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Målanalys - Klimat, luft & vatten, naturvärden  
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 2019-11-05.   

Kontaktperson: Kersti Fallander Ågren  
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Målområdet En miljösmart kommun är ett av fyra målområden i kommunens strategiska plan.  
Detta målområde omfattar fem övergripande mål, varav tre behandlas i denna rapport.  

Övriga två mål presenterades i särskild rapport i juni 2019. 
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Sammanfattning 
 
Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 

Av de åtgärder och projekt som kommunen arbetat med under det senaste året så är det särskilt fyra 
som kan lyftas fram som särskilt viktiga för att nå måluppfyllelse inom detta område:  

 Insatsområden har definierats i en ny klimatutredning och ligger nu till grund för 
verksamhetsplanering i flera förvaltningar och bolag,  

 kommunen gör fortsatt stora satsningar för cykelfrämjande,  

 den nya snabbusslinjen har invigts och  

 ett stort hållbarhetsfokus har genomsyrat planeringen av nya stadsdelen Jakobsberg.  

Utmaningarna som kommunen har att hantera handlar om att organisera samverkan och hitta verktyg 
för att underlätta för allmänheten att göra mer klimatsmarta val vad gäller främst resor och 
konsumtion. För att kommunen ska bli fossilfri krävs många utmanande avvägningar i stads- och 
samhällsplaneringen. Det är framförallt utsläpp av transporter som måste minska.  

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

Under 2019 har kommunens nya p-ledningssystem satts i bruk, med målet att minska söktrafiken i 
Karlstads centrum och därigenom minska utsläppsmängden. Stadsplaneringen med flera planerade 
byggprojekt har stort fokus på hållbart resande. Det är dock en stor utmaning att säkra en god 
luftkvalitet i en stad som förtätas och växer, men en förtätning av staden gör också avstånden korta 
och underlättar för transport utan bil. 

Vad gäller kommunens vatten så har en ny roll som vattenstrateg tillsatts. Samordningen av frågor 
rörande dagvattenhantering har tydliggjorts under året, och flera nya vattenskyddsområden har bildats. 
Flertalet av kommunens sjöar och vattendrag har dock inte uppnått god ekologisk och/eller kemisk 
status idag, och ytterligare åtgärder måste vidtas för att uppfylla miljökvalitetsnormerna.  

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

Flera projekt pågår för att skydda och restaurera kommunens skog och markområden med fokus på 
ökad eller bibehållen biologisk mångfald. Under året har man inom kommunen enats om fem 
skogsområden som lämpliga för naturreservatsbildning. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
för kommunen har inletts, och där kommer områden viktiga för både friluftslivet och naturen att 
belysas. I arbetet med den nya stadsdelsvisionen för Viken har de gröna frågorna fått stort utrymme, 
genom bland annat att ekosystemtjänster inom området tas tillvara.    

När staden växer och förtätas är det en utmaning att balansera denna utveckling mot det mänskliga 
behovet att ha nära tillgång till grönytor och strövområden. En sammanhängande grönstruktur genom 
kommunens tätorter är också viktig för många djur och växtarter. En större och mer långsiktig och 
svår utmaning gäller de pågående klimatförändringarna som kommer att påverka och förändra 
kommunens naturmiljöer på olika sätt.  
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Översikt indikatorer 
 

Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 

Indikator 2015 2016 2017 2018 

Utsläpp av växthusgaser, ton per person och år 
(geografisk avgränsning) 

2,39 2,33 2,27          - 

Utsläpp av växthusgaser, ton per person och år 
(konsumtionsbaserad avgränsning) 

- - -          - 

Körsträcka med bil, mil per person och år 669 679 676 668 

 

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

Indikator 2015 2016 2017 2018 

Kvävedioxidhalt i luft, mikrogram per kubikmeter 
(årsmedelvärde) 

- - 21,9 20,9 

Partikelhalt (PM10) i luft, mikrogram per kubikmeter 
(årsmedelvärde) 

18,5 - 15,8 17,9 

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

 

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

Indikator 2015 2016 2017 2018 

Skyddad natur, andel av kommunens landareal 3,10 3,10 3,13 3,13 

Andel invånare i Karlstads tätort med ett större 
grönområde inom 300 meter 

77,4 77,4 - - 

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

8,0 8,0 8,0 7,8 
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Mål: 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 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. 

Relaterande mål i Agenda 20301 

 7. Hållbar energi för alla 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringen 

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. Växthusgaserna fortsätter att minska i sakta takt, dock inte 
tillräckligt fort för att nå det nationella målet. Utsläpp från transporter har ökat något. 

Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Utsläpp av växthusgaser från alla sektorer, ton per 
person och år (geografisk avgränsning) 

3,4 3,3 2,39 2,33 2,27 - 

Källa: RUS2 

2017 års utsläpp var 2,27 ton koldioxid per person och år. Det är mer än en halvering (59 procent) 
sedan 1990, vilket framgår av figur 1 nedan som också specificerar indikatorns utveckling per 
förbrukningsslag. Omräknat i procent har utsläppen minskat med mellan två och åtta procent per år. 

Figur 1: Utsläpp av växthusgaser, geografisk avgränsning (ton CO2/person) 

 

 

 

 

Källa: RUS 2019. Observera att år 1990 har inkluderats som jämförelseår.  

Sedan 1990 har utsläppen inom kommunens gränser minskat mest från industri, el/ uppvärmning och 
avfall/avlopp. I en jämförelse med Sveriges ekokommuner3 ligger Karlstad med 59 procents 

 
1 2015 antog FN resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 globala mål.  
2 RUS (Regional Utveckling och Samverkan) är ett samverkansorgan för det regionala arbetet i miljömålssystemet. 
3 Ett nationellt kommunnätverk. Redovisning av växthusgasutsläpp gäller koldioxid exkl. utsläpp från industrin. 
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minskning sedan 1990 bra till, eftersom snittet ligger på 37 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 figur 2 nedan. Transporter inom 
Karlstads geografiska gränser orsakar enligt denna mätning 72 procent av växthusgasutsläppen, och är 
därmed den sektor som i särklass generar mest utsläpp. Utsläppen har dessutom ökat från året innan. 
Resor med personbil står för 67 procent av dessa utsläpp och buss och lastbilar 29 procent. 

Figur 2: Växthusgasutsläpp per transportslag i Karlstad (ton koldioxid per år) 

 
Källa: RUS 2019. Observera att tidsintervallet inte är jämt mellan staplarna. 

År 2004 och 2014 genomfördes fördjupade resvaneundersökningar4 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 resvaneundersökning5 samma år gäller detta för både 
män och kvinnor. 77 procent av männens resor sker med bil vilket är 11 procent högre än för kvinnor 
som i större utsträckning åker buss, cyklar eller går till fots. Kvinnors resor är överlag kortare. 

Arbetsmaskiner samt el och fjärrvärme utgör de näst största posterna, 10 procent vardera. 
Arbetsmaskiner är på samma sätt som transporter beroende av mer förnybara bränslen och 
energieffektivitet, vilket går långsamt i transportsektorn. 

Utsläpp från industri, uppvärmning och el och fjärrvärme har minskat i stor grad sedan 2009.  Detta 
beror i stor del på en historisk utbyggnad av koldioxidfri elproduktion, utbyggnad av fjärrvärmenätet 
och övergång från oljeeldade värmepannor både för villakunder men även i fjärrvärmenätet. 

Indikator 2: Utsläpp av växthusgaser, konsumtionsbaserad 

Sett ur ett geografiskt perspektiv släpper vi i Sverige och Karlstad ut förhållandevis lite växthusgaser 
per år och person jämfört med andra rika länder och städer i västvärlden. Statistiken ger dock en 
ganska skev bild av vilken miljöpåverkan vår livsstil faktiskt genererar.  

Genom att istället titta på en indikator som mäter vår totala konsumtion av varor och tjänster, oavsett 
var i världen miljöpåverkan uppstår, blir resultatet mer rättvisande. Detta eftersom stor del av det 
produkter vi konsumerar importeras. I en nationell jämförelse är Sveriges konsumtionsbaserade 
utsläpp ungefär två till fyra gånger så höga. Om vi ska komma till rätta med de globala 
miljöproblemen är det viktigt att vi skapar förståelse för var och varför utsläppen sker.  

Indikator 2 gällande utsläpp med en konsumtionsbaserad avgränsning visar om minskningar av utsläpp 
inom det geografiska området beror på att vi har ”exporterat” utsläppen. Men den visar också viktiga 
klimatinsatser såsom minskat matsvinn från exempelvis skolor och matbutiker vilka till allra största 
del inte syns i indikator 1 som har en geografisk avgränsning. 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. 

 

 
4 Attityd- och resvaneundersökning RVU 2014, sammanställning av resultat för Karlstads kommun 
5 Attityd- och resvaneundersökning i Värmland 2014, Region Värmland och Trafikverket 
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Indikator 2004 2014 

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

11,5 10,9 

Källa: REAP/Miljöförvaltningen.  

År 2004 uppskattas de konsumtionsbaserade utsläppen till 11,5 ton per person och år, och 2014 till 
10,9 ton.  Det är dock stor osäkerhet i indikatorn, vilket till stor del beror på brister i 
beräkningsmetoden och otillräckligt statistiskt underlag för den lokala nivån. På nationell nivå är 
beräkningsunderlaget dock bättre och det anses i nuläget vara tillräckligt för att få en övergripande bild 
som även gäller för Karlstad. På nationell nivå beräknas svenskens konsumtion generera i genomsnitt 
utsläpp av cirka 10 ton växthusgaser årligen (Källa: SNV).  

Som tabellen ovan visar är skillnaden mellan 2004 och 2014 liten, och minskningen har inte följt 
takten för de geografiskt avgränsade utsläppen. Sett över längre tid har utsläppen utanför Karlstads och 
Sveriges gränser tvärtom ökat. Utsläpp på grund av svensk konsumtion sker till 65 procent utanför 
Sveriges gränser, till exempel på grund av att mycket att det vi köper är importerat såsom elektronik, 
kläder och mat. Ser man på de konsumtionsbaserade utsläppen över tid så har utsläpp utanför Sveriges 
gränser på grund av vår konsumtion ökat med 30 procent från 1993 till 20056, detta mycket beroende 
på att Sverige importerar mer och förflyttar industri till låglöneländer. För att nå de långsiktiga 
klimatmålen behöver konsumtionsmönstren förändras för att nå parisavtalet. 

Figur 3. Konsumtionsbaserade utsläpp 2016 (ton koldioxidekvivalenter per invånare) 

 
Källa: Naturvårdsverket/SCB  

Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion orsakas till två tredjedelar av hushållens 
konsumtion medan offentlig konsumtion och investeringar står för resterande tredjedel. Hushållens 
konsumtionsbaserade utsläpp domineras av utsläpp från konsumtion av livsmedel, transporter, boende 
och övrig konsumtion till exempel kläder och elektronik. De kategorier som sticker ut är livsmedel, 
kläder och flyg. Gällande kläder så har den svenska konsumtionen ökat med 67 procent mellan 2000 
och 2016. Utsläppen från livsmedel har ökat med drygt 30 procent sedan 2008, där kan särskilt 
nämnas att köttkonsumtionen har ökat med drygt 70 procent under perioden 1960 till 2015. 
Privatpersoners flygresande har också fördubblats de senaste 20 åren.  

