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INLEDNING 
 

  

Vårt klimat förändras till följd av människans påverkan. Enligt FN:s klimatpanel 
leder ett förändrat klimat till ett flertal konsekvenser, bland annat högre 
temperaturer, stigande havsnivåer, ökad nederbörd med förändrade flöden i 
vattendrag, ökad jorderosion och risk för skred. För att bromsa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser enades världens länder vid FN:s 
klimatmöte i Paris år 2015 att begränsa den globala temperaturökningen till som 
mest 2 grader, men helst under 1,5 grader.  

Den klimatomställning samhället står inför kan delas upp i två delar – 
klimatanpassning samt förebyggande åtgärder. Klimatanpassning, innebär att 
man genom bland annat fysiska åtgärder, som skyddsvallar, ekosystemtjänster, 
byggteknik eller beredskapsplanering, försöker anpassa samhället efter de 
förväntade klimatförändringarna och begränsa konsekvenserna av dessa.  

Den andra delen Förebyggande åtgärder, handlar om att långsiktigt begränsa och 
minimera utsläppen för att förhindra fortsatt klimatpåverkan. Det är enbart 
genom förebyggande åtgärder som vi på sikt kan begränsa den pågående globala 
temperaturökningen, med dess konsekvenser. Detta PM berör därför åtgärder 
som innebär att Karlstad kommuns globala påverkan på klimatet kan begränsas.  

För att lyckas ställa om utgör en långsiktig mark- och vattenplanering en 
grundläggande del som har en stor betydelse för kommunens förutsättningar att 
minska vår klimatpåverkan.  

Förebyggande åtgärder omfattar både geografiska utsläpp, som sker inom 
kommunens gränser, och internationellt relaterade utsläpp som Karlstad bidrar 
till genom t.ex konsumtion och inköp av varor från andra länder. Eftersom 
översiktsplanen enbart kan ge förutsättningar för att minska vissa av de 
geografiskt relaterade utsläppen genom t.ex en medveten trafikplanering, ge 
plats för energiutveckling ligger fokus på dessa frågor.  
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KLIMATET OCH DESS FÖRÄNDRING
Klimat 
Klimatet är en beskrivning av vädrets långsiktiga 
egenskaper som exempelvis temperatur, vind, 
nederbörd, lufttryck med flera, mätt med 
statistiska mått. Klimatet kan därför bara 
"observeras" genom insamling och analys av 
väderobservationer under en längre tidsperiod 
vid ett geografiskt område. Klimatet ser olika ut i 
världen och har historiskt sett, genom olika 
naturliga processer varierat kraftigt. Den 
förändring som klimatet genomgår just nu är 
dock i första hand inte en naturlig process, utan 
är istället direkt kopplad till ökningen av 
växthusgaser som är förknippande med 
människans aktiviteter. 

Klimatpåverkan 
Klimatpåverkan handlar alltså om den förstärkta 
växthuseffekten, det vill säga en effekt utöver 
naturliga företeelser. Människans utsläpp av 
växthusgaser ändrar atmosfärens 
sammansättning, vilket leder till konsekvenser 
som att det globala klimatet blir varmare.  

Detta bekräftas av både SMHI och andra 
forskningsinstitut som slår fast att det pågår en 
onaturlig förändring av klimatet. Långa mätserier 
av både globala och regionala data visar tydligt 
både temperatur- och nederbördsförändringar 
redan idag, vilket även gäller Värmland. 

Förbränning av fossila bränslen som till exempel 
olja, kol och naturgas för el- och värme, i 
industriprocesser och för transporter svarar för 

det största bidraget till klimatförändringen både i 
Sverige och världen i stort. 

Ett förändrat klimat i Karlstad  
I rapporten Klimatanpassning – Risker och 
konsekvenser med ett förändrat klimat i Karlstad, 
som togs fram av teknik- och 
fastighetsförvaltningen konstateras att 
klimatförändringarna kommer att påverka oss 
som kommun. En kort sammanfattning av 
Karlstads framtida klimat är att det blir varmare 
och vi får mer nederbörd. De största 
förändringarna kommer att ske vintertid då 
nederbördsmängden kan komma att öka med 40 
procent jämfört med dagens läge. Samtidigt 
kommer medeltemperaturen under 
vinterhalvåret att stiga vilket medför att 
merparten av nederbörden kommer att falla som 
regn. Det finns också en ökad risk för 
värmeböljor. Detta kommer att ställa stora och 
delvis förändrade krav på Karlstads som samhälle 
vad avser befintliga verksamheter och 
infrastruktur. Det kommer också få en inverkan 
på vår planering av det framtida Karlstad. Både 
utifrån hur vi ska planera för att anpassa oss efter 
redan påbörjade förändringar, och hur vi kan 
minska vår lokala, regionala och i förlängningen 
globala påverkan på klimatet.  

Utmaningen i Sverige  
I Sverige ligger den största utmaningen i att 
minska utsläppen av växthusgaser inom 
konsumtionsmönster, transportsektorn, 
jordbruket och basindustrin. Av dessa är det 
framför allt transportsektorns utsläpp som går 
att påverka genom översiktsplanering.  

En klimatsmart stadsplanering bidrar till en 
struktur som gör att människor har nära till 
arbetsplatser, samhällsservice, fritids-
anläggningar och handel. Närheten bidrar till att 
fler kan välja att gå, cykla och åka kollektivt, och 
att det är enklare än att ta bilen. Med det sagt så 
kan bilen inte exkluderas från planeringen, det 
handlar om att planera för att underlätta att ta 
rätt färdmedel för rätt resa. 

 

 
Källa: SMHI Framtidsklimat. Temperaturförändring i Värmland utifrån två olika 
scenerier, låga utsläpp i de övre kartorna och höga utsläpp i de nedre 
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MÅLSÄTTNINGAR FÖR EN MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 
INTERNATIONELLA MÅL 
Det finns ett flertal internationella mål som 
strävar efter att motverka klimatförändringarna 
och minska människans påverkan på klimat. 
Bland annat finns Agenda 2030 och de globala 
målen, där det finns delmål som anspelar på vår 
klimatpåverkan. Parisavtalet är ett klimatavtal 
som syftar till att hålla nere den globala 
uppvärmningen. 

Som en del av Europeiska unionen måste Sverige 
tillsammans med de andra medlemsländerna 
arbeta för att uppnå överenskomna 
klimatmålsättningar. EU har bland annat som mål 
att minska unionens samlade utsläpp med 20 
procent till 2020 och med 55 procent till 2030 

jämfört med 1990. Det europeiska rådet har 
dessutom ställt sig bakom målet att EU ska 
minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 
procent till 2050. Vi är fortfarande långt ifrån att 
nå klimatmålen. 

Parisavtalet  
Klimatavtalet från Paris, även kallat Parisavtalet, 
är ett globalt klimatavtal som världens länder 
enades om vid FN:s klimatkonventionens i Paris i 
december 2015. Huvuddraget i Parisavtalet är att 
minska utsläppen av växthusgaser, samt att 
stödja de som drabbas av klimatförändringarnas 
effekter. Avtalet slår bland annat fast att den 
globala temperaturökningen ska hållas under två 
grader och att man ska sträva efter att begränsa 
den till 1,5 grader. 

Agenda 2030 och globala målen 

De mål som har en relevans för en minskad klimatpåverkan är främst mål 7, mål 11, mål 12 och mål 13.  
Det finns dock flera mål som har en indirekt relevans. 

 
 

Mål 7 - Hållbar energi för alla 

Målet handlar till stor del om att 
ställa om till förnyelsebara 

energikällor, och att bli mer energieffektiva.  

Mål 11 – Hållbara städer och 
samhällen  

Klimatsmart planering, bebyggelse-
strukturer och transportsystemen spelar en 
betydande roll för att minska vår klimatpåverkan.  

Mål 12 - Hållbar konsumtion och 
produktion  

Klimatsmarta val i bl.a konstruktion 
och byggnation kan minska vår klimatpåverkan.  

Mål 13 – Bekämpa 
klimatförändringarna  

Att vidta åtgärder för att minska får 
klimatpåverkan är inte bara nödvändiga för vår 
framtid. Dessa förändringar ger också stora 
möjligheter att modernisera infrastruktur som 
kommer att skapa nya arbetstillfällen. 
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NATIONELLA MÅL  
Sveriges klimatmål säger att halten av 
växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en 
nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet har 
utformats i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar. Sveriges långsiktiga 
klimatmål är att nettoutsläppen ska vara noll 
senast år 2045. Det innebär att utsläppen inom 
Sveriges gränser ska vara minst 85 procent lägre 
år 2045 än 1990 samt att resterande utsläpp kan 
täckas fullt eller till viss del av kompletterande 
åtgärder. Utsläppen från inrikes transporter ska 
minska med minst 70 procent senast år 2030 
jämfört med 2010. 

