska ge minskad energianvändning med minst 20 procent per år.  

Viktiga bidrag till kommunens minskning av växthusgaser inom det geografiska 
området är övergången från oljeeldade värmepannor till fjärrvärme och 
värmepumpar, ökad bioenergianvändning, förändringar inom industrin, minskad 
deponering av avfall samt minskande utsläppstrend från vägtransporterna under 
senare tid. Och tack vare det nya kraftvärmeverket i Karlstad har i stort sett all 
fossil olja försvunnit ur kommunens fjärrvärmesystem. Nära tre fjärdedelar av 
fjärrvärmen används i flerbostadshus och småhus.  

Elen hos Karlstad Energi kommer från det biobränsleeldade kraftvärmeverket på 
Heden och från Vindpark Vänern. Det betyder att elproduktionen ger upphov till 
små utsläpp av klimatpåverkande gaser. Tillvaratagande av överskottsenergi från 
industri till fjärrvärmenätet (Karlstad Energi) har också bidragit till minskade 
utsläpp. Flera anläggningar producerar även el, främst från förnybara källor. 

Inom kommunens egna verksamheter är arbetet med att minska elanvändningen 
fortsatt en utmaning, och ny-, till- och ombyggnationer har påverkat årets 
elenergianvändning negativt. Arbetet med driftoptimering fortsätter. 

Nybyggnation och exploatering 
Enligt rapporten Klimatpåverkan från byggprocessen8 bedöms den totala 
klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgå till cirka 10 Mton CO2 per år 
(2012). Detta motsvarar 17 procent av det totala utsläppet av växthusgaser, vilket 
ligger i samma nivå som utsläppen från alla Sveriges personbilar. I rapporten 
efterfrågas mer klimateffektiva byggprocesser. 

Medvetna materialval vid byggnation kan dock innebära en stor skillnad vad gäller 
koldioxidutsläpp. Det finns exempel där livscykelanalyser visar att trä innebär 
halverade koldioxidutsläpp9 i jämförelse med betong. Karlstads kommuns 
nybyggda förskola Lotsen tilldelades i november 2018 hållbarhetspriset 
Grundstenen från Föreningen för Hållbart byggande i Värmland. Motiveringen 
löd: "Karlstads kommun har vågat gå före och bygga en förskola i massivträ vilket 
innebär nytänkande och innovation. Med en genomtänkt partneringprocess har 
man nått Miljöbyggnad silver, vilket innebär låg energianvändning, bra materialval 
och ett gott inomhusklimat. [..]". Kommunen har under 2017 renoverat och 
färdigställt fler byggprojekt, däribland Oskarslunds vårdboende som har uppförts i 
enlighet med miljöbyggnad silver. KBAB har det senaste året färdigställt tre 
bostadshus med en energiprestanda under 60 kWh per kvadratmeter, vilket 
motsvarar det uppsatta målet verksamheten fastställt.  

Kommunen arbetar också med särskilda hållbarhetsprogram för att säkra 
uppfyllnad av miljömålen i samband med exploatering och stadsdelsutveckling.  

Livsmedel och matkonsumtion 
När det gäller matkonsumtionen i allmänhet är kommunens rådighet ganska liten, 
varför det främsta verktyget istället är att arbeta med livsmedelskonsumtionen 
inom kommunens verksamheter. Ambitionen är en allsidig, näringsriktig och 
hållbar kost med större andel vegetabilier med fokus på lokal produktion, samt att 
minska matsvinnet. Klimatsmart mat-projektet har genomfört utbildningar, 

                                                      
8 Rapport från IVA (Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien) och Sveriges Byggindustrier, 2014 
9 http://hallbarutvecklingvast.se/nyhet/att-bygga-i-tra-halverade-koldioxidutslappen  
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informationsinsatser och matsvinnsmätningar, men avslutas vid årets slut. I ett 
annat projekt eftersöks lokalproducerade produkter som eventuellt kan upphandlas 
på sikt.  

Kommunen arbetar också med att öka intresset för vegetarisk mat, och en viktig 
del i det arbetet är måltidspedagogik. Kockar på flera skolor arbetar idag med 
workshops för att ta fram nya recept, både på vegetarisk mat men också kötträtter 
med lägre klimatpåverkan. Ett gott exempel är Green room på Älvkullegymnasiet 
som är en helt vegetarisk, attraktiv buffé som snabbt blivit populär bland både 
vegetarianer och de som tidigare valt kött. Satsningarna på vegetarisk mat har 
tillfälligt balanserats av initiativ att stödköpa kött efter sommarens torka. 

Sedan 2015 har matsvinnet i våra skolrestauranger minskat med 34 procent. Det är 
huvudsakligen serverings- och beredningssvinn som har minskat. Att påverka 
elevernas inställning om att inte slänga mat har visat sig svårare. Vi kan dock inte 
se någon tydlig minskning av den totala klimatpåverkan från våra livsmedel.  