Koncernen Karlstads kommuns klimatpåverkan 

Klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter kommer från tre huvudsakliga källor: livsmedel, 
energi (främst elförbrukning) och transporter. Från 2019 är underlaget kompletterat med flygresor så 
långt tillbaka i tiden vi har statistik för dessa. Jämfört med år 2009 har utsläpp genererade av 
transporter minskat mest (-57 procent) följt av energi (-50 procent), flyg (-25 procent) och livsmedel  
(-9,6) procent). Totalt har utsläppen minskat med 38 procent jämfört med år 2009, flyg är inte med i 
detta då det inte finns underlag för 2009. Mellan 2017 och 2018 har det inte skett någon minskning 
totalt sett, utsläppen från intern fordonsorganisation har ökat och utsläpp från flyg har minskat. 

 
6 Global miljöpåverkan från konsumtion på lokal och regional nivå, REAP 
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Figur 4: Utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter, konsumtionsbaserad avgränsning 

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

Klimatutsläppen från kommunens fordon har minskat mycket. Transporter står också för minst andel 
av kommunens klimatpåverkan trots mycket tjänsteresor och stor mängd transportarbete. I koncernens 
vagnpark finns ca 450 personbilar varav 300 är gasfordon. Fossila drivmedel i kommunens vagnpark 
står för 40 procent av den totala energimängden drivmedel och 80 procent av personbilarna är 
miljöfordon (2018). Flygresor står för cirka 10 procent av klimatutsläppen. 

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

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

Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Körsträcka med bil, mil per person och år 658 666 669 679 676 668 

Källa: RUS 2019 

Körsträckan med bil per person och år ligger på en fortsatt hög nivå inom kommunen, minskningen de 
två sista åren är endast marginell. Men trots detta, liksom både befolkningsökning och ett ökat antal 
bilar, så har utsläppen från biltrafiken minskat med nio procent sedan 2010. Bussåkande och cykling 
ökar mer än vad det gör i övriga landet, vilket är mycket positivt. Men bilåkandet minskar inte i 
samma utsträckning. Under 2018 körde personbilarna i Karlstad drygt 61,5 miljoner mil, den högsta 
noteringen sedan körsträckorna började beräknas. 

Figur 5: Total körsträcka för bilar i Karlstad (mil) 

 
Källa: SCB 2019 

Jämfört med nationella snittet, 670 mil per person år 2018, ligger Karlstad lite lägre. Bland Karlstads 
åtta jämförelsekommuner har Linköping, Örebro och Gävle mindre bilåkande per person. Bland länen 
i Sverige har endast Dalarna och Jämtland längre körsträckor än Värmland. 

Förklaringen till att totala bilåkandet ökar är att tillväxttakten vad gäller antalet bilar har de senaste 
åtta åren har varit betydligt snabbare än befolkningsutvecklingen. 
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 Tillväxttakt bilar och invånare i Karlstad 2010 2015 2017 2018 

Personbilar (antal) 39 645 42 541 44 213 44 710 

Ökning (%)  +7,3 +11,5 +12,7 

Invånare (antal) 85 752 89 245 91 120 92 497 

Ökning (%)  +4,1 +6,2 +7,9 

Källa: SCB 2019, observera det ojämna tidsspannet 

Det är bensin och dieselbilar som står för det mesta av ökningen av bilar i Karlstad samtidigt som 
andelen miljöbilar minskar. Trenden är detsamma i övriga kommuner i Värmland och i riket.  

Figur 6: Andel miljöbilar (procent) 

 
Källa: SKL (Kolada) 2019 
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Analys och åtgärder 

I nuläget har sju nämnder i kommunen fattat beslut om totalt 15 nämndmål nedbrutna från målet att 
Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun. De åtgärder och aktiviteter som genomförts 
under år 2019 och bedöms kunna ha störst effekt på måluppfyllelsen är en ny klimatutredning, 
satsningar för cykelfrämjande, införandet av den nya snabbusslinjen samt hållbarhetsfokus i planering 
av nya stadsdelen Jakobsberg. Dessa satsningar beskrivs närmare nedan.  

Den nya klimatutredningen ger underlag för verksamhetsplanering  

En ny klimatutredning7 för Karlstads kommun konkretiserar målet om att vi ska bli en fossilfri och 
klimatsmart kommun inom några årtionden. Målet och målåret föreslås följa den nationella 
målsättningen, det vill säga att utsläppen ska ha minskat med 85 procent till 2045 jämfört med 1990. 
Utredningen föreslår därför att kommunen ska fördela den minskning som krävs fram till 2045 jämt 
över åren, med en viss procent per år. Detta specificeras i ett utsläppsutrymme för ökad tydlighet. 

Figur 7: Utsläppsutrymme för Karlstads kommun (ton CO2 ekv/år, person) 

 
Källa: Fossilfritt Karlstad – Vad innebär det och vad krävs för att nå tid? WSP och Karlstads kommun 2019 

För att nå målet för utsläpp ur ett geografiskt perspektiv (blå heldragen linje) krävs en minskningstakt 
på fyra procent per år, vilket är ungefär dubbelt så hög takt som nuvarande trend (blå streckad linje). 
För konsumtionsbaserade utsläpp krävs minskningar på sex procent per år (orange heldragen linje), 
vilket skiljer sig stort mot dagens 0,3 procent (orange streckad linje). 

Inom ramen för denna utredning har ett antal insatsområden identifierats. De utgår från områden som 
ger stor klimatnytta och där kommunen har en direkt rådighet, som exempelvis inom stadsplanering, 
infrastruktur och cirkulär ekonomi. Under 2019 har miljöförvaltningen påbörjat samordning och stöd 
till verksamheterna att bryta ner dessa insatsområden till mer detaljerade åtgärdsförslag och få in 
klimatperspektivet i verksamhetsplaneringen.  

Utredningen föreslår också sex vägledande principer för ett fortsatt framgångsrikt klimatarbete för 
kommunen. Principerna beskriver viktiga förhållningssätt som kan vara en hjälp vid övergripande 
planering i klimatarbetet. Detta kommer även att underlätta samverkan mellan förvaltningar och bolag 
i enlighet med Koncernsamverkan Karlstad 2.0.  

Cykelstaden Karlstad 

Kommunen arbetar på olika sätt för att skapa förutsättningar för minskad biltrafik eftersom just 
transporter har en stor påverkan på klimatet. Karlstad satsar särskilt på att 
underlätta för cyklister på olika sätt, och utsågs tack vare detta till bästa 
mellanstora cykelfrämjarkommun 2019 av Cykelfrämjandet.  

Projektet Min skolväg pågår, med syfte att förbättra trafiksäkerheten vid skolor 
och skolvägar för att fler ska vilja cykla eller gå till skolan. En ny gång- och 
cykelbro planeras mellan Färjestad och Råtorp, och arbete enligt plan fortgår 
gällande beläggningsarbete och utbyggnad av nya gång- och cykelvägar. För 
att underlätta för vintercykling fortsätter kommunen med metoden sopsaltning.   

 
7 ”Fossilfritt Karlstad – Vad innebär det och vad krävs för att nå dit?” WSP och Karlstads kommun 2019. 
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Kommunen har fastslagit att gångstråk, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför bilen vid 
utformning av den fysiska miljön och utveckling av staden, varför cykelmöjligheter alltid vägs in i 
kommunens planeringsarbete, som till exempel i cykelplanen. Kommunen jobbar därutöver med olika 
kampanjer för att locka fler att cykla, såsom ”Cykla till jobbet” och ”Vintertrampare”.  

Karlstadstråket: vår nya snabbusslinje 

Karlstadsstråket är den första etappen i en snabbusslinje som när den är färdigutbyggd ska gå från 
Bergvik i väster till Välsviken i öster. Karlstadsstråket invigdes i december 2018. Förutom att det nu är 
enklare att resa kollektivt, med exempelvis tätare turer, är resorna dessutom miljömässigt ännu bättre 
tack vare de elbussar som trafikerar stråket. Bussladdarna ägs av Karlstads El- och stadsnät AB och 
hyrs av Karlstadsbuss. I anslutning till Karlstadsstråket har kommunen byggt bytespunkter och 
pendlarparkering. När stadens nya resecentrum står klart kommer snabbusslinjen även att gå dit.  

Karlstad är en av de städer utanför storstadsregionerna där man åker allra mest kollektivt. Sex av tio 
Karlstadbor använder sig av stadsbussarna minst en gång per månad, och många har valt den nya 
snabbusslinjen sedan den invigdes. Den 1 januari 2019 tog Region Värmland över som huvudman för 
Karlstadsbuss. Den regionala kollektivtrafiknämnden har nu ansvaret för all regionaltrafik och 
tätortstrafik i Värmlands län. 

Planering av nya stadsdelen Jakobsberg 

Staden växer, och i den pågående utvecklingen kan särskilt detaljplanen för Jakobsberg lyftas fram. 
Här har det tidigt planerats för ett hållbart transportsystem för att minska klimatpåverkan. Västra 
Jakobsberg ska möjliggöra en stadsutveckling för blandad bebyggelse med cirka 3 000 bostäder, 
service, centrumverksamhet och skolor. Nu pågår ett arbete med hållbarhetsprogram och 
mobilitetsutredning i syfte att skapa ett hållbart stadsbyggande där behovet av egen bil kan minska. Ett 
mål för projektet är att maximalt en tredjedel av resorna ska ske med bil, vilket är ett högt ställt mål i 
jämförelse med övriga intilliggande stadsdelar. Detta ska uppnås bland annat genom gena cykelvägar, 
att Karlstadsstråket passerar området med hög turtäthet, att bilparkeringar samlas i så kallade 
mobilitetscenter (som även kan innehålla exempelvis en cykelverkstad) och hur dessa mobilitetscenter 
placeras i förhållande till bostäder, busshållplatser och cykelparkeringar. Planförslaget har varit på 
samråd under 2019. 

Transporter, livsmedel och elförbrukning  

Utöver ovan nämnda aktiviteter och projekt så pågår en mängd åtgärder och initiativ i olika 
verksamheter med målet att kommunen ska bli fossilfri och klimatsmart. Nedan följer några exempel 
samt en analys av nuläget inom de områden där utsläppen har särskilt stor påverkan på klimatet, 
nämligen transporter och elförbrukning. Sist i avsnittet följer en rapport gällande fossila avtryck från 
den interna kommunala verksamheten, och där ingår inköp av livsmedel som är ytterligare ett område 
som har särskilt stor påverkan.  