Svenska miljömål  
De svenska miljömålen är beslutade av riksdagen. 
Den övergripande ambitionen är att Sverige ska 
lösa sina miljöproblem nu och inte lämna över 
dem till kommande generationer, vilket brukar 
kallas generationsmålet. Det övergripande 
generationsmålet är därefter uppdelat i 16 
vägledande miljökvalitetsmål för alla delar av 
samhället. Alla mål är relevanta för kommunen 
men de två med särskild relevans för 
klimatpåverkan och kommunens 
översiktsplanering är målen Begränsad 
klimatpåverkan och God bebyggd miljö. 

Begränsad klimatpåverkan  
Till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
har riksdagen fastställt en precisering: Den 
globala medeltemperaturökningen begränsas till 
långt under 2 grader över förindustriell nivå och 
ansträngningar görs för att hålla ökningen under 
1,5 grader över förindustriell nivå.  

God bebyggd miljö 
Till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns 
tio preciseringar varav flera med tydlig koppling 
till minskad klimatpåverkan. Sex av dessa 
presenteras nedan; 

Hållbar bebyggelsestruktur 
Hållbart utformade byggnader och en långsiktigt 
hållbar bebyggelsestruktur för både byggnader, 
anläggningar och verksamheter vid såväl 
nylokalisering som användning, förvaltning och 
omvandling av befintlig bebyggelse.  

Hållbar samhällsplanering  
Städer och tätorter samt sambandet mellan 
tätorter och landsbygd bör planeras utifrån ett 
sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, 

ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade 
frågor.  

Infrastruktur  
Infrastruktur för energisystem, transporter, 
avfallshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i 
stadsplaneringen och i övrig fysisk planering. 
Infrastrukturens lokalisering och utformning 
anpassas till människors behov, för att minska 
resurs och energianvändning samt klimat-
påverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till 
natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och 
säkerhet.  

Kollektivtrafik, gång och cykel 
Kollektivtrafiksystem som är miljöanpassade, 
energieffektiva och tillgängliga, samt attraktiva, 
säkra och effektiva gång- och cykelvägar.  

Hushållning med energi och naturresurser 
Användningen av energi, mark, vatten och andra 
naturresurser ska ske på ett effektivt, 
resursbesparande och miljöanpassat. 
Energikällorna ska på sikt vara förnybara. 

Hållbar avfallshantering  
En avfallshantering som är effektiv för samhället, 
enkel att använda för konsumenterna och där 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det 
avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som 
möjligt. Avfallets påverkan på och risker för hälsa 
och miljö ska minimeras. 

REGIONALA MÅL OCH 
DOKUMENT 
Det finns ett flertal regionala 
och länsvisa dokument, mål och 
överenskommelser kring minskad klimat-
påverkan. Nedan redogörs för några.  

Ett klimatneutralt Värmland år 2030 
Beslutat av Länsstyrelsen Värmland och Region 
Värmland år 2009. Kommunfullmäktige i Karlstad 
beslutade 2016 att ställa sig bakom intentionerna 
i Länsstyrelsens och Region Värmlands upprop 
om att Värmland ska vara klimatneutralt 2030 

Energi- och klimatstrategi  
Länsstyrelsen i Värmland har, utifrån sitt uppdrag 
inom det klimat- och energistrategiska arbetet, 
tagit fram en energi- och klimatstrategi för att 
bidra med vägledning i förhållande till de 
långsiktiga klimat- och energimål som riksdagen 
har beslutat om.  
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Åtgärder för ett hållbart Värmland  
Åtgärdsprogrammet lyfter fram fem 
fokusområden. Exempelvis fokusområdet 
Begränsad klimatpåverkan. Länsstyrelsen arbetar 
med att fram ett nytt åtgärdsprogram. 

Miljööverenskommelser 2018-2020   
Länsstyrelsen i Värmland har 
tecknat miljööverenskommelser med de 
värmländska kommunerna och dåvarande 
landstinget som innehöll totalt 163 åtgärder för 
miljön och klimatet.  Karlstad har tecknat 14 
åtgärder som miljööverenskommelser. Under 
2021 ska nya miljööverenskommelser tas fram. 
Inget beslut än om Karlstads medverkan. 

KOMMUNALA MÅL 
Strategisk plan 
I Kommunens strategiska pekas fyra målområden 
ut för att prioritera kommunens riktning för att 
uppnå god livskvalitet för karlstadsborna. Här 
finns, under målområdet En miljösmart kommun 
det övergripande målet Karlstad ska vara en 
fossilfri och klimatsmart kommun. 

 

Målet beskrivs på följande vis 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 elproduktion 
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.” 

Klimatutredning för Karlstads kommun  
Klimatutredningen som WSP på uppdrag av 
kommunen genomfört ger underlag till 
kommunens fortsatta arbete för att i synnerhet 
minska utsläppen av växthusgaser. Utredningen 

visar att en stor utmaning och som är direkt 
avgörande i arbetet för att minska 
klimatpåverkan inom kommunen, är att lyckas 
prioritera frågan om klimatet i de resterande 
kommunala målområdena. Det går inte att 
enbart se klimatet som ett enskilt mål, då 
problemet och konsekvenserna av ett förändrat 
klimat det berör alla aktörer i samhället. 
Utredningen utvecklar och konkretiserar det 
tidigare nämnda övergripande målet att: Karlstad 
ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun.  

Fossilfritt Sverige  
Karlstads kommun har skrivit på regeringens 
initiativ Fossilfritt Sverige och antagit fyra 
utmaningar:  

• Transportutmaningen  

• Solutmaningen  

• Klimatväxlingsutmaningen  

• Tjänstebilsutmaningen 

Fossilfritt Sverige har även tagit initiativ till att 22 
branscher (hittills) tagit fram egna färdplaner för 
hur man ska bli fossilfri. Färdplanerna omfattar 
bland annat dagligvaruhandeln, elbranschen, 
flygbranschen, åkerinäringen, skogsnäringen, 
bygg- och anläggningsbranschen, betong- och 
cementbranschen, stålindustrin. Flera av 
branschens aktörer är verksamma i Karlstad. 
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KARLSTADS UTSLÄPP OCH KLIMATPÅVERKAN 
Karlstad ska vara en fossilfri och 
klimatsmart kommun 
Kommunens utsläpp av växthusgaser kan mätas 
på olika sätt - dels utifrån det geografiska 
utsläppet, alltså det som sker inom kommunens 
yta, och dels utifrån det konsumtionsbaserade 
utsläppet. Det konsumtionsbaserade utsläppet, 
har inte de geografiska gränserna som 
begränsning utan mäter utsläppen för varor som 
tillverkats utanför Karlstads kommun eller 
utanför Sverige och sedan transporterats hit. Det 
kan t.ex vara en tröja, som införskaffats i en butik 
i Karlstad, men som producerats i Kina och 
fraktats därifrån, vilket inneburit att utsläppet 
skett på en annan plats både vid tillverkningen 
och transporten. 

 
Ur ett översiktsplaneringsperspektiv gällande 
rådighet i arbetet med växthusgasutsläpp har vi 
valt att arbeta utifrån ett geografiskt perspektiv. 
Inom andra delar av den kommunala 
organisationen arbetar verksamheter med det 
konsumtionsbaserade perspektivet. Det är inom 
konsumtionen som karlstadsbon bidrar till störst 
utsläpp av växthusgaser; knappt 11 ton per 
person/år jämfört med det geografiska utsläppet 

om 

 
1 WSP – Klimatutredning fossilfritt Karlstad - vad 
innebär det och vad krävs för att nå dit? 

drygt 2,2 ton per person/år 1. Det är tydligt att 
det konsumtionsbaserade utsläppet inte minskat 
i samma takt som det geografiska. 2004 
uppskattades utsläppen till runt 11,4 ton. 

Som en del i att arbete med kommunens 
klimatpåverkan är Karlstad medlem i 
Klimatkommunerna. Medlemmarna delger 
kunskap, erfarenhetsutbyten och sprider goda 
exempel sinsemellan. Karlstad är också med i 
Sveriges ekokommuner (SEKOM) vilket är en 
frivillig samarbetsorganisation där kommuner, 
landsting och regioner hanterar gemensamma 
strategiska frågor för att arbeta för en hållbar 
samhällsutveckling. Deltagande aktörer 
rapporterar in olika nyckeltal vilka mynnar ut i en 
årlig uppföljning. 