Relaterande mål och pågående utredningar 

Miljööverenskommelser i Värmland 
I mars 2018 skrevs de första miljööverenskommelserna mellan Länsstyrelsen 
Värmland och länets kommuner och landsting. De ska stärka genomförandet av det 
regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, för klimat- och energi samt 
handlingsplanen för klimatanpassning. Inom ramen för detta rapporterar 
kommunen årligen åtgärdsarbete inom miljömålen, vilket i många fall även 
kopplar direkt till vårt övergripande mål om att vara fossilfria och klimatsmarta.  

Klimatutredning som föreslår klimatbudget och insatsområden 
En klimatutredning10 genomförs nu på initiativ av miljönämnden, med syfte att 
konkretisera målet om att vi ska bli en fossilfri och klimatsmart kommun. Inom 
ramen för denna utredning har ett antal insatsområden identifierats som kommunen 
behöver göra för att nå målet. Insatsområdena utgår från områden som ger stor 
klimatnytta och där kommunen har en direkt rådighet, som exempelvis inom 
stadsplanering, infrastruktur och cirkulär ekonomi. Enligt förslaget bör nästa steg i 
processen vara att bryta ner dessa insatsområden till mer detaljerade åtgärdsförslag 
som sorteras utifrån ansvar, rådighet, prioritering, klimatnytta och kostnad.  

Övergripande föreslår utredningen en konkretisering av målet utifrån målår, 
minskningstakt och utsläppsutrymme. Målet och målåret föreslås följa den 
nationella målsättningen, det vill säga att utsläppen ska ha minskat med 85 procent 
till 2045 jämfört med 1990. På nationell nivå finns delmål för år 2020, 2030 och 
2045. Karlstad kommuns ambitiösa klimatarbete har lett till att vi redan är nära att 
nå målnivån för 2030. Utredningen föreslår därför att kommunen ska fördela den 
minskning som krävs fram till 2045 jämt över åren, med en viss procent per år. 
Detta utsläppsutrymme specificeras i en klimatbudget för ökad tydlighet.  

Förslag klimatbudget i jämförelse med nuvarande trendlinje (ton CO2 ekv/år, person) 

 
Källa: Miljöförvaltningen/WSP 2018, ingår i pågående miljöutredning 

                                                      
10 ”Fossilfritt Karlstad – Vad innebär det och vad krävs för att nå dit?” Miljönämnden 2018. 
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För att kunna nå målet för utsläpp med geografiskt perspektiv (blå heldragen linje) 
krävs en minskningstakt på 4 procent per år, vilket ligger väl i linje med nuvarande 
trend för utsläppsminskningar (blå streckad linje). För konsumtionsbaserade 
utsläpp krävs minskningar på 6 procent per år (orange heldragen linje), vilket 
skiljer sig stort mot dagens 0,3 procent (orange streckad linje).  

Pågående projekt om klimatanpassningsplan 
2014 lades ett politiskt initiativ fram om att ta fram en klimatanpassningsplan för 
kommunen. Bakgrunden var en rad händelser som drabbat kommunen under kort 
tid som orsakade både kostsamma översvämningar och stormfällning av stora 
arealer skog. Planen är inte antagen, men en risk- och konsekvensanalys11 
godkändes i kommunstyrelsen 2016. Den utgör ett kunskapsunderlag gällande de 
risker och möjligheter som ett förändrat klimat ger Karlstad som organisation och 
våra invånare. Den tänkta klimatanpassningsplanen syftar till att minska effekterna 
av klimatförändringar, medan ovanstående klimatutredning med tillhörande 
klimatbudget istället syftar till att minska människans påverkan på klimatet. 

Utmaningar 
Klimatfrågan har identifierats som en av vår tids största utmaningar, bland annat i 
Agenda 203012 och FN:s klimatpanel IPCC. Huvudbudskapet i den senaste 
rapporten från IPCC är att redan 1,5 graders global uppvärmningen får allvarliga 
konsekvenser för människor, miljö och ekosystem, och för att begränsa skadorna 
krävs det långtgående förändringar utan motstycke, ur alla samhällsperspektiv. 

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. Stärkta 
ambitioner i det internationella klimatsamarbetet behövs också, liksom skärpta och 
nya nationella styrmedel. Omställningen är påbörjad, men hur kan vi hålla uppe 
takten efter att de mest lättåtkomliga insatserna genomförts? Enligt pågående 
klimatutredning har kommunens utsläppsutrymme fram till år 2045 redan använts 
upp år 2029, vad gäller de konsumtionsbaserade utsläppen. Det krävs därför 
kraftfulla insatser redan nu - hur skapar vi förutsättningar för en snabbare 
minskningstakt?  