Stadsplanering för ett hållbart resande 

Det pågår planering för flera projekt i stadsmiljön som syftar till att skapa förutsättningar för mer 
hållbart resande. Projektet ”Tåg i tid”, som bland annat inbegriper ett nytt resecentrum som ämnar 
samla kollektivtrafiken på ett ställe, ska underlätta ett enkelt och smidigt resande. I projektet ingår 
även en bro över järnvägen med trädgårdslänken samt en bredare Vikentunnel, Vikenpassagen, som 
gör det lättare för gående och cyklister att röra sig mellan centrum, resecentrum och stadsdelarna söder 
om järnvägen. Inom ramen för arbetet med stadsdelsvisionen för Tingvallastaden och pågående 
investerings- och exploateringsprojekt håller en handlingsplan för mobility management8 2020–2021 
på att tas fram. Handlingsplanen ska bidra till en långsiktig beteendeförändring där fler väljer hållbara 
färdsätt. 

EU-projektet ”Hållbart resande i ett växande Värmland” avslutas vid årsskiftet. Projektet har under tre 
år arbetet med att höja kunskapsnivån inom mobilty management hos företag och kommuner i 
Värmland samt testat nya innovativa lösningar som leder till en beteendeförändring. I projektet har 
flera kommuner fått nya verktyg att arbeta med i samhällsplaneringen. Karlstads kommun har tagit 

 
8 Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra 
resenärers attityder och beteenden. Mobility management (MM) är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet 
och ett komplement till mera traditionell trafikplanering. 
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fram en mobilitetsplan för exploateringsprojektet Jakobsberg. Inom delprojektet Handelsresor har ett 
antal nya tjänster testats och ett nätverk startats med fastighetsägare/åkerier/kommun som kommer 
fortsätta efter avslutat projekt. Den externa utvärderingen av projektet påvisar behovet att nya insatser 
behöver följa som bygger på den kunskap och kompetens som byggts upp genom projektet. 

Kommunen har påbörjat ett arbete med en ny översiktsplan som tar siktet mot 2050. Principer, 
utbyggnadsriktningar och utpekad markanvändning är aspekter som påverkar alla tre övergripande mål 
som behandlas i denna målanalysrapport. Översiktsplanen har ambitionen att beakta alla delar av 
hållbarhetsgreppet med bäring i bland annat Agenda 2030 och globala målen. Arbetet med 
översiktsplanen innebär även att det behöver göras prioriteringar och avvägar mellan olika intressen 
där det kan uppstå olika målkonflikter. 

Strategisk parkeringsplanering 

Karlstads Parkerings AB har under 2019 fått ett utökat ansvar för stadens parkeringar. Ett 
parkeringsledningssystem som syftar till att minska söktrafiken i centrum har invigts och i anslutning 
till den nybyggda snabbusslinjen har en pendlarparkering anlagts.  

Enligt kommunens parkeringsnorm finns en möjlighet för byggherren att vidta åtgärder för att främja 
ett minskat bilanvändande och bättre klimat, en så kallad grön resplan. Gröna åtgärder kan innebära ett 
minskat parkeringsbehov inom den aktuella fastigheten och kan diskuteras redan under planprocessen 
men följs sedan upp som en del av bygglovets beslutsunderlag. Exempel på gröna åtgärder kan vara 
medlemskap i bilpool, cykelpool med lådcyklar och cykelkärror, ett lättillgängligt cykelförråd 
innehållande till exempel dörröppnare, cykelservice, gratis eller subventionerat kollektivtrafikkort med 
mera. Grön resplan har bland annat diskuterats i detaljplanerna för Haga entré och Sundsta torg och 
har senast nyttjats i bygglovet för Tullaren 4 vid Packhusallén. 

Utbyggnad av laddinfrastrukturen för elfordon pågår och Karlstads El och Stadsnät AB har 
tillsammans med kommunen enats om en utbyggnadsplan som innebär att bolaget investerar och 
installerar 150 laddpunkter fram till 2020. Dessa hyrs av kommunen som ansvarar för försäljningen 
gentemot kund. Under 2018 installerades 34 laddpunkter och 2019 planeras ytterligare 30.  

Produktion och användning av fordonsgas 

Kommunen producerar fordonsgas för försäljning till extern gaskund, som i sin tur säljer gasen vidare 
till slutkund vid ett publikt tankställe i Karlstad. Ett nytt miljötillstånd för Sjöstads avloppsreningsverk 
möjliggör att vi nu kan ta emot mer slam för rötning vilket i sin tur möjliggör en ökad gasproduktion.  

Figur 8 nedan visar produktionen vid fordonsgasanläggningen de senaste åren. Minskningen 2018 
beror på att anläggningen då var helt avstängd i fyra månader på grund av installation av ny utrustning. 
Den minskade produktionsmängden berodde också på ett antal driftsstörningar och på att mindre 
mängd slam tillförts till rötkammaren under året då en ombyggnad på Sjöstadverket pågick. 

Figur 8: Producerad mängd fordonsgas (Nm3) vid fordonsgasanläggningen 

 
Källa: teknik- och fastighetsförvaltningen 

Nu är ombyggnaden på Sjöstadsverket slutförd och flertalet driftproblem har åtgärdats, vilket skapat 
möjligheter till optimering och därmed ökad gasproduktion. Det kan också finnas en viss kapacitet att 
ta emot mer externt slam exempelvis från våra kranskommuner. Fordonsgasanläggningens 
miljötillstånd är förberett för att anläggningen även ska kunna ta emot gas från matavfallsrötning.  
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Värme och el: karlstadsbornas energianvändning 

Klimatpåverkan från bostäder utgörs främst av energianvändning för värme och el, en fråga som 
kommunens energi- och klimatrådgivning arbetar med. Under 2018 har 305 enskilda 
rådgivningssamtal och nio offentliga aktiviteter genomförts med privatpersoner som målgrupp. I slutet 
av året riktades särskilt fokus på hembesök hos rådsökande för att höja kvaliteten på rådgivningen. Ett 
särskilt insatsprojekt med inriktning solel har syftat till att höja invånarnas kunskaper i ämnet. 
Kommunen har också tillsammans med Länsstyrelsen arbetat med energifrågan vid tillsynsbesök. 
Samarbetet mellan energi- och klimatrådgivningen och Karlstad Energi AB har utvecklats positivt 
under året, där kunder som tycker sig ha för hög energianvändning har hänvisats till rådgivningen. 

Projektet Coacher för energi och klimat har pågått under ett par år. Kommunens rådgivare riktar sig 
till företag som har en energianvändning under 300 000 kWh per år. I projektet ska företagen utföra en 
energieffektiviseringsåtgärd som ska ge minskad energianvändning med minst 20 procent per år. 

Övergången från oljeeldade värmepannor till fjärrvärme och värmepumpar samt ökad 
bioenergianvändning har utgjort viktiga bidrag till kommunens minskning av växthusgaser under de 
senaste åren. 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. Karlstads Energi har jobbat aktivt med att fasa ut fossil olja till fjärrvärmeleverans. Arbetet 
har kommit en bra bit på väg men ännu är inte målet helt uppnått. Under 2020 kommer avfallspannans 
fossila start- och stödbränsle bytas ut till Bio100 (RME) och senast år 2023 ska även användningen av 
fossil olja till start- och stödeldning ha fasats ut i fastbränslepannorna på Hedenverket.  

Bolaget ersätter även solelskunder, och andelen kunder med solel ökar kontinuerligt. En utredning 
gällande möjligheten att sälja solcellsanläggningar i egen regi beräknas vara klar vid årsskiftet.  

Den kommunala verksamhetens fossila avtryck  

Klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter kommer från tre huvudsakliga källor: livsmedel, 
energi (främst elförbrukning) och transporter. Nedan redogörs för genomförda och pågående insatser 
för att begränsa denna klimatpåverkan. Observera att åtgärder relaterade till konsumtion, avfall och 
skadliga ämnen (såsom plast och kemikalier) beskrivs i en särskild rapport, publicerad i juni 2019.   

Hållbara tjänsteresor 

2018 placerade sig Karlstad på en sjätteplats bland landets kommuner gällande fossilfria transporter 
(åttonde plats 2017). Det goda resultatet beror främst på en centraliserad fordonsflotta, men också på 
ett målmedvetet arbete för att få medarbetarna att välja hållbara sätt att resa. Dock är bil det vanligaste 
transportsättet för korta tjänsteresor (44 procent). För längre resor dominerar tåg stort. Kommunens 
fordonspark är idag fullt ut anpassad till målet om att vara fossilfri.  

I nuläget är 300 av kommunens cirka 420 fordon gasdrivna. Mängden gas som tankas i dessa framgår 
av figur 9 nedan.  

Figur 9: Mängd tankad fordonsgas (Nm3) 

 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen  

Utmaningen för att koncernens persontransporter ska bli helt fossilfria är att det finns för få tankställen 
idag som kan erbjuda biogas och HVO100 (100% fossilfri diesel).  
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Kommunens riktlinje för tjänsteresor uppmanar medarbetare att resa miljöanpassat, säkert och 
hälsofrämjande. Resor med bil och flyg i tjänsten klimatkompenseras med en avgift som sedan 
används till olika miljöprojekt. 2018 noterades dock att resor om 55 900 mil skedde med egen bil i 
tjänsten, där troligen fossila bränslen dominerar. Revidering av riktlinjerna för tjänsteresor respektive 
klimatkompensation pågår därför, och en utredning har påbörjats om hur vi ytterligare kan öka 
hållbarheten i kommunens tjänsteresor (politiskt initiativ, KS 2019-06-17). 

Det finns planer på att upphandla fler interna tappar för HVO100. Dessa kommer att placeras i 
kommunens ytterområden för att underlätta valet av fossilfritt alternativ. I flera verksamheter ses antal 
bilar över för att om möjligt dra ner på antalet och öka nyttjandegraden för de som kvarstår. Antal 
elcyklar och lastcyklar i de kommunala verksamheterna har också ökat stort.  

Hållbara transporter och arbetsfordon 

Möjligheten med elcyklar och lastcyklar prövas även som ersättning för traditionella maskiner. Under 
sommaren har ett test utförts för att sköta bevattningen av sommarblommor med lastcykel istället för 
med traktor, och driftverksamheten ser en potential i att ersätta fler fordon och transporter med 
lastcyklar.  

Kommunens entreprenadmaskiner går idag på 100 procent fossilfria drivmedel. Vid Karlstad Energi 
pågår också en omställning till fordon med fossilfritt bränsle även om man ännu inte nått ända fram. 
Sopbilarna på renhållningen drivs på fossilfritt bränsle, den sista sopbilen på fossila bränslen byts ut 
under vintern. Här ställs även krav på entreprenörer att göra denna omställning. Bolaget undersöker 
även möjligheten att byta ut samtliga personbilar till eldrift och att komplettera med flera elcyklar.  

Vid återvinningscentralerna satsas på nya rullkomprimatorer som beräknas halvera antal transporter av 
skrot. Ett försök att rullkomprimera möbler diskuteras, även det för att minska antal transporter.  

Digitaliseringens möjligheter används för att minska antalet transporter. Sensorer har monterats på 
papperskorgar med syfte att behovsanpassa tömningen. Nya ”big belly” papperskorgar behöver inte 
tömmas lika ofta och de larmar när de är fulla. Genom digitalisering och sensorer kan transporter inom 
andra områden också minska. 