Hur går det– blir vi bättre? 
Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser 
minskat markant. Detta beror främst på att olja 
har fasats ut som uppvärmningsbränsle samt att 
industrin har genomfört utsläppsminskande 
åtgärder. Idag står transportsektorn för ca 70 % 
av växthusgasutsläppen och de senaste åren har 
dessa ökat något. Sett till det konsumtions-
baserade utsläppen kan vi inom livsmedels-
området se att vi flyttat våra utsläpp utanför 
gränserna i större utsträckning.  

  

”Det är tydligt att det konsumtionsbaserade 
utsläppet inte minskat i samma takt som 

det geografiska […]” 

Tabell 1. Källa RUS 2020. Observera att år 1990 har indikerats som jämförelseår.  
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Koldioxidutsläpp per person 
Karlstad har mer än halverat koldioxidutsläppen 
från mellan 1990 – 2018, från mer än 5 ton/inv 
till 2,2 ton. Sverige har ett nationellt mål att 2045 
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 
Etappmålet för 2020 är 2,3 ton/inv vilket innebär 
att Karlstad 2018 klarade etappmålet vid utsatt 
tid.  

Sett till den trend som har funnits i Karlstad 
återfinns den största minskningen av 
växthusgaser inom sektorerna el och 
uppvärmning, industri, avfall och avlopp. 
Transporten är den sektor som har störst utsläpp 
av växthusgaser. Det är även denna sektor som 
utsläppen av växthusgaser minskar 
långsammast 2. 

 
2 Målanalys av övergripande mål i strategisk plan – 
En miljösmart kommun 

Transportsektorn 
Inom transportsektorn utgör utsläppen från bilar 
cirka 66 % och 28 % från lastbilar. Om vi ska nå 
de nationella ambitionerna att minska Sveriges 
utsläpp av växthusgaser med 85 % till 2045 
betyder det att utsläppen från transportsektorn 
måste minska med 70 % till 2030.  
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Vilket är Karlstads utsläppsutrymme? 
Karlstads kommun har som nämnt ett mål om att 
bli en fossilfri kommun inom några årtionden,  
och genomförde därför en utredning för att se 
vad det målet innebär för oss och vad vi behöver 
göra för att nå dit. Ett av resultaten av 
utredningen är att visa vilket utsläppsutrymme 
som finns tillgängligt om kommunen ska nå målet 
om att vara fossilfri år 2045 som är Sveriges 
målår. 
 
Diagrammet visar den historiska trenden för de 
två olika utsläppstyperna med streckade linjer. 
De geografiska utsläppen har minskat stadigt, 
medan de konsumtionsbaserade utsläppen har 
legat relativt stilla under många år. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att kunna nå målet för utsläpp ur ett 
geografiskt perspektiv krävs en minskningstakt på 
4 procent per år vilket är ungefär dubbelt så hög 
takt som nuvarande trend för 
utsläppsminskningar. Målet innebär att en 
fördubbling av minskningstakten som troligtvis 
kräver en mer än fördubblad ansträngning, då de 
lägst hängande frukterna nu är plockade. Det 
kommer även behövas att fler aktörer involveras 
och att klimatfrågan integreras i fler processer.  
 
För det konsumtionsbaserade perspektivet krävs 
minskningar på 6 procent per år, vilket är 
betydligt större än dagens minskningstakt på 0,3 
procent per år.  Det krävs alltså en snabbare 
minskningstakt för konsumtionsbaseradeutsläpp 
än för utsläpp med geografiskt perspektiv.  
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KLIMATSMARTA STRUKTURER FÖR ATT MINSKA 
KLIMATPÅVERKAN
Det finns olika tillvägagångsätt och åtgärder som 
en kommun kan vidta för att ge förutsättningar 
för att minska kommunens klimatpåverkan inom 
kommunens geografiska avgränsning.  

Ett sätt att minska vår klimatpåverkan är att utgå 
från klimatsmarta strukturer i 
översiktsplaneringen. Klimatsmarta strukturer 
kan omfatta såväl bebyggelsemönster, 
transportstrukturer för persontrafik och gods, 
handelsstrukturer, men även gröna strukturer.  

Bebyggelsestrukturer  
Samlokalisering och vardagsnära 
Klimatsmarta strukturer på tätortsnivå handlar i 
stor utsträckning om att ge förutsättningar för att 
gå, cykla och åka med kollektiva transportsystem 
inom tätorten. Utöver det mänskliga beteendet 
handlar det också om bebyggelsens struktur och 
att det finns en god blandning av funktioner där 
det är ”nära till det mesta”3.  

Att samlokalisera arbetsplatser, bostäder och 
service samt nära cykel- och kollektivtrafikstråk 
förenklar möjligheten att hantera sitt vardagsliv 
med hjälp av gång- och cykel.  Det underlättar 
också möjligheten att pendla klimatsmart till och 
från arbetet.  

Den regionala arbetsmarknaden  
Karlstad utgör motorn i länet och har naturligt en 
stor koncentration av arbetsplatser. Detta bidrar 
naturligt till en hög regional inpendling. Karlstads 
arbets- och bostadsmarknad omfattar idag 
framför allt hela Karlstadsregionen, men även 
andra viktiga kommuner i länet. 

Utöver Karlstadregionens kommuner, Forshaga, 
Grums, Hammarö, Karlstad och Kil, har även 
andra värmländska kommuner som exempelvis 
Kristinehamn, Torsby, Arvika, Sunne, Säffle, 
Filipstad och Karlskoga, daglig pendling kopplat 
till förvärvsarbete i Karlstad.  

I jämförelse med andra liknande städer är dock 
den regionala inpendlingen till Karlstad i 
dagsläget förhållandevis hög. Många av Karlstads 

 
3 Boverket - PBL-kunskapsbanken, Klimatsmarta 
strukturer på tätorts- och stadsdelsnivå 

grannkommuner har även angett att man tror att 
arbetspendlingen sannolikt kommer att öka på 
sikt. Det ställer mycket stora krav på hållbara 
former av regional arbetspendling in mot 
Karlstad. Parallellt är det viktigt att länets 
huvudorter fortsätter att utveckla och stärka sitt 
näringsliv för att skapa en långsiktigt hållbar och 
livskraftig regionstruktur. Detta innebär att både 
tillskapandet av nya arbetsplatser ute i länet och 
en betydligt högre andel pendlingsresor med buss 
och tåg är viktiga klimatfrågor för framtiden.  

Pendlingsmönster och noder 
Persontransportbehov och pendlingsmönster 
utgör hörnstenar i en klimatsmart struktur.4 
Översiktsplanen kan bidra till att skapa hållbara 
strukturer för resandet, som stimulerar och gör 
det enkelt för invånarna att göra rätt, både inom 
kommunen och regionalt.  

En klimatsmart transportstruktur bygger på en 
struktur som minskar resbehoven, smidiga, 
bekväma och trafiksäkra gång- och cykelvägar, 
samt en snabb och enkel kollektivtrafik med hög 
turtäthet och hög nåbarhet till viktiga 
slutdestinationer.     

 

4 Boverket - PBL-kunskapsbanken, En regional och 
kommunövergripande klimatsmart struktur 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmarta-strukturer/klimatsmarta-strukturer-pa-tatorts--och-stadsdelsniva/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmarta-strukturer/klimatsmarta-strukturer-pa-tatorts--och-stadsdelsniva/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmarta-strukturer/en-regional-och-kommunovergripande-klimatsmart-struktur/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmarta-strukturer/en-regional-och-kommunovergripande-klimatsmart-struktur/
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Tre huvudsakliga faktorer som mäter 
klimatpåverkan från transporter är: 

• Antalet resor inom kommunen samt till 
och från andra kommuner 

• Avståndet för resan  
• Utsläppsmängden av växthusgaser från 

de olika transportslagen 

 
Figur 1: Förvärvsarbetande in- och utpendlare 16+ år i antal efter 
kommuner, år 2018 

Av tätorterna i regionen är det i Karlstad som 
flest arbetar, vilket gör Karlstad till en huvudnod 
för arbetspendlingen i både regionen och 
kommunen. Att utveckla starka 
kommunikationsstråk till Karlstad tätort i form av 
kollektivtrafik och cykelvägar från omgivande 
inpendlingsorter är ett exempel på en åtgärd för 
en mer klimatsmart struktur. 

På tätort- och stadsdelsnivå, finns många 
förvärvsarbetande dagtid vid Karlstad centrum 
med Tingvallastaden och Viken. Sedermera har vi 
områdena Kvarnberget (CSK), Våxnäs, områdena 
kring Bergvik och Gräsdalen samt 
industriområdena Örsholmen och Lamberget 
som stora noder. Utöver detta utgör 
universitetet en stark målpunkt med många 
studerande.   