Utsläppen från transporter är en särskilt stor utmaning att hantera. Trafikverket 
bedömer att växthusgasutsläppen från transportsektorn i Sverige minskar med 
ytterligare cirka tolv procent fram till 2030 jämfört med idag. Även om det är en 
tydlig minskning är det långt ifrån tillräckligt. I detta omställningsarbete har 
kommunen främst rådighet över transporteffektiv stadsplanering och 
beteendeförändringar. Den största utmaningen är att bryta bilberoendet och främja 
utvecklingen av en elektrifierad fordonsflotta. En samhällsplanering som skapar en 
sammanhållen kommun där det är lätt att gå, cykla eller resa kollektivt är ett av de 
viktigaste verktygen. 

Även om de utmaningar vi står inför är stora, så inbegriper klimatmålet en stor 
potential för mervärden för andra av kommunens övergripande mål. Sådana 
positiva mervärden kan till exempel vara bättre luftkvalitet, förbättrad hälsa och 
högre livskvalitet, och nya möjligheter för ekonomisk utveckling och 
sysselsättning för företag i Karlstad. 

 

                                                      
11 Rapport om klimatanpassning, risker och konsekvenser med ett förändrat klimat i Karlstad, 2016 
12 Agenda 2030 är den av FN beslutade utvecklingsagendan med 17 globala mål och 169 delmål.  
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Övergripande mål 2: 

Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent 
att människor och miljö inte skadas 
Utdrag från beskrivning i Strategisk plan:  
[…] Sveriges utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste 
decennierna. Trots detta har luftföroreningar fortfarande stor negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön […] Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från 
många håll, till exempel från skogsbruk, jordbruk, industrier och vattenkraftverk. 
Vattendragen används exempelvis för fiske samtidigt som det ger oss dricksvatten. 
Sjöar och vattendrag är också viktiga för rekreation, exempelvis bad och båtturer. 
Det är viktigt att behålla vattenmiljöernas naturliga produktionsförmåga […].   

Enligt 2014 års miljöutredning13 är en förbättring av luftkvaliteten en nödvändighet 
för att upprätthålla en acceptabel stadsmiljö. I Karlstad har luften under de senaste 
årtiondena blivit allt bättre, men det finns fortfarande en hel del föroreningar som 
måste minska. Hos oss, som i de flesta kommuner, är trafiken den största källan till 
luftföroreningar.  

20 procent av kommunens yta täcks av vatten. Vi har därmed nära till bad, båtliv 
och fiske. Dessutom hämtar vi vårt dricksvatten från Vänern. Det är helt naturligt 
att vi vill värna om alla våra sjöar och vattendrag, och utföra åtgärder för att 
minska utsläppen av övergödande ämnen.  

Kommunens nämnder har i uppdrag att bryta ner de övergripande målen i 
strategisk plan i egna nämndmål. I nuläget har två nämnder fattat beslut om totalt 
tre nämndmål nedbrutna från det övergripande målet om ren luft och rent vatten.  

Indikatorernas utveckling  
Genom att löpande mäta luftkvalitén och följa trenden för halter av fosfor i olika 
vattendrag kan vi få en bild över utvecklingen mot måluppfyllelse. 

Indikator 4: Kvävedioxidhalt i luft  

Indikator 5: Partikelhalt i luft 

Kommunen mäter regelbundet luftkvaliteten i centrala Karlstad och det finns 
mätstationer vid Rådhuset, på Hamngatan och på Drottninggatan. De föroreningar 
som mäts är partiklar PM10, kvävedioxid, svaveldioxid, bensen och ozon. Sedan 
sommaren 2016 mäter vi kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar PM10 med en ny 
mätstation vid järnvägsstationen på Hamngatan.  

 Indikator 4 och 5 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvävedioxidhalt i luft, årsmedelvärde, 
mikrogram per kubikmeter .. .. .. .. 21,9 

Partikelhalt (PM10) i luft, årsmedelvärde, 
mikrogram per kubikmeter .. .. .. .. 15,0 

Källa: Miljöförvaltningen. Kommentar: mätstationen flyttades år 2016 till ny plats, och statistiken är 
därmed inte helt jämförbar över tid. 2017 utgör nytt basår.  

Genom att mäta kvävedioxidhalt och partikelhalt kan vi se vilken mängd 
föroreningar luften innehåller. De senaste årens mätningar visar att våra värden 
ligger under Miljökvalitetsnormen (MKN, 40 µg/m3) men över Miljökvalitetsmålet 
(MKM, 15 µg/m3). Utsläppen som mäts kommer främst från transporter. 
Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna 

                                                      
13  Utredning kring buller och andra miljöstörningar i centrala Karlstad, miljönämnden/Ramböll, 2014 
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bidrar till att marknära ozon bildas. Dieselfordon står för en betydande andel av 
kvävedioxidutsläppen. Dessutom ökar antalet dieselfordon för varje år. PM10 som 
är de större partiklarna som vi mäter kommer huvudsakligen från slitage av 
dubbdäck och sandning. De mindre partiklarna PM2,5 har minskat sedan 2000 och 
miljökvalitetsmålet (MKM) överskrids idag bara i södra Sverige och är därför inte 
relevant att mäta i Karlstad. 