Energieffektivisering i kommunens lokaler och anläggningar 

Enligt ett fastställt mål ska energiförbrukningen i våra lokaler minska med 14 procent från 2016 till 
2020. Utifrån detta pågår olika åtgärder för att effektivisera och optimera, bland annat vad gäller 
luftbehandling. På grund av att luftflöden generellt sett ökas för att uppfylla kraven på luftomsättning 
så har dessa projekt inte gett någon besparing under 2018. Ökningen av luftflöden förtar den 
förbättrade el-effektiviteten. För 2019 råder viss osäkerhet i data kring förbrukningen på grund av ett 
systembyte. Prognosen är dock en fortsatt minskning även om den inte sker i önskad takt. 

Kommunen fortsätter att sätta solceller på nybyggda fastigheter där det är lämpligt. Under 2019 har 
solceller installerats på Zakrisdals gruppboende och Rudsängens förskola. Planering pågår för solceller 
även på Stagnellska, Norrstrands förskola och Västerstrandsskolan. Karlstad Energi AB tar nu ett 
omtag gällande upphandling av solcellsanläggningar utifrån ett uppdrag om att ta fram en egenägd 
lösning. Det kan komma att innebära att bolaget köper in solcellsanläggningar som placeras på 
kommunala byggnader, där solelen debiteras till ett fast pris. 

Vad gäller utomhusbelysning arbetar verksamheten utifrån ett mål om en minskad energiförbrukning 
om 20 procent från 2016 till 2020. Utbyte av armaturer till energisnålare ledbelysning fortgår enligt 
plan och prognosen är att målet nås. Varje armaturbyte ger 50 procents minskning av 
energiförbrukningen. Ytterligare besparing kommer att ske då armaturerna är förberedda för 
styrsystem som ska optimera förbrukningen ytterligare. 

VA-verksamheten är en stor energianvändare i kommunen. Efter den genomlysning av verksamheten 
ur energieffektiviseringssynpunkt som gjordes i samband med det stora energieffektiviseringsprojektet 
för ett par år sedan, genomfördes de åtgärder som hade en återbetalningstid på upp till nio år – främst 
med fokus på byggnader. Övriga åtgärder hade längre återbetalningstid och bedömdes rimligare att 
utföra vid till exempel planerat utbyte av utrustning och vid om- eller nybyggnation i en anläggning. 
Löpande framåt tas alltså hänsyn till energieffektiviseringsfrågorna i alla om- eller nybyggnationer.  
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Det senaste året har kommunen inlett försök att använda biokol som jordförbättring. Biokol har flera 
goda egenskaper för växtligheten, men ur ett koldioxidperspektiv så har biokolen fördelen att det har 
potential att binda koldioxid i marken under århundraden vilket bidrar till så kallade negativa utsläpp9. 
Karlstads kommun kan med sitt stora skogsinnehav också bidra med skogen som 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 uttag10.  

Efter testet med att använda biokol i anläggningsjorden så ser kommunen fördelar och möjligheter 
med att fortsätta att använda biokol. För att spara kostnader för inköp av biokol finns potential att 
börja tillverka egen biokol som ett arbetsmarknadsprojekt. Även Karlstad Energi tittar på 
möjligheterna med en satsning på biokol och bevakar utvecklingen inom bio-CCS11 under 2020. 

Markanvändning och byggnation  

När kommunen är markägare kan olika krav ställas vid markanvisningen på kommande exploatörer 
vilket kan påverka koldioxidutsläppet. Till exempel kan krav ställas på att en byggnad ska vara 
miljöcertifierad, vilket ger en lägre energianvändning när byggnaden är i drift. Kommunen har också 
möjlighet att ställa olika villkor vid markanvisningen vilket att kan styra exploatören att använda 
material som forskningen visar är mer energieffektiv och hållbar för vår miljö. 

KBAB har det senaste året färdigställt tre bostadshus med en energiprestanda under 60 kWh per 
kvadratmeter, vilket motsvarar det uppsatta målet verksamheten fastställt. I övrigt redovisas 
klimatpåverkan från byggnation i särskild rapport från juni 2019. 

Kommunens fastighetsverksamhet ser att kraven på att redovisa klimatpåverkan både i byggskedet och 
förvaltningsskedet kommer att öka, därför måste även kompetensen inom detta område öka. 

Minskad klimatpåverkan från livsmedel 

Livsmedel är den sektor internt som har den största klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser. 
Klimatpåverkan från kommunens totala livsmedelsinköp ligger något högre än snittet i landet.  

Första halvåret 2019 köpte grundskolans verksamheter in 844 ton livsmedel, vilken är en ökning med 
26 ton jämfört med samma period 2018. Det går i linje med att barn- och elevantalet ökat. Trots detta 
har det totala utsläppet från livsmedel minskat med 5 procent. För hela kommunen är motsvarande 
siffror en minskning med åtta procent. Minskningen är delvis en effekt av projektet Klimatsmart mat 
som avslutades februari 2019. Klimatpåverkan från livsmedel har följts upp på enhetsnivå så att varje 
kök kan göra justeringar, de har arbetat med nya vegetariska recept och klimatberäknat måltider.  

Även den mat vi tvingas kasta har en stor inverkan på klimatet. Under våren har tre grundskolor infört 
ett rädda-maten koncept där personal har möjlighet att köpa en matlåda av den maten som finns kvar i 
serveringslinjen efter de sista eleverna har ätit. Detta har nu införts på alla skolenheter.  

Upphandling 

Kommunen har stor möjlighet att påverka klimatpåverkan från inköp och upphandling. Det finns en 
framtagen rutin hur vi ska arbeta internt med att ställa miljö- och hållbarhetskrav. Kommunen ingår 
också i ett nationellt nätverk med andra kommuner i syfte att ge stöd och utbyta erfarenheter inom just 
detta område. En positiv utveckling skulle vara att identifiera och fastställa bra hållbarhetskrav som 
kan användas vid upphandling för byggnation, projektering, bränsleinköp, inredning och 
transporttjänster. Ambitionen finns att använda livcykelkostnadsanalyser (LCC) i större utsträckning 
än i dag och även kanske livscykelanalyser (LCA), men det kräver goda kunskaper och resurser. Inom 
kommunen pågår just nu en större utredning av kommunens upphandlings- och inköpsorganisation. 
Det har i utredningen lyfts fram ett behov av en hållbarhetsexpert inom upphandlingsområdet och 
påpekats att resurser för uppföljning är alltför knappa.   

 
9 Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks. Att 
rika länder uppnår nettonegativa utsläpp senast i mitten av detta århundrade är en förutsättning för att kunna nå Parisavtalet. 
10 SLUs rapport 2019-04-02, enligt regeringens uppdrag att ta fram Scenarier för den svenska skogen och skogsmarkens 
utsläpp och upptag av växthusgaser, samt studier av subsidiensbedömningar av klimatnyttan med svenska skogsprodukter. 
11 Bio-CCS står för ”bioenergy + carbon capture and storage” 
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Utmaningar 

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. Enligt 
klimatutredningen har kommunens utsläppsutrymme fram till år 2045 redan använts upp år 2029 om 
de konsumtionsbaserade utsläppen fortsätter i samma takt som tidigare. I detta omställningsarbete har 
kommunen främst rådighet över transporteffektiv samhällsplanering och beteendeförändring. Det är 
dock svårt att veta om de åtgärder som kommunen vidtar får önskad effekt eftersom effekten ofta visar 
sig en lång tid efteråt.   

Svårigheten att förändra beteenden 

Alla utmaningar handlar om beteendeförändringar. Detta är särskilt svårt för klimatutmaningen som 
för många känns abstrakt och är något som inte akut nu utan sker i framtiden. Genom att lyfta 
klimatpåverkande beteenden från skuld och skam till att välkomna till ett bättre liv där det är enkelt att 
spara på resurser och samtidigt må bättre kan vi skapa en positiv utveckling i Karlstad. Det krävs ökad 
koncernsamverkan för att få till en sådan effekt. Idag finns mycket kunskap om dessa frågor på olika 
hål inom koncernen, men det är en utmaning att samordna och det saknas en bra struktur.  
 
Många avvägningar i stads- och samhällsplaneringen 

Att bygga hållbara städer och samhällen är en stor utmaning. Det finns en stor potential att minska 
klimatpåverkan genom samhällsplanering. Hur bostadsområden, arbetsplatser, handelsplatser och 
andra funktioner lokaliseras i förhållande till varandra lägger grunden för människors möjligheter att 
göra klimatsmarta val i sin vardag. Grunddragen för detta sker i kommunens översiktsplanering som 
kommunen har full rådighet över. I översiktsplanen ligger kanske de främsta utmaningarna i att länka 
samman olika intressen. Att arbeta med samhällsplanering lägger till exempel grunden för 
transporternas förutsättningar under en överskådlig framtid, och sätter ramarna för vilka typer av 
funktioner som kan komma att etableras på olika platser. 

Utsläpp från transporter måste minska  

Utsläppen från transporter är en särskilt stor utmaning att hantera. Regeringens klimatpolitiska råd 
konstaterar i sin senaste rapport (2019-03-21) att med nuvarande förutsättningar och beslut når Sverige 
bara halvvägs till målet att minska transportsektorns utsläpp med minst 70 procent till år 2030. Det 
räcker inte att köra på fossilfritt bränsle för att bli fossilfri ur ett livscykelperspektiv. Även om nu allt 
fler fordon går över till fossilfritt bränsle så måste åtgärder vidtas för att minska andelen transporter.  

Miljökrav i upphandling 

Upphandling och inköp är ett viktigt insatsområde för att effektivt påverka målet. Det är också ett 
område där vi i Karlstad har en utmaning enligt Aktuell hållbarhets miljöranking. I kommunens 
pågående upphandlingsutredning utpekas också miljökrav i upphandling som ett av de områden där 
kommunen i dagsläget inte har tillräckliga resurser för att nå målen i strategisk plan.   
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Mål: Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent 
att människor och miljö inte skadas 
Luftföroreningar påverkar både hälsan och miljön. De kan göra människor sjuka och förkorta den 
förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, 
försurning och klimatförändringar. Vi vill att luften i Karlstad ska vara så ren att människor och miljö 
inte skadas. //…//. Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll, till exempel från 
skogsbruk, jordbruk, industrier och vattenkraftverk. Vattendragen används exempelvis för fiske 
samtidigt som det ger oss dricksvatten. Sjöar och vattendrag är också viktiga för rekreation, 
exempelvis bad och båtturer. Det är viktigt att behålla vattenmiljöernas naturliga 
produktionsförmåga. Många växt- och djurarter är beroende av att vattendrag får flöda fritt, och att 
vattenståndet kan variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår önskan att bygga hus nära 
stranden eller vårt behov av att reglera vattenflödet för att producera el från vattenkraft. Vi vill att 
vattnet i Karlstads kommun ska vara så rent att växter, djur och människor inte påverkas negativt. 

Relaterande mål i Agenda 2030 

 2. Ingen hunger 

 6. Rent vatten och sanitet 

Indikatorernas utveckling 

Indikator 1 och 2: Kvävedioxidhalt respektive partikelhalt i luft  

Hos oss, som i de flesta kommuner, är trafiken den största källan till luftföroreningar. Vi mäter därför 
regelbundet luftkvaliteten på Hamngatan som är en av Karlstads mest trafikerade gator. Kontinuerlig 
mätning av kvävedioxid, partiklar (PM10) och svaveldioxid sker sedan andra halvåret 2016 vid en 
mätstation vid järnvägsstationen på Hamngatan. Kvävedioxid och partiklar (PM10) utgör indikatorer 
för det övergripande målet. 