Det är även dessa områden som har störst 
inpendling både från andra stadsdelar, och från 
kommunens övriga områden samt kringliggande 
kommuner. Utpendlingen sker naturligt från våra 
befolkningstäta områden som Herrhagen, 
Kronoparken och Norrstrand.  

Utifrån dessa kan det konstateras att det finns en 
öst-västlig tyngdpunkt på de stadsdelar och 
områden med stor inpendling. Och att områden 

med stor utpendling i större utsträckning sker i 
nord-sydlig riktning.  

Att utveckla ett kommunikationsstråk mellan 
dessa noder i form av buss, gång och cykel är 
exempel på en åtgärd för en mer klimatsmart 
struktur på tätorts- och staddelsnivå.  
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Figur 2: Förvärvsarbetande inpendlare 16+ år i antal efter 
delområde (utom och inom kommunen) år 2018. 

Figur 3: Förvärvsarbetande utpendlare 16+ år i antal efter 
delområde (utom och inom kommunen) år 2018. 
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I mindre orter och landsbygdsområden är det 
ofrånkomligt med ett större transportbehov. 
Därför är det viktigt att utveckla regionens och 
kommunens mindre tätorter utmed befintliga 
och potentiella kollektivtrafikstråk som ger goda 
förutsättningar för att öka det kollektiva 
reseunderlaget till och från dessa orter.  

För att minska längden och antalet resor inom 
våra mindre orter kan ny bebyggelse utvecklas i 
nära anslutning till funktioner som skola, 
förskola, handel och annan service.  

I mer utpräglad landsbygdsmiljö är detta dock 
svårare att möjliggöra både utifrån ett restids- 
och kostnadsperspektiv. I dessa boendemiljöer är 
det svårt att frångå bilen som primärt transport-
medel och boendekvalitéerna som dessa 

områden erbjuder är något annat än tät 
bebyggelsestruktur varför servicefunktioner och 
handel ofta inte finns inom gång- eller 
cykelavstånd. 

Olika typer av digitalisering, möjlighet till 
hemleverans, obemannade livsmedelsbutiker 
och hemarbete är alla exempel på aspekter som 
kan innebära att minskat resebehov i framtiden. 
Framför allt i landsbygdsmiljö kan samhälls-
digitaliseringen innebära att stora delar av 
vardagslivet kan skötas hemifrån på sett som inte 
tidigare varit möjligt. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2: fördelning av in- och utpendling i Karlstads tätort 
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Minska transportsystemets 
klimatpåverkan 
Transportsystemet är en stor del av den fysiska 
bebyggelsestrukturen. Frågan om transport-
system behöver dels behandlas som ett enskilt 
insatsområde, dels som en struktur som berör 
alla aktörer i samhället. Diskussionen om att 
minska transportsystemets klimatpåverkan 
grundar sig alltså i samverkan mellan flera 
insatsområden.  

Transportsystemet i sin helhet vad gäller 
personbilstrafik, kollektivtrafik, gång- och cykel 
samt godstransporter kommer att behandlas 
utförligare i andra förarbeten och 
planeringsunderlag kopplat till arbetet med 
översiktsplanen. Detta avsnitt fokuserar enbart 
på att se trafiken genom ett perspektiv för att 
minska dess påverkan på klimatet.  

Bilen det vanligaste färdmedlet – en 
utmaning 
En stor del av transportsystemets klimatpåverkan 
kommer från personbilstrafiken, vilket innebär 
att antalet körda kilometer behöver minska. Bilen 
ska användas vid nödvändiga resor. I Karlstad har 
vi nämnt att transporterna utgör det den största 
utsläppskällan utifrån en geografisk avgränsning. 
År 2004 och 2014 genomfördes fördjupade 
resvaneundersökningar 5 i Karlstad. Resultatet 
från dessa visar att andelen bilresor totalt sett 
har minskat mellan dessa år, men att hela 59 
procent fortsatt väljer bilen vid korta resor 
mellan tre och fem kilometer (2014). Bilen är 
också det vanligaste färdmedlet för 
karlstadsborna oavsett vilket ärende som resan 
har. Det är alltså för dessa korta resor som vi 
behöver hitta sätt att resa annorlunda.  

Parkering som verktyg 
Ett mer hållbart transportsystem förutsätter 
minskat bilresande. Parkering som styrmedel är 
ett viktigt verktyg som kan påverka både 
bilanvändandet och bilinnehavet. Det behövs en 
bra balans där vi som kommun erbjuder 
tillräckligt med boendeparkering, dock kanske 
inte helt intill bostaden, men ändå inte mer än 
att de som faktiskt inte behöver bil kan tänka sig 
att välja bort den. 

 
5 Attityd- och resvaneundersökning RVU 2014, 
sammanställning av resultat för Karlstads kommun 

Arbetsplatsparkeringen kan planeras mer 
restriktivt då alternativen till arbetspendling med 
bil utvecklas och blir både bättre och fler. Då 
skapas förutsättningar för fler att låta bilen stå 
hemma under arbetstid och istället använda sig 
av mer hållbara alternativ för arbetspendling. 

För att förbättra möjligheten för boende på 
landsbygden att pendla kollektivt bör det finnas 
pendlarparkeringar runt om i kommunen. I 
tätorternas centralaste delar kan det dock vara 
svårt att motivera pendlarparkering som markan-
vändning i förhållande till förtätning med 
bostäder och verksamheter. I tätorternas 
utkanter, i direkt anslutning till befintliga 
hållplatser, bedöms generellt sett vara en mer 
lämplig lokalisering. 

Cykelparkering är nödvändig för att tillgodose 
cyklisters behov av parkering, men också för att 
möjliggöra en ordnad och fungerande stadsmiljö. 

Transportslagens hierarki i planering 
Att ha en prioriteringsordning i stadsrummet till 
förmån för gång, cykel och kollektivtrafik är 
förmånligt eftersom det är de transportslag som 
ger upphov till minst klimatpåverkan. I Karlstad är 
exempelvis stora delar av Drottninggatan idag en 
gågata och dedikerade busskörfält anläggs vid 
bland annat Tullhusgatan. Dessa är exempel på 
hur olika transportslag kan få en särskild 
prioritering utifrån platsens förutsättningar. 
Trafikslagen och olika tilläggsfunktioner behöver 
samspela på bra sätt. P-ledningssystemet är ett 
bra exempel på en tilläggsfunktion som kan 
minska söktrafiken för att hitta en parkerings-
plats i något av parkeringshusen, för att sedan 
promenera in mot stadskärnan.   

Information och beteendepåverkan 
Parallellt med den fysiska planeringen är det 
angeläget att arbetamed beteendepåverkande 
åtgärder i kombination med fysiska lösningar för 
att förändra resebeteenden. För att öka 
kunskapen om, och uppmuntra till, ett hållbart 
sätt att resa används Mobility management som 
metod. Det är viktigt att Mobility management 
tillämpas i hela planeringsprocessen och finns 
med som en röd tråd från övergripande 
planering till genomförande och förvaltning. 
Genom en kombination av åtgärd kan störst 
effekt uppnås. 
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Hög tillväxttakt av bilar  
En övergripande utmaning är kopplat till 
Karlstads tillväxt. Samtidigt som Karlstadsborna 
förväntas en befolkningsökning med 1 % per år 
har tillväxttakten för personbilar ökat 
procentuellt mer de senaste åren.  

Tillväxttakt bilar och invånare i Karlstad 
 

2010 2015 2017 2018 2019 
Personbilar 
(antal) 

39 645 42 541 44 213 44 710 45 192 

Ökning (%) 
 

7,3 11,5 12,7 14 
Invånare 
(antal) 

85 752 89 245 91 120 92 497 93 898 

Ökning (%) 
 

4,1 6,2 7,9 9,5 
Källa: SCB 2020, observera det ojämna tidsspannet 

Det innebär att andelen resor med bil kommer 
öka. Med en fortsatt ökad regionalisering kan 
resandet öka ytterligare.  

Körsträcka med bil både minskar och ökar 
Bilåkandet per person i Karlstad har minskat med 
3,2 procent de senaste tre åren. År 2019 var 
körsträckan 657 mil per person, vilket är den 
lägsta siffran sedan 2010. Även den 
genomsnittliga körsträckan per bil i kommunen 
har minskat. 