Positivt är att motorer blir allt effektivare och att nya mindre miljöskadliga 
bränslen utvecklas. Dock ökar trafikmängden hela tiden, vilket påverkar 
utvecklingen negativt. Trafikmängden på Hamngatan där indikatorn för luftkvalitet 
mäts har dock varit relativt konstant senaste året med i genomsnitt cirka 13 000 
fordon per dygn. Hamngatan är fortsatt en av Karlstads mest trafikerade gator. 

Trafikflöde Hamngatan 

 2015 2016 2017 2018 

Genomsnittligt trafikflöde per dygn på 
Hamngatan/Järnvägsgatan,  
mätt som fordon per dygn 

14 800 14 600 14 200 13 900 

Källa: Trafikräkning i centrum 2018, teknik- och fastighetsförvaltningen 

Indikator 6: Övergödning i vattendrag 

Övergödning är en viktig faktor för ekologisk status och kan därför användas som 
en indikator på vattensituationen. Flera vattendrag i kommunen är övergödda. Det 
är främst i kommunens södra delar som övergödning av sjöar och vattendrag är 
störst, med exempel som Ölman, Glumman, Ävjan, Tolerudsbäcken samt de flesta 
sjöarna inom Alsterälvens avrinningsområde.  

Norra Vänerns intressenter med flera aktörer utför samordnade recipientkontroller. 
Vi har särskilt följt utvecklingen i Alsterälven och Glummans avrinningsområden 
då de tillhör kommunens största avrinningsområden med övergödningsproblem. 
Mängden fosfor som under ett år passerar Alsterälven, nedströms sjön Alstern 
samt samt i Glumman efter sjön Panken mäts för att kunna följa en trend. 

 Indikator 6 2013 2014 2015 2016 2017 

Övergödning i vattendrag, ton fosfor per år 5,0 7,5 4,9 5,9 6,5 

Källa: Miljöförvaltningen/SYNLa 

Med undantag av mätningen år 2014 så visar indikatorn att transporten av fosfor är 
relativt lika mellan åren. Den ökade transporten av fosfor år 2014 berodde 
troligtvis på att det regnade mer det året vilket gjorde att mer näring spolades ut i 
vattendragen. Bedömningen är därmed att det inte har skett någon stor förändring 
över åren. Det kan dock noteras att det målvärde som kommunen tidigare har 
arbetat mot (max 5,5 ton per år) har överskridits de två senaste åren.   

Kommentar 
I samband med målanalysarbetet har ett önskemål av byte av indikator påtalats. 
Länsstyrelsen utför en statusklassning, som skulle ge en bättre och mer 
heltäckande bild av hur utvecklingen går. Statusklassningen är gemensam för hela 
EU vilket underlättar jämförelser mellan andra län, hela Sverige eller andra länder.  

Analys och åtgärder 
Det pågår en rad aktiviteter för att minska partikelhalten i luften. Olika tekniker av 
gatuunderhåll och halkbekämpning testas och utvärderas, och ett p-ledningssystem 
för centrala Karlstad är upphandlat och under införande. Detta förväntas minska 
söktrafiken till lediga parkeringsplatser och därmed bidra till bättre luftkvalité.  
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Under 2018 har ett test gjorts på Hamngatan för att binda damm och partiklar i 
luften. Detta har gjorts när partiklarna i luften har överskridit 
miljökvalitetsnormen. Kommunen har då lagt ut en svag blandning av saltlake på 
vägbanan, PM10 lake, vilket har visat sig halvera mängden partiklar i luften. Testet 
utvärderas och kommer att kunna utökas under 2019.  

Kommunen informerar regelbundet om effekterna av dubbdäcksanvändning, det 
vill säga att det ger upphov till partiklar i luften. Kommunen har inventerat andelen 
fordon med dubbdäck i centrala Karlstad. 2016 uppskattades andelen fordon med 
dubbdäck uppgå till 71 procent. 2013 hade 72 procent dubbdäck, och 2009 var det 
83 procent. Detta tyder på ett minskat användande av dubbdäck, en trend som är än 
tydligare i bland annat i Stockholm, Göteborg och södra Sverige.  

Åtgärder för förbättrad luftkvalitet finns inarbetad i kommunens Trafikplan, och 
kompletterande åtgärder föreslås i en miljöutredning14 från 2014. Det är även 
viktigt att fortsätta arbetet med att miljöanpassa gaturenhållningen och att arbeta 
med parkeringsfrågan i enighet med Stadsdelsvision för Tingvallastaden15.  

Regeringen har nyligen fattat beslut om miljözoner. Det innebär att kommuner ges 
rätt att införa miljözoner för lätta fordon i städer från år 2020, i syfte att minska 
luftföroreningarna. Hur miljözonerna ska utformas är ännu oklart. 