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvävedioxidhalt i luft, mikrogram per kubikmeter 
(årsmedelvärde) 

- - 21,9 20,9       - 

Partikelhalt (PM10) i luft, mikrogram per kubikmeter 
(årsmedelvärde) 

- - 15,8 17,9      - 

Källa: Miljöförvaltningen. Luftmätningsstationen flyttades till ny plats 2016. Därför finns inte tidigare uppmätta värden med.  

Utfallet från mätningarna enligt ovan kan följas av allmänheten via www.karlstadluft.se. Variationen 
mellan åren kan bero på väderförhållanden och någon egentlig trend kan inte urskiljas. Förutom den 
kontinuerliga mätningen sker också indikativa mätningar med mindre tidstäckning vid Rådhuset 
(mätning av kvävedioxid, bensen och ozon), Hamngatan 16 (kvävedioxid och bensen) samt 
Drottninggatan 32 (kvävedioxid).   

De senaste årens mätningar vid Hamngatan visar att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och 
partiklar (PM10) klaras, men att miljökvalitetsmålen överskrids. Utsläppen av kvävedioxid kommer 
främst från fordonstrafiken. Halterna har minskat i Sverige sedan början av 1980-talet, främst till följd 
av skärpta avgaskrav på motorfordon. Höga halter av kvävedioxid är dock fortfarande ett problem i 
många svenska tätorter och minskningen går nu långsamt till följd av den ökande trafikmängden och 
den ökande andelen dieselfordon. I majoriteten av de kommuner som rapporterar mätningar av 
kvävedioxid från gaturum överskrids miljökvalitetsmålet. 

Utsläppen av partiklar (PM10) kommer huvudsakligen från slitage av dubbdäck som river upp 
partiklar från vägbanan. Kommunen genomför vart tredje år en inventering av andelen fordon med 
dubbdäck i centrala Karlstad. 2019 visade inventeringen att 70,5 procent av alla fordon hade 
dubbdäck. År 2016 var andelen 71 procent. Det har alltså inte skett någon nämnvärd förändring den 
senaste treårsperioden. 
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Indikator 3: Fosforhalt i vattendrag 
Kvalitetsfaktorn ”näringsämnen” är en av flera faktorer som ingår i ekologisk status. I ytvatten är 
fosfor en parameter som kan utgöra en indikator på vattensituationen kopplat till risk för övergödning. 
Indikatorn visar på transporten av mängden totalfosfor ut från vattendragen Alsterälven och Glumman. 
Indikatorn (ton fosfor/år) beräknas utifrån modellerade vattenflöden och månatliga provtagningar av 
fosfor i provtagningsstationer i de båda vattendragen. Provtagningar för dessa mätpunkter görs inom 
ramen för så kallad samordnad recipientkontroll av Norra Vänerns intressenter. 

Källor till fosfor är bland annat enskilda avlopp, avloppsreningsverk, jordbruksmark och dagvatten. 

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Källa: Miljöförvaltningen 

Resultatet 2018 är 6,7 ton. Halterna av fosfor i Glumman uppvisar mycket- till extremt höga halter och 
har en uppåtgående trend från år 2015. Halterna i Glumman är i genomsnitt mellan 2 till 3 gånger 
högre än i Alsterälven. Under 2018 var medelhalten av fosfor 44 µg/liter i Alsterälven och 107 µg/liter 
i Glumman.  

Det som dock ger högst utfall på indikatorn är vattenflödena. Trots en genomsnittlig högre halt i 
Glumman 2018 jämfört med året innan så var det totala vattenflödet mindre vilket resulterar i en klart 
mindre mängd fosfor som passerar provtagningsstationen. I Alsterälven var både halterna samt 
vattenflödena högre 2018 än 2017 vilket resulterar i en förhöjning av fosfortransporterna. En 
testberäkning med halter på 21 µg/liter för varje månad i de båda provtagningsstationerna resulterar i 
6,41 ton (2018 års vattenflöden). Detta visar att flödena har stört påverkan på indikatorn.  

Samtidigt visar utförda provtagningar att halterna av totalfosfor är klart förhöjda mot naturliga 
bakgrundshalter. I Glumman har åtta månadsvärden visat på extremt höga halter under de senaste två 
åren. Nuvarande indikator kan därmed ge missvisande information då flöden har högst påverkan.  

Stora påverkanskällor till näringsämnet fosfor till vattendragen är jordbruk, skogsbruk/kalhyggen, 
enskilda avlopp samt även reningsverk och urbant dagvatten. Fler vattenförekomster i kommunen än 
de som nämns ovan är idag belastade av höga halter näringsämnen. Indikatorn som används ger endast 
en siffra på fosfor från östra delen av kommunen som mynnar i Vänern. Det ger inte svar på hur 
övergödningssituationen ser ut i hela kommunen och inte heller om total status för dessa vattendrag 
eller övriga vattenförekomster som ingår i de delavrinningsområden där dessa två vattendrag ingår. 
Därför kompletteras denna indikator med en redogörelse för ytvattnets (sjöar och vattendrag) kvalitet, 
indelat efter ekologisk respektive kemisk status.   

Statusklassning: Ekologisk status 

I Karlstads kommun är det endast totalt sex vattenförekomster (11 procent) av kommunens sjöar och 
vattendrag som idag bedöms ha en god ekologisk status: sex procent av vattendragen (figur 10 nedan) 
och 16 procent av sjöarna (figur 11 nedan). 2019 års klassning visar dessutom en försämring jämfört 
med tidigare klassningar, men det bör nämnas att tillförlitligheten i bedömningar varierar och 
klassningarna kan komma att ändras om kunskapsläget ökar. Statusklassningar finns i VISS12. 

Figur 10: Ekologisk status för vattendrag (ytvattenförekomster) inom Karlstads kommun, andel i procent 

 
Källa: viss.lansstyrelsen.se 2019-09-13, arbetsmaterial under förvaltningscykel 3, hämtade september 2019. Skillnad från 
uppgift i VISS är att Ävjan har enligt uppgift i e-postkontakt med länsstyrelsen satts till otillfredsställande status istället för dålig. 

 
12 VISS står för Vatteninformationssystem Sverige, se viss.lanstyrelsen.se 
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Figur 11: Ekologisk status för sjöar (ytvattenförekomster) inom Karlstads kommun, andel i procent 

 
 
Källa: viss.lansstyrelsen.se 2019-09-13, arbetsmaterial under förvaltningscykel 3, hämtade september 2019 

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange kvalitetskrav som vattnet ska 
uppnå vid en viss tidpunkt. Det sätts för varje enskilt vatten (vattenförekomst). Utgångspunkten är att 
alla vatten ska uppnå minst god status. Uppnås inte god eller hög status, ställs krav på att 
vattenförekomsten ska uppnå god status senast vid en given tidpunkt. Det är vattenmyndigheten i 
Västerhavets vattendistrikt som beslutar om miljökvalitetsnormer för vatten inom Karlstads kommun. 

Enligt EU’s ramdirektiv för vatten ska sjöar och vattendrag uppfylla god ekologisk status senast 2015, 
men för vissa vattenförekomster finns tidundantag. Utöver de vattenförekomster i kommunen som har 
god status idag, ska ytterligare 25 ytvattenförekomster ha uppfyllt god ekologisk status senast år 2021 
och senast år 2027 ska samtliga sjöar och vattendrag i kommunen ha uppfyllt god ekologisk status.  

Statusklassning: Kemisk status 

Idag uppfyller ingen sjö eller vattendrag god kemisk status inom Karlstads kommun. Detta beror till 
större del på förekomst av kvicksilver och polybromerade difenyleter (PBDE)13. Halterna PBDE och 
kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i princip alla ytvattenförekomster i Sverige. 
Kvicksilver och andra miljögifter lagras i fisk och är en anledning till att vi idag tyvärr inte kan äta 
insjöfisk lika ofta som förr.  

I den kemiska statusen ingår ytterligare 43 så kallade prioriterade ämnen14 för ytvattenförekomster. 
Varje sådant ämne har gränsvärden som inte får överskridas för att uppfylla god kemisk status. Flera 
vattenförekomster har klassningen god för många ämnen, men också ämnen med bedömningen ”ej 
klassad” eftersom det finns brist på underlag. Det saknas i vissa fall mätvärden för ämnen som riskerar 
spridas till sjön eller vattendraget i en sådan utsträckning att gränsvärden kan överskridas. 

Statusklassning: Grundvatten 

Grundvattnets kvalitet mäts i kvantitativ och kemisk status. Kommunens grundvatten har delats in i 
åtta större grundvattenförekomster. Den kemiska och kvantitativa statusen är enligt senaste 
bedömningen god i samtliga förekomster (VISS 2019-09-13). För vissa grundvattenförekomster finns 
det brist på underlag och mätningar. 

 

 
13 PBDE är en bromorganisk förening som används i flamskyddsmedel med stor spridning i miljön. 
14 Prioriterade ämnen för kemisk status i sjöar och vattendrag, Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19).  
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Analys och åtgärder 

Luften i Karlstads kommun 

I Karlstad har luften under de senaste årtiondena blivit allt bättre, men det finns fortfarande en hel del 
föroreningar som behöver minska. Vägtrafik är den största källan till luftföroreningar, och kommunens 
åtgärder och analys gällande denna typ av utsläpp beskrivs närmare under det övergripande målet att 
Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun tidigare i denna rapport. 

Enligt en miljöutredning15 som gjordes 2014 är en förbättring av luftkvaliteten en nödvändighet för att 
upprätthålla en acceptabel stadsmiljö. Utredningen pekar på sex olika åtgärdspaket där flera föreslagna 
aktiviteter svarar mot målet om en renare luft. Sänkta hastigheter, minskad söktrafik, minskad 
användning av dubbdäck, bilfria gator, miljöanpassad halkbekämpning och dammbindningsåtgärder är 
några som anses ha särskild god effekt. Kommunen har arbetat med flera av de föreslagna åtgärderna, 
såsom att särskilt informera om konsekvenserna av dubbdäcksanvändning.  

Införandet av parkeringsledningssystemet under 2019 är kanske det som kommer att ge störst effekt på 
målet. I nuläget är tolv anläggningar anslutna vilket omfattar 1 674 parkeringsplatser. Slingor finns 
nedlagda i marken vid in- och utfart som känner av om en bil åker in eller ut, informationen registreras 
i ett anläggningsskåp och skickas via 4G-signaler till systemet som sedan ser till att informationen 
visas på digitala skyltar och i appen SwappAccess. Lösningen syftar till att minska söktrafiken i 
centrala Karlstad.  

Kommunen arbetar också med att testa och utveckla olika tekniker av gatuunderhåll och 
halkbekämpning för att minska partikelhalten i luften. Under hösten 2019 har mätstationen på 
Hamngatan försetts med extra mätutrustning som visar halterna av partiklar (PM10) för kortare 
tidsintervall så att förebyggande vägsaltning kan sättas in i tid vid stigande partikelhalter. Det saknas 
dock rutiner i dagsläget för att ta tillvara denna möjlighet på ett effektivt sätt.  