Trots att bilåkandet per person minskar i Karlstad 
minskar inte det totala bilåkandet, även om 
ökningstakten har avtagit de senaste två åren. 
Under 2019 körde personbilarna i Karlstad drygt 
61,6 miljoner mil, den högsta noteringen sedan 
körsträckorna börjande beräknas. Sedan 2010 
har totala bilåkandet i Karlstad ökat med 10,3 
procent. 

Förklaringen till att det totala bilåkandet i 
Karlstad ökar trots att bilåkandet per person 
minskar är en kombination av att tillväxttakten 
vad gäller antalet bilar de senaste nio åren varit 
snabbare än befolkningsutvecklingen samtidigt 
som körsträckan per person inte sjunkit 
tillräckligt. 

 

Hur vi väljer att resa får stor påverkan på 
transportsystemet och samhället. Om varje 
individ fortsätter använda bilen i samma 
utsträckning som idag fås ändå en kraftig 
biltrafikökning som skapar stora bekymmer för 
kommunen och trafiksystemet.  

Ökad biltrafik motverkar möjligheterna att skapa 
attraktiva stads- och livsmiljöer, och när 
bilköerna växer försämras tillgängligheten inte 
bara för bilister utan även övriga trafikanter. Så 
länge inte fordonsflottan helt domineras av 
elfordon kvarstår också lokala problem med 
luftföroreningar och buller. Den övergripande 
utmaningen är därför att frikoppla kommunens 
tillväxt från tillväxt av biltrafiken.  

Godstransporter  
Tunga- och lätta lastbilar är det transportslag 
efter personbilar som inom transportsektorn har 
störst klimatpåverkan. Situationen angående 
godstransporter i Karlstad är centrerad kring 
hamnen och industriområdena vid Örsholmen 
och Kalvholmen. Här pågår ett arbete med en 
ÅVS för godstransporter som belyser frågan mer 
ingående.   
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För att minska klimatpåverkan från gods-
transporter handlar det mycket om att få till 
effektiva transporter. Samordnade 
varutransporter från en distributionscentral har 
visat sig minska en stor andel av antalet 
transporter, så detta är en viktig faktor. I Karlstad 
finns det sedan 2015 en varudistribution på 
Örsholmen med Beves Express.  

Varutransporter av gods väntas öka i framtiden 
och systemet för att sköta transporter är 
beroende att ett gott samspel där olika trafikslag 
som sjöfart, järnväg och lastbil kompletterar 
varandra i kapacitet och flexibilitet. Det finns 
nationella mål som innebär en önskan om att 
flytta transporter från lastbil till sjöfart och 
järnväg. Moderna fartyg har kapacitet att lasta 
gods motsvarande minst 300 lastbilar 
tillsammans vilket påvisar potentialen med att 
öka effektiviteten och minska miljöpåverkan 
inom godstransporter.  

Även lätta transporter med leverans till 
privatpersoner väntas öka som en konsekvens av 
den pågående trenden med E-handel för såväl 
livsmedel som dagligvaror.  

Kollektivtrafik  
Att kollektivtrafiken är attraktiv och 
välfungerande har stor betydelse för dess 
funktion mot ett hållbart transportsystem. Själva 
nyckeln här är att få fler att välja kollektivtrafiken 
som transportsätt. Anledningen till detta ur ett 
perspektiv för att minska klimatpåverkan är att 
kollektivtrafiken är betydligt mer energieffektiv 
än personbilar, då flera personer kan samnyttja 
fordonet. Det är även mer yteffektivt 
sammantaget när körbanor och parkeringsytor 
räknas med. 

Hela resan- perspektivet vid utformningen av 
kollektivtrafiken är ett sätt att öka 
tillgängligheten för hela befolkningens 
möjligheter att resa med kollektivtrafiken. Det 
kan handla om tillgänglighetsanpassning och 
ökad framkomlighet vid bytespunkter för att 
förenkla möjligheten att ta sig vidare från 
startpunkt till mål. Det kan handla om förenade 
hållplatser och gång- och cykelstråk som även är 
utrustade med cykelparkeringar som möjliggör 
för lättare byte av färdmedel för resenären.  

Snabbt och enkelt är två viktiga mål att ha med 
sig i arbetet. Prioriterade kollektivtrafikstråk som 
i stor utsträckning är kopplade till platser med 

många boende, arbetsplatser och platser med 
många besökare.  

Aspekter som hög turtäthet, attraktiva 
bytespunkter, restid och upptagningsområde 
spelar också in för kollektivtrafikens attraktivitet.   

Snabbusstråkets första del har byggts mellan 
Stora Torget och Rud och den andra delen som 
gör stråket till ett ”S” är på gång och resterande 
del som gör stråket till en ”8” kommer att 
behandlas i översiktsplanen. Förhoppningen är 
att snabbusstråket ska innebära en mer effektiv 
kollektivtrafik. Fördelaktigt är att befintliga 
områden i och kring ”8:an” får en ökad täthet för 
att till fullo nyttja dess potential. 

 

Gång och cykel  
Att öka konkurrenskraften för hållbara 
transportsätt genom att prioritera gång- och 
cykelvägar i trafikplaneringen är en förutsättning 
för att uppnå en klimatsmart infrastruktur. Det 
kan exempelvis handla om åtgärder för att 
minska biltrafikens dominans i centrumområden 
eller att generellt skapa större ytor för gång- och 
cykel. Exempel är bymiljövägar med extra breda 
vägrenar och ett smalare körfält i mitten avsett 
för bilar. Syftet är att underlätta för cyklister och 
fotgängare. 

Avstånd är ett nyckelord för att välja att gå till 
fots eller ta sin cykel. Det innebär att omvägar 
och barriärer kan utgöra hinder för att välja detta 
transportsätt. Gång- och cykelnätet bör därför 
vara tryggt, sammanhängande och utformas på 
sätt som gör att viktiga målpunkter passeras 
utmed vägen.  

Framtidsspaningar och nya färdsätt 
I takt med att fordon förses med nya drivmedel 
ser vi även nya sätt att resa, både hela och delar 
av sin resa. Vi ser också ett ändrade beteende i 

Bild 1. Detta visualiserar den yta som 60 personer tar upp 
med hjälp av de olika transportslagen buss, cykel och bil. 
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och med att samhället blir allt mer uppkopplat 
och digitalt. Coronapandemin innebär att allt fler 
människor arbetar hemifrån, om en sådan trend 
fortsätter kan det innebära färre resor. Hem-
leveranser av mat och hemleveranser eller 
leveranser till utlämningsställen och varuboxar 
har även det blivit vanligare, vilket påverkar 
handelsresorna.  

Elcyklar har ökat kraftigt se senaste åren. År 2019 
redovisade Trafikverket att försäljningen av 
elcyklar ökat med 35 procent. Under 
Coronapandemin 2020 vittnar ett flertal 
nationella leverantörer och återförsäljare om 
ökad försäljning av elcyklar. 

Villigheten att cykla längre sträckor är högre med 
elcykel kontra vanlig cykel. En studie vid Lunds 
universitet visade att en stor del av studiens 
deltagare ersatte arbetspendling med bil till el-
cykeln och att genomsnittet för resan låg på 26 
kilometer6. Denna siffra kan dock uppskattas 
som aningen hög eftersom enskilda längre 
sträckor kan höja genomsnittet. Men på det stora 
hela går det att konstatera att man är beredd att 
cykla längre sträckor med el - cykeln än vanlig 
cykel.  

Elsparkcyklar har sedan hösten 2018 varit vanligt 
förekommande i svenska storstäder. Fenomenet 
har dock både hyllats och kritiserats. Ingen aktör 
har ännu etableras i Karlstad, men 
privatpersoner kan dagligen ses resa med 
elsparkcyklar i och kring Karlstad. 

Mobilitetshubbar  
Det finns olika utvecklingsmöjligheter kring 
mobilitetslösningar för att minska bilberoendet 
inom kommunens ramar. Intresset för 
mobilitetshubbar har ökat de senaste åren, 
tanken med mobilitetshubbar är att öka 
tillgången till delade mobilitetstjänster. Det ska 
finnas ett varierat utbud av transportmedel 
såsom exempelvis cykel, elsparkcykel och elbil. 
Med en liknande affärsmodell som bilpooler kan 
hubbarna vara tillgängliga i anslutning till 
lägenhetshus och intill kollektivtrafiknoder. Även 
anläggningar i olika delar av staden för att 
inkludera den breda allmänheten är möjligt. Det 
finns flera städer i Europa som arbetar med 

 
6 Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och 
samhälle, trafik och väg. 

mobilitetshubbar, ett exempel är staden 
Offenburg i sydvästra Tyskland. Här har 
stationerna främst lokaliserats i nära anknytning 
till redan befintlig kollektivtrafik. 7 

 

Figur 3: Exempel på mobilitetshubb i staden med elbilar och 
elcyklar. "Einfach mobil" i Offenburg, Tyskland. Källa: Offenburg 
stad. 