Vad gäller målet om ett renare vatten har vi som kommun störst möjlighet att 
påverka genom åtgärder för att minska övergödning och försurning samt att som 
markägare vara uppmärksam på den mänskliga påverkan på närområdet (30 meter 
från vatten). Det pågår arbeten för att minska övergödningen i våra vattendrag. 
Kommunalt avlopp byggs ut till befintliga områden med enskilda avlopp vilket 
ökar reningen och flyttar utsläppspunkten av avloppsvatten till en ej övergödd 
recipient. Det renade avloppsvattnet från Sjöstads reningsverk leds ut mot 
Vänerviken och Hammarösjön vilken har hög status med avseende på 
näringsämnen. Inventering av avlopp utförs inom avrinningsområdet till sjöar och 
vattendrag med övergödningsproblem. Avlopp som är anlagda före år 1987 samt 
permanentboenden med okänt avlopp prioriteras. Samtidigt pågår en inventering 
av lantbruk i Alsterälvens avrinningsområde. Både utbyggnationen av kommunalt 
avlopp och inventering av enskilt avlopp styrs av kommunens VA-plan. 

Utmaningar 
Luftkvalitén i Karlstad kan förbättras ytterligare. Transportsektorn orsakar den 
största påverkan på klimatet och förändringen går långsamt. Luftens kvalité 
påverkas starkt av trafiken i de centrala delarna i Karlstad. Hur kan vi minska 
bilberoendet och uppmuntra till alternativa transporter?  

Kvävedioxid och partiklar i luft är svårt att påverka eftersom de är kopplade till 
trafiksituationen och vilka trafikflöden och fordonstyper som passerar genom 
stadens centrala delar. Miljökvalitetsnormerna (MKN) är lagstadgade, men vi 
borde sikta på att klara miljökvalitetsmålen (MKM) som är strängare. Hur vi 
planerar staden framöver med stora trafikprojekt och förtätning av staden är 
avgörande för att undvika luft som är skadlig för människor, djur och natur. 

Den största utmaningen för att förbättra vattenkvaliteten i Karlstad är att minska 
utsläppen av övergödande ämnen till kommunens sjöar och vattendrag. De största 
utsläppen till våra vattensystem sker idag från jordbruket och olika avlopp i 
närområdet. Utbyggnaden av kommunalt VA kommer att minska problemet med 
övergödning, men det måste vägas mot att det är förenat med stora kostnader att 
ansluta alla hushåll – även de som ligger i ”omöjliga lägen”. I samband med 
markförsäljning och bygglov bör därför även denna aspekt vägas in. 

                                                      
14 Utredning kring buller och andra miljöstörningar i centrala Karlstad, miljönämnden/Ramböll, 2014 
15 [KS-2016-538], beslutad december 2017 
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Övergripande mål 3: 

Den biologiska mångfalden ska värnas och 
naturens värde för friluftslivet ska utvecklas 
Beskrivning av målet i Strategisk plan: 
Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad 
mark, skogar och fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Många arter och 
naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. Att lyckas behålla en 
biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera. Utan många olika 
arter med skilda funktioner är risker stor att nyttjandet av naturresurser, 
klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemen. Vår rika och 
varierande natur är en källa för friluftsliv och rekreation, och har därigenom stor 
betydelse för folkhälsan.  

Med skyddad natur avses ett långsiktigt områdesskydd enligt miljöbalken, det vill 
säga naturreservat och biotopskydd. I Karlstads kommun finns 16 naturreservat 
och på Brattforsheden finns ett så kallat naturvårdsområde, vilket är en äldre form 
av skydd som bildades enligt den tidigare naturvårdslagen.  

Grönområden bidrar till att göra det attraktivt att bo och vistas i Karlstad och är en 
viktig faktor för att främja Karlstadsbornas hälsa. Ett mått på hur 
samhällsplaneringen ger förutsättningar för ett hälsosamt liv är därför hur långt 
Karlstadsbor har till grönområden. Tillsammans med en mätning av 
Karlstadsbornas uppfattning om tillgång till parker, grönområden och natur kan vi 
få en bild över utvecklingen inom målet. 

Kommunens nämnder har i uppdrag att bryta ner de övergripande målen i 
strategisk plan i egna nämndmål. I nuläget har en av kommunens nämnder fattat 
beslut om totalt fyra nämndmål nedbrutna från det övergripande målet om 
biologisk mångfald och naturvärden.  

Indikatorernas utveckling 

Indikator 7: Skyddad natur av kommunens landareal 

Naturreservat är en långsiktig, men till innehållet mycket flexibel skyddsform. Vid 
bildandet av ett naturreservat fastställs syftet med just det reservatet, vilket kan 
vara människors friluftsliv likväl som att skydda en viss naturtyp eller livsmiljön 
för någon eller några specifika arter. Varje naturreservat får sina egna föreskrifter 
och sin egen skötselplan som utformas utifrån syftet och anpassas till vad som 
behövs för att bevara och utveckla värdena i just detta område. 