Hur staden planeras framåt med bebyggelsestruktur, trafikmängder och tillgång på grönområden eller 
gatuträd påverkar också luftens kvalitet i staden. I stadsdelsvision för Viken, som varit på samråd 
under året, föreslås bland annat trafiklösningar som ska avlasta Hamngatan förbi resecentrum. 
Samtidigt föreslås satsningar på både kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken genom 
Vikenförbindelsen för att göra hållbara färdsätt mer attraktiva.  

Kommunen satsar under året på att utbilda medarbetare i programmet SIMAIR för att kunna göra 
beräkningar av luftkvaliteten i samband med förtätningar och nya planprojekt i stadsmiljö. På så sätt 
kan olika utformningar testas och utvärderas under arbetets gång, med syfte att få en bra miljö att 
vistas och säkra att miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids. 

Vattnet i Karlstads kommun 

20 procent av kommunens yta täcks av vatten. Vi har även stora tillgångar av grundvatten under jord. 
Målet att vattnet i Karlstad ska vara rent tolkas i detta sammanhang som att vattnet ska ha en god 
ekologisk och kemisk status. Fyra åtgärder under året bedöms ha haft den största effekten för god 
måluppfyllelse: pågående arbete med samordning inom dagvattenhantering, hänsyn till grönstrukturer 
och dagvattenhantering i planarbete, bildande av nya vattenskyddsområden samt införande av den nya 
rollen Vattenstrateg i kommunen. Dessa fyra projekt/åtgärder beskrivs närmare nedan.  

Samordning inom dagvattenhantering 

Kommunen har identifierat ett behov av att tydliggöra en plan eller strategi för hur dagvatten ska 
hanteras med avseende på kvalitet och kvantitet. Detta har lyfts i vattenplanen (antagen 2003), 
kommunens VA-plan och i åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt. Det pågår därför ett 
arbete som leds av kommunledningskontoret där miljöförvaltningen, teknik- och 
fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen ingår. Här ska bland annat ansvarsområden 
förtydligas, och ett önskat resultat är bland annat att dagvattenanläggningar börjar anmälas och att 
effektivare tillsyn kan bedrivas, att det finns en tydlig hantering från planskede till drift och att 
miljökvalitetsnormer för vatten beaktas. 

 
15 Trafikåtgärder för Karlstads centrum 2014-08-11, Ramböll 
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Grönstrukturer och dagvattenhantering i planarbete 

Samhällsplaneringen har stor betydelse för vattnets kvalitet. Fler hårdgjorda ytor och partiklar från 
trafiken kan innebära förändrade flöden och påverka vattnets kvalitet. Stadens grönstruktur har en 
viktig funktion genom att fördröja och eventuellt rena dagvattnet innan det rinner vidare mot 
recipienten. Miljökvalitetsnormerna för vatten beaktas vid nya planarbeten och utrymme för 
fördröjning av dagvatten ges ofta i detaljplan. Ofta diskuteras gröna lösningar som även kan ge 
synergieffekter avseende lokalklimat och människors hälsa. 

I stadsdelsvision för Viken föreslås en dagvattenpark för att omhänderta dagvatten från områden med 
höga trafikflöden och stor andel hårdgjorda ytor. Samtidigt kan nya rekreativa värden skapas.  

Nya vattenskyddsområden 

Ansökan om nya reviderade vattenskyddsområden för Törne och Mellerudstorps vattentäkter har 
inlämnats till Länsstyrelsen för fastställande. Översyn av Sandtorp och Älvsbacka vattentäkter återstår 
och för Älvsbacka saknas vattendom. Detsamma gäller Ulvsby vattentäkt, men det verket kommer att 
kopplas bort inom ett par år. Övriga vattentäkter är hanterade. 

Ny roll i kommunen: vattenstrateg 

Under 2019 tillsattes en ny roll i kommunen, som vattenstrateg. Syftet med rollen är att samordna och 
driva vattenfrågor, särskilt utifrån det så kallade vattendirektivet. Rollen har inrättats inom 
miljöförvaltningens rådgivnings- och miljöstrategiska avdelning. Under året har vattenstrategen bland 
annat kartlagt kommunens representation i olika typer av externa vattenorganisationer. 

Övriga åtgärder 

Flera av kommunens åtgärder som bidrar till ett renare vatten redovisades i en rapport som 
publicerades i juni 2019, där målet att Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av 
skadliga ämnen följdes upp. Där framgår att åtgärder vidtagits för att minska förekomsten av plast, att 
läkemedelsreningen förbättras vid reningsverken och att tillsyn har riktats till tandvårdskliniker för att 
säkra att kvicksilver från tandamalgam inte leds via det kommunala avloppsnätet ut i våra vattendrag.  

En annan åtgärd som kommer att ha effekt på målet är pågående inventering av enskilda avlopp. De 
avlopp som tros vara i sämst skick inventeras först. Permanentboende med okänt avlopp och där 
tillstånd saknas samt avlopp som är anlagda före år 1987 prioriteras. Tidigare år har inventeringar 
prioriterats i områden i närhet till vattenförekomster med sämre status, exempelvis kring ån Glumman 
och Alstern/Alsterälven men under 2019 görs inventeringen i hela kommunen. 

Inom kommunen finns fyra större avrinningsområden och till vart och ett av dessa finns ett vattenråd 
där kommunen deltar. Vattenråden samlar aktörer och verkar för delaktighet, att lyfta vattnets alla 
värden och uppfylla god status. Bland annat har Alstersälvens vattenråd beviljats LOVA-medel under 
2019 för projektet Alstern fri från övergödning. Norsälvens vattenråd har undersökt lekområden för 
fisk i Norsälven. Klarälvens vattenråd har samlat aktörer i ett möte kring Tjärnsälvens 
avrinningsområde. 

I Sundstatjärnet pågår ett projekt för att komma tillrätta med algblomningsproblematiken. Bland annat 
har utfiskning gjorts i sjön 2017 och 2019 i syfte att få till en bättre balans i ekosystemet. 

Förnyelsetakten gällande kommunens vattenledningsnät har ökats tack vare utökad grundram. I takt 
med nya exploateringar ses behovet av fler utjämningsmagasin över, med syfte att inte öka bräddning 
till recipient. Åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt pekar på att den här typen av insatser 
kan behöva prioriteras högre i områden där bräddningar sker till känslig recipient. Kommunen arbetar 
också löpande med att inventera och ställa krav på fastighetsägare gällande dagvattenseparering, men 
takten behöver öka för att klara att minska behovet av bräddning även vid nederbördsrika år. 

Ansvaret för tömning av fettavskiljare flyttades i juni över från Karlstads Energi AB till teknik- och 
fastighetsförvaltningen. Tidigare har fettavskiljare kunnat tömmas av privata entreprenörer, nu får 
tömning av fettavskiljare enbart utföras av kommunen. Syftet är att förbättra kontrollen av att 
fettavskiljare töms i den omfattning som behövs och att förhindra problem med utsläpp av fetthaltigt 
vatten till spillvattenledningsnätet. Fettet kan orsaka avloppsstopp som kan leda till 
källaröversvämning eller bräddning. En utmaning framåt är att ställa krav på befintliga 
livsmedelsverksamheter där fettavskiljare saknas. 
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Utmaningar 

Ren luft i en stad som förtätas 

Utmaningen i samhällsplaneringen ligger i att väga olika intressen mot varandra, det kan innebära 
målkonflikter då alla intressen kanske inte kan tillgodoses. En förtätning av stadsmiljön innebär fler 
människor och mer ytor som tas i anspråk. Samtidigt behöver utrymme finnas för parker, gatuträd och 
planteringar för att binda skadliga partiklar, rena luften och låta vattnet infiltrera i marken. 

Halterna av kvävedioxid och partiklar i luft påverkas till stor del av trafiksituation, trafikflöden och 
fordonstyper. Mätning av luftkvalitet sker i dag på Hamngatan som är en av de mest trafikerade 
gatorna i centrala Karlstad. Hamngatan står inför en stor omvandling med anläggande av ett nytt 
resecentrum. Då det projektet är slutfört så kommer luftkvaliteten där att förbättras. Samtidigt kommer 
trafiken längs närliggande Packhusgatan att öka, och enligt beräkningar kan det bli 20 000 fordon per 
dygn som passerar där eftersom det samtidigt sker byggnation i området av såväl bostäder som kontor 
och verksamheter. Utmaningen består i att styra om från ett starkt bilberoende till val av alternativa 
mer hållbara transportmedel, eftersom luftproblemen i centrala Karlstad annars bara kommer att flyttas 
från en geografisk plats till en annan.  

2014 gjordes en större ”Miljöutredning om buller, luft och klimatpåverkan i centrala Karlstad”. Till 
den hör ett åtgärdspaket med aktiviteter som anses kunna ha stor effekt på just luftkvaliteten. Flera av 
dessa åtgärder är genomförda, men det kvarstår ännu viktiga frågor att hantera vidare såsom att se över 
möjligheten med restriktioner för tung trafik och att införa fler bilfria gator. 

God ekologisk och kemisk status i sjöar och vattendrag 

De största orsakerna till att vi inte har den goda ekologiska status vi önskar i våra vatten idag är 
övergödning och fysisk påverkan. Nästan häften av kommunens vattendrag och ungefär en fjärdedel 
av kommunens sjöar överskrider gränsvärden för näringsämnen, vilket orsakar övergödning och 
algblomning i mindre sjöar och Vänerns vikar. Med fysisk påverkan avses vandringshinder (dammar, 
vattenkraftverk), flödes- och vattenståndförändringar och förändrad fysisk form. Vandringshinder gör 
att våra vattendrag och sjöar inte hänger ihop på ett naturligt sätt. Även befintlig och planerad 
vattennära exploatering har negativ påverkan på målet. 

För att kunna uppnå måluppfyllelse vad gäller ”ett rent vatten” så krävs en bred samverkan inom 
koncernen. I Åtgärdsprogrammet från Västerhavets vattendistrikt finns beslutade uppgifter för 
kommunerna för att uppfylla god ekologisk och kemisk status, däribland tillsyn, planer, 
dagvattenhantering, VA-plan och skydd av dricksvattenförsörjning för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. Denna samverkan och måluppfyllelse bör utgå från ett genomarbetat 
faktaunderlag, vilket saknas idag.  

Utmaningen är att skapa förutsättningar för att arbeta proaktivt istället för reaktivt med åtgärder. 
Genom bra underlag i form av vattenförekomsters status och vad som har störst påverkan kan åtgärder 
planeras och stöd sökas för att försöka förbättra status och uppfylla miljökvalitetsnormerna. 
Faktaunderlaget kan ge underlag för prioriteringar och tillsätta åtgärder. Tidigare arbetade kommunen 
utifrån en fastställd Vattenplan (beslutad 2003) men detta faktaunderlag saknas idag. Samverkan inom 
kommunen men också med andra aktörer och kommuner är viktigt för måluppfyllelsen, eftersom 
vatten inte följer de traditionella administrativa gränserna.  