Mobilitetshubben kan enkelt förklaras som ett 
modernt garage där fler aktörer ser ett värde av 
etablering. Fastighetsutvecklare får en 
effektivare och billigare garagelösning där även 
lägenheterna ökar i attraktivitet. Staden i sin 
helhet får ett minskat bilberoende som kan 
erbjuda fler mobilitetslösningar. Arbetsgivare 
som kan erbjuda tillgång till mobilitetshubb till 
sina anställda kan öka sin konkurrenskraft och 
samtidigt bidra till hållbara tjänsteresor och 
slippa reseutlägg. För befolkningen inom 
kommunen innebär det en kostnads-
effektivisering och även en mer tillgänglig stad. 
Parkeringssituationen i nya stadsdelen 
Jakobsberg ska vara utformad i gemensamma 
mobilitetscenter, dessa förväntas ha betydande 
roll för en låg bilanvändning i område. 

 

Figur 4: Illustrationsbild över en större mobilitetsanläggning intill 
befintlig kollektivtrafik. Källa: Trivector. 

7 
https://www.vcd.org/themen/multimodalitaet/bei
spiele/einfach-mobil-offenburg/  

https://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Etapp2/Egenskaper-hos-elcykeln.pdf
https://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Etapp2/Egenskaper-hos-elcykeln.pdf
https://www.vcd.org/themen/multimodalitaet/beispiele/einfach-mobil-offenburg/
https://www.vcd.org/themen/multimodalitaet/beispiele/einfach-mobil-offenburg/
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Ökad täthet och blandstad  
Bebyggelsens övergripande struktur i form av 
bostäder och dess läge i förhållande till arbete, 
handel och vardagsaktivitet ger förutsättningarna 
för och påverkar de valen människan gör i 
vardagen. Utgångspunkten för att minska 
klimatpåverkan inom Karlstad är att planera för 
en tät och funktionsblandad kommun. Den 
bebyggelsestrukturen ger förutsättningar för att 
nyttja befintlig teknisk infrastruktur samt gynna 
en mer hållbar vardaglig livsstil. Den täta och 
funktionsblandade strukturen ska planeras 
utifrån ett långsiktigt perspektiv och förhålla sig 
till platsernas olika förutsättningar.  

Att bygga ut infrastruktur, anläggningar och 
annan service är också kostsamt och genererar 
en klimatpåverkan. Därför är en hög nyttjande-
grad är önskvärt och en tät bebyggelsestruktur 
bidrar till det.   
 
Aspekter i en klimatsmart bebyggelsestruktur  

• Vid ny utbyggnad av bebyggelse är 
tillgången till god kollektivtrafik säkerställd. 

• Ny bebyggelse ska bidra till en kvalitativ 
och sammanhållande stadsutveckling som 
säkerställer attraktiva utomhusmiljöer, 
däribland tillgång till grönstruktur.  

• Parkområden ska i första hand inte 
exploateras för andra ändamål än för park. 

• Förtätning- och komplettering av 
bebyggelse säkerställer effektiv teknisk 
försörjning och markanvändning. 

• Effektiv markanvändning ska eftersträvas 
exemeplvis genom om- och påbyggnad och 
nyttjande av impediment.  

• Skapa förutsättningar för att stora delar av 
vardagslivet sker nära bostaden och 
underlättar cirkulära lösningar. 

• Skapa attraktiva boende- och stadsmiljöer 
som gynnar lokal konsumtion.  
 

Täthet 
Förtätningen innebär i korthet ett tillskott av 

 
8 Boverket - PBL-kunskapsbanken, Klimatsmarta 
strukturer Förtätning och funktionsblandning. 

funktioner och bebyggelse intill befintlig struktur, 
som därmed kan ses som en motsats till 
utglesning. Den genomgående anledningen till 
att föredra en tät bebyggelse gentemot 
utglesning är att det förenklar befolkningens 
möjligheter med ett vardagsliv där en bor. Det är 
med andra ord befolkningens beteende- och 
rörselmönster som visar på hur den fysiska 
planeringen påverkar klimatet. En tät 
bebyggelsestruktur ökar underlaget för 
exempelvis gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik 
samt olika service-funktioner. Det är även 
fördelaktigt med förtätning vad gäller 
energieffektivisering för exempelvis uppvärmning 
av bostäder och verksamheter och annan teknisk 
infrastruktur såsom vatten- och avlopp8.  

Utmaningar som ofta förknippas med förtätning 
är att det kan leda till ökade markpriser och 
bostadspriser. Förtätning kan även göras på 
bekostnad av grönområden, vilket innebär förlust 
av rekreationsplatser och andra ekosystem-
tjänster som går att koppla till klimatanpassning. 
Konsekvenserna av hög bebyggelsetäthet är 
ökade hårdgjorda ytor som i sin tur kan leda till 
högre lokala medeltemperaturer. När vegeta-
tionen minskar och de hårdgjorda ytorna ökar 
blir utmaningarna med ökat slitage och 
omhändertagande av dagvattenhantering 
aktuellt, inte minst i ett klimat som förändras. För 
att minimera konsekvenserna och öka värdet av 
förtätning är det fördelaktigt att i första hand 
förtäta redan hårdgjorda ytor. Vid förtätning bör 
vi även eftersträva att tillskapa gröna bostads-
gårdar som bidrar till hanteringen av ovan 
nämnda utmaningar.  

Historiskt har vi vuxit utåt 
Karlstads kommun har i stor utsträckning, under 
lång tid vuxit på bredden, vilket gett upphov till 
ökade avstånd och ökat transportbehov. Detta är 
inte unikt för Karlstad, utvecklingen skedde 
relativt naturligt i de flesta städer kopplat till att 
personbilen blivit allt vanligare för befolkningen, 
och för många en självklar del av vardagspusslet. 
Avstånden mellan välbesökta platser såsom 
livsmedelsaffärer har också ökat och förändrat 
människors transportbehov. Det har även lett till 
olika fysiska och upplevelsemässiga 
barriäreffekter som exempelvis otrygga platser 
och högt trafikerade vägar som inskränker 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmarta-strukturer/funktionsblandning-pa-ratt-satt/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmarta-strukturer/funktionsblandning-pa-ratt-satt/
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invånarnas rörelsefrihet och påverkar stora 
natur- och jordbruksmarker samt upplevelsen av 
en socialt sammanhållen byggnadsstruktur. 9  

 
Figur 5: Karlstad tätorts ungefärliga utbredning från 1929 och 
fram till idag 

Blandstaden 
En klimatsmart bebyggelse avser inte enbart 
ökad täthet av funktioner, utan även en varierad 
lokalisering av funktioner, det är alltså kvalitén i 
närheten som avser graden av effektiv funktions-
blandning, där själva känslan av närhet ska 
genomsyra mellan verksamheter, bostäder och 
mötesplatser. 

Det är även viktigt att framhålla vikten av en 
trevlig stadsmiljö samt ökad tillgänglighet, två 
väsentliga aspekter som har verkan på identitet 
och trygghet i de offentliga rummen. En 
funktionsblandad struktur avser därför såväl 
bostäder, arbetsplatser, kommersiell service och 
grönområden som gynnar möjligheten för 
etableringen av lokala verksamheter samt för ett 
minskat bilberoende till samhällets olika 
servicefunktioner. Sett till bebyggelse avses olika 
skalor, verksamhetstyper och upplåtelseformer. 
Detta kan ses på stadsdels-, tätorts- och 
kommunnivå. Blandstaden ger förutsättningar för 
att stora delar av vardagslivet ska kunna ske nära 
bostaden och underlättar för cirkulära lösningar. 

Med strategisk planering för ny bebyggelse intill 
befintliga gång- och cykelstråk går det däremot 
att ta hänsyn till hinder och barriärer som 
påverkar färdmedelsval. Vid exploatering av 

 
9 Boverket - PBL-kunskapsbanken, Klimatsmarta 
strukturer på tätorts- och stadsdelsnivå 

externa köpcentra får kollektivtrafik och cykel 
svårt att konkurrera med bil.  