Statistik om skyddad natur går att hämta årligen från SCB för alla kommuner i 
Sverige. Det som räknas som skyddad natur i den här indikatorn är formellt 
långsiktigt skyddad natur enligt miljöbalken, det vill säga nationalparker, 
naturreservat, naturvårdsområde, djur- och växtskyddsområde samt 
biotopskyddsområden. I Karlstads kommun finns ingen nationalpark, men de 
övriga skyddsformerna finns. Kommunen, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen är de 
aktörer som kan besluta om skydd av natur. 

Områden kan skyddas för att de har högt värde för människors friluftsliv eller för 
att skydda en viss naturtyp eller livsmiljö för någon eller några specifika arter. Vid 
bildande av ett naturreservat upprättas föreskrifter och en skötselplan som gäller 
för just det reservatet och dessa anpassas till vad som behövs för att bevara och 
utveckla värdena i just det området.  

Biotopskydd är lämpligt för att skydda mindre skogsområden som ska lämnas 
orörda, men mindre lämpligt i större områden och i områden där man vill ha en 
kontinuerlig skötsel av något slag. 
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 Indikator 7 2013 2014 2015 2016 2017 

Skyddad natur av kommunens landareal,  
andel (%) 3,13 3,13 3,10 3,10 3,13 

Källa: SCB 

Den skyddade landarealen i Karlstads kommun har under 2017 ökat med 34 hektar 
enligt SCB:s statistikdatabas, vilket innebär en ökning från 3,10 till 3,13 procent 
skyddad natur. Skogsstyrelsen har under 2017 bildat två nya biotopskyddsområden 
på totalt 12 hektar. Vilka övriga 22 hektar som tillkommit är dock oklart. Inga fler 
naturreservat eller biotopskydd har bildats inom Karlstads kommun under 2017 
och varken SCB eller Länsstyrelsen kan förklara vilken areal som har tillkommit.  

Ökningen 2017 gör att vi åter är uppe i samma nivå som år 2014. Minskningen det 
efterföljande året orsakades av ombyggnaden av E18 vid Sörmon då 40 hektar av 
naturreservatet upphävdes. Som kompensation för minskningen planeras en 
utökning av reservatet mot öster, men denna har inte blivit genomförd ännu. 
Kompensationsåtgärder för vägbygget har också genomförts genom att sandhögar 
och tallstammar har lagts i den före detta grustäkten på Sörmon med syfte att 
gynna sandödla och andra sandlevande arter.  

Bland jämförelsekommunerna finns både högre och lägre siffror på andel skyddad 
natur av kommunens totala landareal, se tabellen nedan. I Karlstads kommun har 
dock andelen skyddad natur i stort sett varit densamma under de senaste åren, 
medan alla jämförelsekommunerna ökar sin andel. Gävle har den största ökningen 
från 2012 till 2017 

Jämförelse-
kommuner 

Andel skyddad 
landareal (%) 

Skyddad landareal 
per invånare (hektar) 

Jönköping 4,48 4,82 
Gävle 4,24 6,81 
Luleå 3,40 9,18 
Karlstad 3,13 4,02 
Örebro 2,43 2,22 
Växjö 1,89 3,45 
Linköping 1,60 1,44 
Sundsvall 1,59 5,13 

Källa: SCB 2017 

Naturskyddsföreningen har vid två tillfällen, 2014 och 2018, skickat ut en enkät till 
Sveriges kommuner med syfte att utse bästa naturvårdskommun. Frågorna 
behandlade allt från kunskapsunderlag om naturvärden och friluftsvärden till 
strategier och policydokument, skydd av kommunägd mark, tjänster för 
naturvårdsarbete och samarbete med andra aktörer. År 2014 hamnade Karlstad på 
plats 6 och år 2018 på plats 51. Även här kan man se att Karlstad ligger kvar på 
ungefär samma nivå medan flera andra kommuner går framåt i naturvårdsarbetet. 
En faktor som bidrar till att vi inte når en högre placering är dock att vi inte har 
uppdaterade policy- och strategidokument för naturvård och friluftsliv. 

Indikator 8: Andel invånare i Karlstads tätort med 300 meter eller 
kortare till ett större grönområde  

Grönområden bidrar till att göra det attraktivt att bo och vistas i Karlstad och är en 
viktig faktor för att främja Karlstadsbornas hälsa. Det nationella miljömålet ”God 
bebyggd miljö” innebär bland annat att det ska finnas natur- och grönområden och 
grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet. Forskning 
har visat att vistelse i grönområden har positiv påverkan på människors fysiska och 
psykiska hälsa. Människor som bor i urbana områden med god tillgång till 
grönområden har generellt sett lägre ohälsa jämfört med stadsmiljöer som har 
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sämre tillgång till grönområden. Tillgång till grönstruktur har även visat sig 
utjämna skillnaden i hälsa mellan socioekonomiskt svaga och starka grupper.  