Ett annat vattenanknutet problem i kommunen som är kopplat till regleringen av Vänern är den 
kraftiga igenväxning som sker utmed Vänerns stränder. För att minska risken för översvämning antogs 
år 2008 en ny vattenregleringsstrategi för Vänern. Strategin innebär att Vänerns medelvattenstånd 
sänks med cirka 15 centimeter och att Vänerns högsta vattennivåer beräknas minska med cirka 40 
centimeter. Regleringen är betydande för samhällsnyttan, men förväntas få stora negativa 
konsekvenser för Vänerns stränder, skärgårdar och vikar. Studier från Vänerns vattenvårdsförbund 
visar att Vänerns stränder växer igen i högt tempo. Det är ett problem för de arter som lever i zonen 
mellan vatten och land, men också ett stort hot mot rekreationsvärden utmed stränderna. 
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Mål: Den biologiska mångfalden ska värnas och 
naturens värde för friluftslivet ska utvecklas 
Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar och 
fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och 
riskerar att försvinna på sikt. Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem 
ska fungera. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av 
naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemen. Vår rika och varierade 
natur är en källa för friluftsliv och rekreation, och har därigenom stor betydelse för folkhälsan. 

Relaterande mål i Agenda 2030 

 2. Ingen hunger 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Indikatorernas utveckling 

Indikator 1: Andel skyddad natur 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Skyddad natur, andel av kommunens landareal 3,10 3,10 3,13 3,13     - 

Källa: SCB 

Det som räknas som skyddad natur i den här indikatorn är formellt långsiktigt skyddad natur enligt 
miljöbalken, det vill säga nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, djur- och 
växtskyddsområden 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.  

Under 2018 har Skogsstyrelsen beslutat om fyra nya biotopskyddsområden med en sammanlagd areal 
på 16 hektar. Några andra skydd av naturområden har inte tillkommit 2018. I Statistiska centralbyråns 
(SCB:s) statistik har landarealen för naturreservat minskat med 18 hektar, utan att antalet naturreservat 
har ändrats. År 2017 fanns en ökning av arealen naturreservat i kommunen på 22 hektar i SCB:s 
statistik men det visade sig delvis bero på en felaktig registrering i databasen som nu korrigerats. 
Sammantaget gör detta att andelen av kommunens landareal som har ett långsiktigt skydd är 
oförändrad jämfört med 2017 och ligger kvar på 3,13 procent. Det har alltså tillkommit några nya 
skyddade områden under 2018, men utvecklingen går mycket långsamt framåt. 

Bland jämförelsekommunerna finns både högre och lägre siffror på andel skyddad natur av 
kommunens totala landareal (Kalmar 0,8 procent, Linköping 1,7 procent, Jönköping 4,5 procent, 
Växjö 1,9 procent, Örebro 3,3 procent, Gävle 4,3 procent, Sundsvall 1,6 procent, Luleå 3,7 procent). I 
Karlstads kommun har dock andelen skyddad natur i stort sett varit densamma under de senaste åren, 
medan alla jämförelsekommunerna ökat sin andel. Under perioden 2014 till 2018 har Örebro haft den 
största procentuella ökningen med 1,3 procent. 

Indikator 2: Tillgång till grönområde 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Andel invånare i Karlstads tätort med ett större 
grönområde inom 300 meter 

77,4 77,4     -     -     - 

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen 

En analys av hur stor andel av Karlstads invånare som har 300 meter eller mindre till ett större 
grönområde gjordes 2016. Sedan dess har inte någon ny analys gjorts. Förändringar i stadsmiljön så 
som nya eller ianspråktagna grönområden, överbryggande av stora barriärer eller förändringar i antalet 
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invånare i staden är långsamma processer där utfallet inte skiljer sig nämnvärt från år till år. 
Bedömningen är att analysen kan följas upp med minst fem års mellanrum. Eftersom analysen har 
gjorts internt inom kommunen går inte resultatet att jämföra med andra kommuner.  

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.  

Indikator 3: Nöjdhet med tillgång till grönområde 
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.  

Karlstadsbornas betyg är 7,8 på en 10-gradig skala, där 10 är högsta betyg. Kvinnorna är något mer 
nöjda med betyget 7,9 mot männens 7,7. Det är en marginell skillnad mot föregående år och sett på en 
femårsperiod ligger betyget mellan 7,8 och 8,0.  

Figur 12: Nöjdhet tillgång till grönområde 

 
Källa: SCB 

Karlstad ligger på samma nivå som våra jämförelsekommuner samt medelvärdet för alla kommuner 
som deltog i undersökningen. Örebro har fått betyget 7,9, Växjö 8,0, Luleå 7,7 och Kalmar 7,8. 
Medelbetyget för de 111 kommuner som deltog i medborgarundersökningen var 7,9. Det lägsta 
betygsindexet som gavs i undersökningen var 6,0 och det högsta betygsindexet var 8,8. 

Figur: Nöjdhet tillgång till grönområde, jämförelsekommuner 

 
Källa: SCB, observera bruten skala 
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Analys och åtgärder 

Sammantaget har kommunen ett aktivt arbete med utveckling av naturvärden och friluftsvärden, på 
flera sätt inom kommunen. Det är svårt att på ett bra sätt följa upp och mäta hur den biologiska 
mångfalden här utvecklas. Dels går förändringar långsamt och dels skulle det behövas omfattande 
inventeringar för att hålla koll på hur olika arters populationer utvecklas från år till år. 

Grönområden bidrar till att göra det attraktivt att bo och vistas i Karlstad och är en viktig faktor för att 
främja Karlstadsbornas hälsa. I samhällsplaneringen kan viktiga samband mellan grönområden 
stärkas, barriärer överbryggas, naturvärden tas tillvara eller nya parker skapas. Genom förhandsbesked 
och bygglov kan placering av byggnader eller bostadstomter vägas mot viktiga gröna samband eller 
höga naturvärden. I samband med ombyggnation eller skapande av nya offentliga platser i stadsmiljön 
kan mer grönska tillföras och olika ekosystemtjänster beaktas. 

Det aktiva naturvårdsarbetet handlar om skydd av värdefulla naturområden, restaurering av områden 
vars värde för den biologiska mångfalden har minskat, anpassad skötsel av kommunens mark samt 
inventeringar för att öka kunskapen om naturvärden i olika områden och följa utvecklingen hos arter 
och naturtyper. Naturvårdsarbetet bedrivs både på kommunägd mark och i samarbete med privata 
markägare. En stor del av arbetet bedrivs av teknik- och fastighetsförvaltningen, som utgår från sin del 
av Naturvårds- och friluftsplan, del 1 Handlingsplan 2014–2020. Under 2019 behandlades 
handlingsplanen i kommunfullmäktige, vilket innebär att naturvårdsprogrammet från 1995 nu har 
upphört att gälla. De förslag till kompletterande inriktningsmål och åtgärder som andra nämnder 
ansvarar för godkändes som underlag till respektive nämnds fortsatta verksamhetsplanering.  

Nya och framtida naturskyddsområden  

Arbete pågår med att färdigställa ett kommunalt naturreservat av lövskogar på privatägd mark utmed 
vattendraget Ölman norr om Väse. Sedan tidigare finns avtal med markägare om att skydda 99 hektar 
skog. Ytterligare 19 hektar har värderats under våren 2019 och under hösten ska fler marker värderas. 
Om överenskommelser därefter träffas med markägarna kommer även dessa delar att ingå i reservatet 
och tidplanen är att beslut om reservatsbildning kan fattas av kommunfullmäktige under 2020. 

En analys har gjorts av förslag till skydd av skog i naturvårds- och friluftsplanen för att se vilka 
områden som inte står i konflikt med andra markanvändningsintressen. Kommunen är nu överens om 
fem områden där reservatsbildning skulle kunna påbörjas före den nya översiktsplanen är färdig. 
Dessa fem är Bergviks udde, Älvenäs, Björketorp, Alhaget och Fiskartorpet. 

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, ett arbete 
som nu pågår. För Skutberget togs 2018 beslutet att avvakta med reservatsbildningen tills visionen för 
områdets framtida utveckling har fastlagts. 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kan också besluta om reservatsbildning, och där pågår förarbeten för 
områden vid Klarälvsdeltat samt en utökning av Sörmons naturreservat. Skogsstyrelsen har också 
upprättat tidsbegränsat skydd för två skogsområden i form av naturvårdsavtal.  

Skötsel och restaurering av skog och mark 

Genomförda inventeringar av lövskogar och naturbetesmarker i Karlstads kommun visar att det finns 
ett stort restaureringsbehov i dessa naturmiljöer. Kommunen har arbetat aktivt bland annat med 
restaurering av strandängar och det senaste året också några torra naturbetesmarker på kommunens 
mark. För att behålla och utveckla den biologiska mångfalden finns det dock behov av mycket mer 
restaureringsinsatser både i skog och odlingslandskap. 

Några exempel på några större aktuella projekt och åtgärder är: 
 Ett LONA-projekt16 som är inriktat på lövskogar och mindre hackspett (en av kommunens 

ansvarsarter) pågår. Projektet bidrar både med förbättrat kunskapsunderlag, kunskapsspridning 
samt skydd och restaurering av lämpliga områden. 

 En naturbetesmark på 4 hektar har restaurerats för att främja hävdgynnad flora som är en 
viktig näringskälla för många pollinatörer.  

 
16 Lokal naturvårdssatning med stöd från Naturvårdsverket 
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 Under hösten kommer Herröns våtmark att restaureras för att gynna våtmarksfåglar. 
 Vid Södra Hyns strandäng kommer 16 hektar att restaureras genom fräsning av tuvor. 
 Cirka 10 hektar tätortsnära skog har under året röjts eller gallrats med inriktning mot framtida 

rekreations- och upplevelsevärden. 

EU har pekat ut ett antal invasiva främmande arter som inte får introduceras i landet, spridas i naturen 
eller gynnas att bli fler eftersom de tränger ut inhemska arter och hotar den biologiska mångfalden. 
Naturvårdsverket har pekat ut ytterligare några arter som är eller riskerar att bli invasiva. Några av 
dem finns i Karlstads kommun och en förstudie startar nu för att planera hur de ska bekämpas.  

Åtgärder för biologisk mångfald i sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag är av stor vikt för den biologiska mångfalden och en stor resurs för friluftslivet.  

I analysen för målet Luft och vatten i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö inte skadas 
tidigare i denna rapport framgår att endast 11 procent av kommunens sjöar och vattendrag uppfyller 
god ekologisk status. Målet med ekologisk status i sjöar och vattendrag är att förutsättningar ska finnas 
för att allt levande i vattnet ska må bra. En parameter för ekologisk status är mångfald i fiskbestånd, 
vilket fått klassningen måttlig eller otillfredsställande för den större delen av kommunens sjöar och 
vattendrag. Detta beror till stor del på olika form av fysisk påverkan. 