Det som ofta står som förebild för funktions-
blandning och som försöker eftersträvas i nya 
exploaterade områden är den traditionella 
staden och dess kvalitéer. Skillnaden är att den 
blandade strukturen med varierade funktioner 
och transportmöjligheter i den traditionella 
staden, jämfört med nya exploaterade områden, 
har utvecklats under mycket lång tid. Tids-
horisonten är viktig att ha förståelse för när det 
gäller möjligheterna att värdera boendemiljöer, 
befolkningsunderlag och tillgänglighet. Det måste 
alltså finnas en långsiktighet och tålmodighet i 
viljan att utveckla effektiva funktionsblandade 
miljöer. 

Externa köpcentrum – stadsdelshandel  
Valet av färdmedel beror till stor del på hur långt 
avståndet är till platsen, går det att se 
möjligheterna i den fysiska strukturen för att 
korta ner avstånden till olika funktioner i 
kommunen. Bilens roll är central i frågan om 
minskad klimatpåverkan och vi vet att verksam-
heters lokalisering har stor påverkan på handels-
rörelsena i staden. Nationellt står biltrafiken för 
80 – 90 procent av resorna till och från externa 
köpcentra, som därmed kan anses vara ett 
resultat av handel med lång resväg10. Att öka 
förutsättningarna för bosättning på gång- och 
cykelavstånd till handel, eller tillsammans med 
kollektivtrafiknoder möjliggör för minskade 
avstånd och ökad tillgänglighet. Den fördjupade 
översiktsplanen för Välsviken är ett sådant 
exempel, där blandningen av bostäder och 
handel är själva attraktionskraften.  

Även etableringen av ny handel i Tyggårdsviken 
samt i befintliga stadsdelar som Våxnäs och 
Kronoparken är goda exempel på fungerande 
stadsdelshandel, som gynnar ett annat 
transportbeteende.  Handeln i centrum 
(Tingvallastaden och Haga) baseras i mycket 
högre grad på kunder som vardagshandlar eller 
shoppar när man ändå är i city på grund av 
boende, arbete eller konferens. Tingvallastaden 
utgör också länets största kollektivtrafiknod, 

10 Trafikverket. Lokalisering av extern handel. 2008.  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmarta-strukturer/klimatsmarta-strukturer-pa-tatorts--och-stadsdelsniva/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmarta-strukturer/klimatsmarta-strukturer-pa-tatorts--och-stadsdelsniva/
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11537/RelatedFiles/2008_34_lokalisering_av_extern_handel_vagledning_for_beskrivning_av_effekter_pa_trafik_och_miljo_.pdf
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vilket ger helt andra förutsättningar för hållbara 
handelsresor.  
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ENERGISYSTEMET OCH HÅLLBARA ENERGIKÄLLOR 
Kommunen i sin helhet och tätorternas 
strukturer skapar förutsättningarna för 
energibehovet. När man behandlar frågan om 
energisystemet och att minska dess 
miljöpåverkan återkommer ambitionen om ökad 
effektivitet och energibesparing. Behovet av 
energi för uppvärmning av hushåll och 
verksamhet kan med bra isolering och tillgång till 
fjärrvärme minska, detta utan att förändra 
möjligheterna till bra inomhusklimat. Den fysiska 
planeringen kan tillsammans med byggbranschen 
möjliggöra för en yteffektiv bebyggelse som 
inrymmer fler människor per kvadratmeter. Det 
krävs alltså ett komplett samspel mellan 
energihushållning, och system för energi-
försörjning för att möjliggöra för energieffektiva 
områden. Hushållen står i Sverige för 27 procent 
av landets elanvändning, offentlig förvaltning och 
service utgör 30 procent och industrierna för 38 
procent av elanvändningen.11 

Utmaningar 
Allt tyder på att vi i framtiden kommer vara i 
stort behov av energi i samband med att bland 
annat fordonsflottan succesivt elektrifieras och 
nya mer elintensiva verksamheter i form av 
exempelvis serverhallar har börjat etablera sig i 
Sverige. Samhället förutspås även bli allt mer 

 
11 SCB - elektricitet i Sverige 

energieffektivt, som följd av den genomgående 
elektrifieringen väntas ändå det totala el-
användandet att öka. 

 
Samtidigt står vi inför en stor utmaning att 
underlätta utbyggnaden av nya effektiva 
energikällor då de svenska kärnkraftverkens 
livslängd går ut och den tekniska livslängden för 
ett flertal befintliga vindkraftverk också nås. Den 
stora utmaningen inom detta är bland annat den 
risk som kallas för effektbrist och kapacitetsbrist.  

Kapacitetsbrist innebär kortfattat att elnätet och 
dess kapacitet och infrastruktur inte räcker till. 
Här är det infrastrukturella satsningar som 

38%

3%27%

30%

2%

Elanvädningen i Sverige

Industri El-, gas- & värmeverk
Bostäder och hushåll Offentlig förvaltning
Järnväg & kollektivtrafik

”Till förnyelsebara energikällor räknas 
exempelvis solenergi, vindkraft, 
vattenkraft och biobränsle.” 

 

Figur 6: Energibehovet jämfört med den framtida utveckling ur ett nationellt perspektiv. Länsstyrelsen Värmland. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/elektricitet-i-sverige/
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behövs för att säkra kapacitetsbristen samt en 
mer jämn fördelning av energianvändningen sett 
över dygnet.  

Kapacitetsbrist i elnäten har hitintills varit ett 
problem i våra storstadsregioner. Men nu har 
samma problematik nått Värmland. Men det 
handlar inte om att elanvändningen ökar – utan i 
stället elproduktionen. Ellevio och Svenska 
Kraftnät har meddelat att det inte går att koppla 
in mer storskalig elproduktion till stamnätet i 
Värmland. Stamnätet har nått sin maxkapacitet, 
och förstärkningar kommer inte kunna vara på 
plats förrän tidigast 2030, enligt Svenska 
kraftnät.  

Effektbristen handlar snarare om att efterfrågan 
på el är större än utbudet vid en given tidpunkt. 
En rad olika faktorer behöver sannolikt 
sammanfalla för att detta ska vara aktuellt. Det är 
förmodligen kallt ute, i hela landet. Det är 
vindstilla vilket gör att vindkraften inte 
producerar. Kärnkraften går vid tidpunkten inte 
för fullt. Det har varit ett torrt år, vilket gör att 
vattenkraftens magasin är dåligt påfyllda.  

Hållbara energikällor 
Förnybar energi och fossilfri energi  
Fossilfri energi innebär att energin inte 
produceras direkt från fossila bränslen som olja, 
kol eller gas. Kärnkraft är en fossilfri energikälla, 
men den är inte förnybar. Idag står kärnkraft för 
cirka 40 procent av Sveriges elproduktion. 
Vattenkraften utgör också cirka 40 procent av 
landets totala elproduktion.  

Till förnyelsebara energikällor räknas exempelvis 
solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränsle. 
Eftersom solceller och vindkraft är kraftkällor 
som inte producerar energi hela tiden, finns en 
utmaning i att det idag inte går att lagra deras 
energiproduktion på ett storskaligt vis. Därför är 
vindkraft och solenergi viktiga komplement till 
mer kontinuerligt producerande kraftkällor. 
Vattenkraften är tillsammans med kärnkraften 
grunden för Sveriges storskaliga energi-
produktion medan vindkraften är en viktig del för 
ett lokalt energisystem. Solcellerna kan och 
kommer på sikt utgöra en del för mikro-
produktionen för fastigheter och hushåll.  

Fjärrvärme och biobränsle 
Med en strategisk stadsutveckling och planering 
möjliggör kommunen för ett fortsatt främjande 
av hållbara energilösningar, däribland 

förutsättningarna för fjärrvärme. Karlstad var 
1948 först i landet med fjärrvärme, men den 
storskaliga utbyggnaden påbörjades under 1970-
talet. Fjärrvärmesystem är flexibelt och 
driftsäkert i det avseendet att man kan använda 
flera olika alternativ som bränsle, i Karlstad 
utgörs den största delen i Karlstads energis 
fjärrvärmeproduktion av trädbränslen, som är en 
form av biobränsle. Biobränsle räknas som 
förnybart energislag då koldioxidutsläppen vid 
framkallning kompenserats av trädets förmåga 
att binda koldioxid.  

År 2019 var mer än 70 procent av 
fjärrvärmeproduktionen i Karlstad från 
trädbränslen och mer än 20 procent av avfall. Det 
går alltså att styra fjärrvärmeproduktionen till att 
i första hand använda förnyelsebara och 
återvunna resurser i närområdet. Genom att 
bygga inom befintliga fjärrvärmeområden kan 
värme levereras till stora delar av hushållen 
genom kortare fjärrvärmeledningar. En högre 
täthet i områden innebär alltså ökade 
förutsättningar för försörjning via fjärrvärme.  