För att grönområden ska nyttjas regelbundet och ge förutsättningar för ett aktivt liv 
krävs att de ligger nära bostaden och att det går att ta sig dit till fots. 
Folkhälsomyndigheten och Boverket menar att städer bör planeras så att invånare 
har högst 300 meter till grönområden. Forskning har visat att om det är längre än 
så görs färre och kortare besök. Ett mått på hur samhällsplaneringen ger 
förutsättningar för ett hälsosamt liv är därför hur långt Karlstadsborna har till 
grönområden. 

 Indikator 8 2013 2014 2015 2016 2017 

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

.. .. 77,4 77,4 .. 

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen. Skåre, Järpetan, Alster och Dingelsundet ingår ej i mätningen 

2016 års analys visar att 77 procent av Karlstads invånare har 300 meter eller 
mindre till ett större grönområde. De stadsdelar där samtliga invånare har tillgång 
till ett större grönområde inom 300 meter ligger ofta i stadens ytterkant såsom 
Hultsberg, Henstad, Stockfallet, Norra Kroppkärr och Lamberget. De stadsdelar 
där det finns invånare som har längre än 300 meter till ett större grönområde 
representeras både av villaområden och flerbostadshus. De stadsdelar med flest 
antal invånare som har längre än 300 meter finns inom Tingvallastaden, Haga, 
Herrhagen, Norrstrand, Kronoparken och Råtorp.  

Sedan år 2015 tillämpas en ny metod för mätning av denna indikator, och därför är 
den inte jämförbar över tid. Någon ny analys för 2017 har heller inte gjorts, 
eftersom det är en relativt långsam process där antalet invånare och förändringar i 
grönområden eller exempelvis barriärer inte skiljer sig så mycket åt från år till år. 
Bedömningen är att analysen kan göras med några års mellanrum. 

Indikatorn mäter den faktiska sträckan med hänsyn tagen till fysiska barriärer som 
starkt trafikerade vägar, vattendrag eller stora nivåskillnader såsom 
bergsskärningar. Men i den fysiska planeringen är även den upplevda sträckan en 
viktig aspekt. Avståndet till ett grönområde upplevs till exempel minska om vägen 
dit är grön och lättillgänglig. Likadant kan avståndet upplevas längre om sträckan 
är ogästvänlig eller otrygg. Utöver närhet och tillgänglighet är grönområdenas 
storlek, utformning, innehåll och skötsel avgörande för hur de används och hur 
attraktiva de är. För barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar behöver 
avståndet vara kortare än 300 meter för att det ska användas ofta.  

SCB har tidigare gjort undersökningar som mäter närheten till grönområden, och 
detta kan vara intressant att jämföra med. År 2005 hade 87 procent ett grönområde 
på minst en hektar inom 300 meter från bostaden, mätt fågelvägen. År 2010 hade 
99 procent ett grönområde på minst en halv hektar inom detta avstånd.  I 
jämförelse med andra kommuner ligger Karlstad högt.  

Indikator 9: Nöjdhet med tillgång till parker, grönområde och natur  

I SCB:s medborgarundersökning mäts bland annat Karlstadsbornas nöjdhet med 
tillgången till parker, grönområden och natur. Denna fråga är en av fem delfrågor 
inom undersökningens betygsindex för fritidsmöjligheter. 

 Indikator 9 2013 2014 2015 2016 2017 

Nöjdhet med tillgång till parker, 
grönområde och natur, betygsmedelvärde 

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

Källa: SCB medborgarundersökning 2017 
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Karlstadsbornas betyg är 8,0 på en 10-gradig skala, där 10 är högsta betyg. Betyget 
är detsamma som året innan och precis som då är kvinnorna något mer nöjda än 
männen (8,1 mot 7,9). Av de som svarat på undersökningen har 66 procent gett 
betyget 8, 9 eller 10.  

I jämförelse med andra kommuner så har Örebro fått betyget 8,1, Jönköping 8,0, 
Gävle 7,6 och Sundsvall 7,7. Betygsindexet för hela frågeområdet 
Fritidsmöjligheter är högre i Karlstad (73) jämfört med genomsnittsresultatet i 
landet (61). Gränsen för ”nöjd” går vid 55, och 75 eller högre tolkas som ”mycket 
nöjd”, vilket Karlstad hamnar nära. 

Resultaten mellan de två indikatorerna som handlar om faktisk tillgång till 
grönområde respektive nöjdheten med grönområden skiljer sig åt något. 77 procent 
av invånarna har enligt analysen tillgång till ett grönområde nära sin bostad, medan 
endast 66 procent anser sig nöjda med tillgången. Skillnaden kan bero på att den 
första indikatorn omfattar samtliga invånare i tätorten, medan SCB:s undersökning 
har besvarats av ett urval av invånare inom hela kommunen. Andra saker som kan 
påverka resultatet kan exempelvis vara den upplevda sträckan, grönområdenas 
storlek, utformning, innehåll och skötsel.  