Naturliga kantzoner utmed sjöar och vattendrag är en förutsättning för den biologiska mångfalden på 
land och i vattnet, och även en förutsättning för att uppfylla god ekologisk status. Arbete med skydd 
av lövskog längs med Ölman är positivt för den ekologisk statusen i vattendraget. Löv och död ved i 
vattendrag bidrar med energin och habitat för liv i vattnet, samtidigt är vattnet viktigt för insekter som 
i sin tur är viktiga för fåglar.  

LONA-projektet småvatten startades under våren med inventering av 96 dammar och småvatten för att 
kartlägga var i kommunen större vattensalamander (en av kommunens ansvarsarter) förekommer. 
Under 2019–2020 kommer minst fem småvatten att restaureras och ett småvatten att nyskapas. 

Kommunens parker, vandringsleder och friluftsområden 

Kommunen arbetar aktivt med att utveckla, tillgängliggöra och informera om de olika naturområden 
som finns för att locka fler ut i naturen. Ett exempel från året är invigningen av det nya elljusspåret 
samt konstsnöanläggningen vid Tuggelite vilket uppskattats stort av allmänheten. Ett annat exempel är 
ett pågående projekt gällande stadsnära odling. Under 2019 hölls ett föredrag i Karlstadsrummet med 
tips om olika utflyktsmål i Karlstadsnaturen och en familjedag i I2-skogen där besökarna fick bekanta 
sig med livet i ett småvatten. 

I Karlstads kommun finns ungefär 17 mil vandringsleder, fördelade på ett trettiotal olika sträckningar. 
Det finns såväl tillgänglighetsanpassade leder som vandringleder i mer orörd natur. Under hösten 
kommer förbättringsarbeten att ske vid leden runt Herröns våtmark, leden vid Östanås samt leden vid 
sjön Panken som nu åter tillgängliggörs för allmänheten.  

Mariebergsskogen har också en viktig roll i sammanhanget. Där har den förnyade basutställningen i 
Naturum mottagits positivt. Tipspromenader genomförs varje vecka med natur- eller miljötema och 
"Vilda djurlådan", "Bara-vara-promenad", "Naturgympa för kropp och själ" och "Kom i gång med 
friluftsliv" är exempel på aktiviteter. Besökare och skolgrupper har erbjudits föredragen "Från 
Värmlands skogar till Svalbards smältande is", "Fåglar i Sverige" och utställningen Värmlandsfoto.  

Medborgarundersökningar visar att karlstadsborna ger ett gott betyg till parker och lekplatser. Under 
året har Marknadsgatans lekplats i Molkom färdigställts som är den första i sitt slag i 
kommunen. Tanken är att lekplatsen även ska kunna fungera som en mysig mötesplats för hela orten.  

Utomhuspedagogik i skolan 

Skolan, bland annat genom naturskolans verksamhet, bedriver ett viktigt arbete att lära barn och unga 
om naturen och ge dem möjlighet till naturupplevelser av olika slag. Naturskolan har till uppdrag att 
stödja pedagoger och elever/barn genom upplevelser och platsbaserat lärande och ledarskap i alla 
ämnen. De ska verka för att utomhuspedagogik används som en självklar del i den ordinarie 
undervisningen samt synliggöra och skapa medvetenhet om förhållningssättet ”lärande för hållbar 
utveckling”. I nuläget arbetar tre utomhuspedagoger med frågan. 
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Karlstad Växer: naturhänsyn i samhällsplaneringen  

I plan- och genomförandeprocessen har de gröna frågorna integrerats i allt större utsträckning. I 
jämförelse med ett tiotal år tillbaka har kommunen idag ett mer utvecklat helhetstänk avseende gröna 
frågor som har fått en större tyngd, vilket inte minst märks i form av ekosystemtjänster. I både 
utvecklingen av den nya stadsdelen Jakobsberg och i stadsdelsvisionen för Viken har de 
ekosystemstjänster som finns i respektive område lyfts fram i respektive arbete. I arbetet med 
Grönstrukturplanen identifierades ekologiska spridningssamband17 som utgör ett faktaunderlag för 
dessa frågor och kommer att användas i processerna. Det finns även en beställning för att komplettera 
karteringen av ekologiska spridningssambandet, för Karlstads tätort med omnejd. I stadsplaneringen 
analyseras bland annat värmeöar och grönskans betydelse för lokalklimatet 

Utveckling av nya stadsdelen Jakobsberg 

I arbetet med den nya stadsdelen Jakobsberg har två gröna stråk föreslagits mellan 
Mariebergsskogen/Mariebergs strandängar och Jakobsbergsskogen med syftet att knyta samman de 
båda naturområdena. De båda stråken främjar hur människor kan röra sig mellan de större 
naturområdena, värnar potentiellt viktiga miljöer för groddjur och ger utrymme för 
dagvattenhantering. Gång- och cykelbroar över Klarälven mot Knappstad har föreslagits för att minska 
älvens barriäreffekt och nå ut till större strövområden för de nya invånarna. Det har även genomförts 
en workshop med syfte att identifiera och tillvarata ekosystemtjänster inom området, som sedan har 
legat till grund för utformningen av planförslaget. 

Stadsdelsvision Viken 

I arbetet med stadsdelsvisionen för Viken har ekosystemtjänster inom området analyserats. Här finns 
möjlighet att utveckla och nyttja ekosystemtjänster för att exempelvis fördröja dagvatten, rena luft och 
reglera temperaturen. Befintliga grönområden har bevarats och ny entré till stadsträdgården föreslagits 
som främjar rekreation. Ny vegetation kan bidra till ökad biologisk mångfald och en ny dagvattenpark 
föreslås med spännande gångstråk ut i vattnet som ska komplettera parker och promenadvägar, 
samtidigt som vattnet kan fördröjas. 

Fördjupad översiktsplan I2-skogen 

Under året har arbetet med fördjupad översiktsplan för I2-skogen startats upp. I arbetet ska, förutom 
eventuell exploatering, områdets natur- och friluftsvärden studeras. Bland annat kommer det att 
analyseras hur entréer och målpunkter kan utvecklas inom området. 

Fördjupad översiktsplan Välsviken 

Kommunfullmäktige antog i september den fördjupade översiktsplanen för Välsviken. Större delen av 
området är idag obebyggt och består av skogsmark, vilket har varit en värdefull utgångspunkt vid 
utformning av stadsdelen. Gröna stråk av natur har sparats i området och läget på dessa sammanfaller 
med värdefull naturmark som har undantagits från bebyggelse. Ett naturområde föreslås för framtida 
naturreservatsbildning. Skogsområde där tystnad råder på grund av ravininslag i landskapet (där bruset 
från E18 i övrigt är påtagligt) har bevarats för friluftslivet. Platsen nyttjas även av skolor och förskolor 
samt ligger strategiskt bra till för boende inom Kronoparken. Nya broar över E18 föreslås för att 
främja nya målpunkter och underlätta för gång- och cykeltrafiken. Närheten till Vänern framhålls som 
en viktig tillgång och besöksmål för friluftslivet. 

Ny Översiktsplan (ÖP) 

Det mest övergripande dokumentet som ser till hela kommunen i ett längre perspektiv är 
översiktsplanen (ÖP). Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen 
ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Nuvarande ÖP är från 2012, och kommunen har därför 
börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, en plan som sträcker sig fram till år 2050. I den nya 
planen bedömer vi att 20 000–30 000 nya bostäder behöver planläggas. Den nya översiktsplanen 
beräknas vara klar under 2022. I den nya översiktsplanen kommer områden viktiga för både 
friluftslivet och naturen att belysas. De skogar som tidigare pekats ut som skyddsvärda i Naturvårds- 
och friluftsplanen kommer i ÖP att vägas mot andra intressen. En analys och kartläggning av 
ekosystemtjänster kommer utgöra underlag för översiktsplanen. 

 
17 Ett spridningssamband visar hur en viss grupp av arter kan tänkas flytta sig i landskapet.  
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Utmaningar 

Natur och grönytor i en stad som växer  

Huvudutmaningen för detta mål gällande värnande och utveckling av naturvärden är att klara att 
balansera mot samhällsplaneringen i stort, eftersom flera målkonflikter inryms. När staden växer och 
förtätas är denna avvägning särskilt utmanande. En samlad planering för användandet av kommunens 
ytor är viktig. Där spelar kommunens översiktsplan en viktig roll, eftersom det är där en samlad 
avvägning av kommunens mark- och vattenanvändning görs. När kommunen beslutar om att 
exploatera naturområden är det långsiktiga beslut som inte kan ändras efter att byggnationen har 
genomförts. På samma sätt behövs långsiktiga beslut om att skydda lämpliga naturområden i 
anslutning till bebyggelsen. Att ha tillgång till naturnära bostäder är av mycket stor betydelse för 
invånarnas hälsa och välbefinnande och tätortsnära strövområden blir ännu viktigare när befolkningen 
ökar. För att arter ska kunna fortleva och sprida sig mellan olika livsmiljöer behöver det också finnas 
en grönstruktur som hänger samman genom staden. Stadens tillväxt får därför inte innebära att det blir 
längre och längre mellan grönområden. Samtidigt som nämnts i målet Karlstad ska vara en fossilfri 
och klimatsmart kommun får tillväxten inte ge upphov till fler ohållbara transporter. Här handlar det 
om att hantera målkonflikten mellan klimatrelaterade frågor och bevarandet av naturvärden.  

Karlstads kommun ligger nationellt sett långt framme i arbetet med naturvård och naturanknutet 
friluftsliv. Ett undantag är dock skydd av den egna kommunala marken. Vi har hittills inte bildat några 
naturreservat på kommunägd mark. 

Översiktsplanen ett viktigt verktyg 

Kommunens nya Översiktsplan (ÖP) som nu arbetas fram kommer att ha stor påverkan på framtida 
utfall för detta mål. Det är därför av vikt att frågor som rör biologisk mångfald, naturvärden och 
friluftsliv vägs in och värderas mot andra intressen under arbetets gång, vilket också innefattar 
hantering av ovan nämnda målkonflikter.  

Endast en mindre del av sjöar och vattendrag inom kommunen utfyller idag god ekologisk status, mer 
om utmaningen kring detta finns i målet Luften och vattnet ska vara så rent att människor och miljö 
inte skadas. Översiktsplanen är även ett viktigt verktyg för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. 

Klimatförändringarna påverkar våra naturmiljöer  

En större och mer långsiktig och svår utmaning kopplar till de klimatförändringar som pågår, bland 
annat eftersom det förändrar våra naturmiljöer på olika sätt.  

Vi ser att övergödning blir ett allt större problem samt att sjöar och vattendrag påverkas både kemiskt, 
biologiskt och fysiskt av varmare vintrar med kortare isperiod. Ökade temperaturer i luften innebär 
också ökade temperaturer i våra ytvatten, vilket orsakar skador på fisk och svampangrepp. Riskerna 
för torka väntas öka, vilket kommer att påverka de arter som lever i vatten året runt negativt. Det är 
viktigt att bevara en god vattenbalans och skapa möjligheter för infiltration av vatten, exempelvis 
genom våtmarkssatsningar.   

Torka och andra förändringar som följer av ett varmare klimat påverkar även växter och djur på land. 
På sikt kommer artsammansättningen att förändras, vilket påverkar hela ekosystem. 

 
 

 

 