Analys och åtgärder 

Naturskyddsarbete 
Vad gäller kommunens naturskyddsarbete så pågår ett långsiktigt projekt för att 
bilda naturreservat av lövskogar utmed Ölman. Där har Karlstads kommun sedan 
slutet av 1990-talet tecknat avtal med privata markägare och betalat ut 
intrångsersättning för att skydda 103 hektar lövskog. Under 2017 har nya 
markägarkontakter tagits för att se om ytterligare delar av Ölmans ravinskogar kan 
bli en del av reservatet. Målsättningen är att färdigställa naturreservatet vid Ölman 
under 2019. Det finns därutöver kommunala uppdrag om att bilda naturreservat av 
I2-skogen (KF juni 2013) och Skutberget (TFN mars 2013). Inom I2-skogen ska 
först en fördjupad översiktsplan tas fram och detta arbete har inte kommit igång 
ännu. Under 2018 har beslut fattats om att avvakta med reservatsbildningen på 
Skutberget tills visionen för områdets framtida utveckling har fastlagts. I förslaget 
till Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun (antagen av TFN) finns ett 
förslag till skydd av flera andra skogsområden.  

Länsstyrelsen jobbar med reservatsbildning i Klarälvsdeltat samt en utökning av 
Sörmons naturreservat. Skogsstyrelsen har under 2018 bildat två 
biotopskyddsområden på totalt 5,3 hektar och är på gång med ytterligare två 
biotopskydd. Dessutom har Skogsstyrelsen upprättat tidsbegränsat skydd för några 
skogsområden i form av naturvårdsavtal. Dessa räknas dock inte med i 
kommunens indikator eftersom de inte har ett långsiktigt skydd. 

Det är positivt att några skyddade områden tillkommit, men arbetet går mycket 
långsamt framåt. För att uppnå målet behöver takten öka. 

Kommuninvånarnas tillgång till grönområden 
Kommunen arbetar med att förbättra resultatet genom att till exempel avsätta yta 
till park/natur alternativt överbrygga barriärer eller skapa genvägar i detaljplaner, 
planprogram och stadsdelsvisioner. Det pågår också ett arbete med att rusta upp 
och underhålla befintliga park- och naturområden.  

Förslaget till grönstrukturplan (godkänd av SBN 2017, ej antagen av KF) syftar till 
att ge ett bättre underlag till arbetet framöver då exempelvis prioriteringar framgår. 
Avsikten är att lättare kunna se helheten och hur grönstrukturen hänger ihop i ett 
större perspektiv. Det behöver dock tydliggöras om denna plan ska vara en 
vägledning eller en handlingsplan, och även samordna den med övrigt 
planeringsarbete.  
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När staden växer kan närhet till befintliga grönområden förbättras genom att 
tryggare och attraktivare vägar dit skapas eller att barriärer kan byggas bort. Det 
går också samtidigt som staden växer att skapa fler grönområden som kan bli en 
tillgång för både nya och befintliga invånare. Om staden växer och förtätas på 
bekostnad av grönområden, eller att det inte samtidigt satsas på grönområdena när 
staden växer, kan det leda till att den upplevda nöjdheten minskar. Likadant kan 
”trycket” på ett grönområde, det vill säga antal invånare per kvadratmeter, påverka 
den upplevda nöjdheten.  

Utöver kommunens arbete i olika planer (översiktsplan, förslag till 
grönstrukturplan, detaljplaner och program) samt underhåll och skötsel, så kan 
kunskapsspridning och dialog vara viktiga verktyg både inom kommunen och hos 
exploatörer kring hur vi kan skapa förutsättningar för god tillgång på 
grönområden.  

Utmaningar 
Huvudutmaningen för detta mål gällande värnande och utveckling av naturvärden 
är att klara att balansera mot stadsplaneringen i stort, eftersom flera målkonflikter 
inryms. En hållbar stadsstruktur behöver säkerställa bostadsförsörjning samtidigt 
som klimatpåverkan ska minska och natur- och grönområden ges utrymme.  

Utmaningen kräver en samlad avvägning och planering av hur kommunens ytor 
ska användas. Efterfrågan på mark bör hanteras i dialogen inför den nya 
översiktsplanen och ställas i relation till bildande av naturskydd. Det är en stor 
utmaning att finna fler markområden idag och alla behov kan inte tillgodoses. 
Detta bromsar bildandet av nya områden för naturskydd och gör beslutsprocessen 
lång.   

Det finns dock flera möjliga synergieffekter mellan de olika målen – exempelvis 
kan en mer sammanhållen kommun innebära att naturvärden görs mer tillgängliga 
för fler, klimatpåverkan minskar och att staden blir än mer attraktiv. 