Vindkraft  
Vindkraftverk är ett förnyelsebart energislag som 
inte har några utsläpp eller restprodukter att 
behandla och har därmed en viktig roll i arbetet 
för mer hållbara energikällor. Idag utgör 
vindkraften cirka 10 procent av Sveriges 
elproduktion. 

Effektkapaciteten blir allt högre då teknologin går 
framåt, efter 6 månader har kraftverket 
producerat den energi som behövdes vid 
tillverkningen av den. Ett vindkraftverk kan 
beroende på placering producera el till ungefär 1 
000 till 1 500 hushåll.  

Det behövs god planering inför placeringen av 
nya vindkraftverksutbyggnader, dels för att öka 
acceptansen bland boende omkring, såväl som 
att säkerställa att den omkringliggande miljön 
inte påverkas negativt. Energimyndigheten har 

”Det behövs god planering inför 
placeringen av nya 

vindkraftverksutbyggnader, dels för att 
öka acceptansen bland boende omkring, 

såväl som att säkerställa att den 
omkringliggande miljön inte påverkas 

negativt.” 
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gjort en vindkartering som visar på de bästa 
vindförutsättningarna i landet och i Karlstads 
kommun finns bäst förutsättningar i Vänern samt 
kustnära områdena. placeringen av nya 
vindkraftsverk ska koncentreras till nämnda 
vindbruksområden i översiktsplanen.  

I Värmland har antalet vindkraftverk mer än 
tredubblats sedan 2010. Statistik från 
Energimyndigheten visar att det 2019 finns totalt 
65 vindkraftverk i Värmland fördelat i fem av 
länets kommuner. Dessa kommuner är Säffle (3), 
Kristinehamn (26), Karlstad, (10), Årjäng (22) och 
Hammarö (4).  

Fortsatt vindkraftsutbyggnad sker inom länet, 
exempelvis 13 nya vindkraftverk stod klara 
sommaren 2020 i Sunne. I Kristinehamns 
kommun pågår ett bygge av ett trettiotal verk i 
en vindkraftspark utanför Bäckhammar, som ska 
leverera el till Amazons etableringar i 
mälardalsregionen. Utöver dessa planeras det 
även för flera nya vindkraftverk i länet som nu 
behöver sättas på paus med anledning av 
Svenska Kraftnäts stoppbesked. Utöver redan 
påbörjade projekt kan ingen ny storskalig 
energiproduktion tillkomma i Värmland innan 
förstärkningar i stamnätet åtgärdats.  

 

Solenergi och solkraft 
Solenergi är ett samlingsnamn som omfattar 
både solfångare för värmeenergi, och solceller 
som ger elenergi. Solceller, som generar el har 
blivit av allt större intresse och idag riktar sig en 
stor del av marknaden mot privatpersoner och 
fastighetsägare. Den bristande kapaciteten i 
stamnätet påverkar inte Karlstadbornas 
möjlighet till att sätta upp solceller på sina 
hustak. 

Solelenergi är en energikälla som ger en ojämn 
produktion över dagen och året, därmed får den 
fysiska strukturen stor betydelse för att påverka 

potentialen i att kunna generera energi från 
solen. Det går däremot inte att fullt ut lita på 
solen och därför vore det önskvärt och mest 
fördelaktigt om produktionen på sikt kan 
kombineras med någon form av inlagringsmetod 
och fungera som ett komplement till en mer 
stadigvarande energiproduktion. 
Teknikutveckling går snabbt framåt inom 
energisektorn. 

Den totala solenergiproduktionen i Sverige är 
fortfarande väldigt låg och utgör inte ens 1 
procent av landets elproduktion. Men teknik- och 
prisutveckling för solceller gör att det på sikt 
kommer att bli en betydande energikälla. Genom 
att tidigt integrera solelproduktion i det 
långsiktiga perspektivet av den fysiska 
planeringen med exempelvis solceller på taket 
vid nyproduktion av bebyggelse ökar 
möjligheterna att främja utvecklingen av 
solenergi. Det är även väsentligt att inventera 
och dokumentera befintlig bebyggelse för att se 
dess potential för solenergi. Karlstad kommun 
erbjuder en solkarta, som utifrån byggnadernas 
tak och läge visar hur mycket solenergi som kan 
produceras på olika fastigheter. Även 
klimatnyttan i ton CO2ekv/år går att utläsa 
genom solkartan. Ett exempel över Kronoparken 
visas i bilden nedan. 

 
Figur 7: Solkarta över Kronoparken. Vilket kan användas av 
fastighetsägare för att exempelvis beräkna lönsamheten med en 
solcellsinvestering. 

Vid kartläggning gällande potential av solenergi 
utifrån hustaken i Karlstad visar resultatet att det 
skiljer sig stort från olika områden. Det som på 
ett övergripande plan avgör huruvida ett område 
lämpar sig bra för etablering av solenergi är 
tillgången på både stora takpartier samt antal 
tak. Solenergin i Karlstad har stor potential att bli 
en viktig del av kommunens energiförsörjning. 
Om vi utvinner en tiondel av den totala 
solenergin inom kommunen, med en 
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verkningsgrad på 15% kan ungefär 100 GWh/ år 
energi produceras. Det motsvarar ungefär en 
elförbrukning för 40 000 lägenheter exklusiva 
uppvärmning, då flerbostadshus ofta tillhör 
fjärrvärmenätet. Motsvarande siffra vad gäller 
småhus, där elförbrukningen är betydligt högre 
ligger på ungefär 4 000 småhus per år. 

Med samma verkningsgrad beräknad på hälften 
av den totala potentialen för området 
Kronoparken visar en potential att framkalla 25 
GWh/ år vilket motsvarar ungefär en 
elförbrukning för 10 000 lägenheter/ år. Dessa 
siffror är synnerligen högt räknade men visar på 
den potentialen som finns, främst under 
sommarhalvåret. Det finns andra faktorer som 
avgör möjligheten att utvinna solenergi då det 
exempelvis ställer krav på logistik och 
infrastruktur. För jämförelse har region Örebro 
län som mål att producera 10 GWh/år genom 
solenergi år 2030.12  

Det har även blivit vanligare med solkraftsparker. 
Med fördel kan dessa förläggas utmed områden 
och platser som inte lämpar sig för exemeplvis 

bostäder eller andra ändamål, eftersom en 
solkraftspark är svår att samnyttja med flera 
funktioner. Två exempel på detta är 
solkraftparken i Västerås utmed E18 och 
Solkraftparken vid E6 utanför Tvååker. 
Solkraftsparker producerar mest energi under 
sommaren som kan komplettera vindkraften som 
i regel producerar mest från hösten till våren (när 
det blåser som mest).  

Figur 8: Den övre delen av bilden är Solkraftparken i Västerås 
utmed E18 och den nedre delen av bilden är solkraftparken 
utmed E6 i Tvååker. Både dessa är cirka 5 hektar stora. 
Solkraftsparken i Arvika är även den cirka 5 hektar 

 

  

 
12 Örebro kommun. Teknisk försörjning, Solenergi. 
2018. 
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OMVÄRLDS- OCH FRAMTIDSSPANING 
Teknikutveckling och 
digitalisering 
Internet of Things (IoT) och Smarta städer  
IoT och smarta städer nämns allt oftare i 
planering och stadsbyggnadssammanhang som 
en del av klimatsmarta lösningar. Några exempel 
nämns nedan. 

Trafikhanteringssystem är en IoT-lösning som ska 
minska mängden trafik i innerstaden och leda till 
minskat utsläpp, slitage på vägbanan och lägre 
bullernivåer. Lösningen innefattar fordon 
utrustade med sensorer och mottagare 
monterade längs vägen, som samlar in data, för 
att mäta trafikmängd och antalet stopp som 
skickas till trafikanterna. Informationen ska göra 
att man kan välja en annan väg eller annat 
transportslag. 

Automatiserat parkeringssystem är en 
uppsättning sensorer som används för att 
informera trafikanter om vart lediga 
parkeringsplatser finns. Ett parkerings-
ledningssystem finns redan i Karlstad. 

Mobilitetsdelningstjänster, en IoT-lösning som 
fungerar som en slags automatiserad 
uthyrningstjänst. Denna IoT-lösning kan också var 
en del av en mobilitethubb. Delningsmodellen är 
vanlig för bland annat elsparkcyklar, cyklar och 
bilar. Med hjälp av mobila applikationer och GPS-
funktioner kan Karlstadbor och besökare hyra 
exempelvis cyklar för att ta sig runt i staden.  

För kommunens del innebär denna typ av 
delningstjänst att de måste finnas uthyrnings-
stationer. Delningstjänster för exemeplvis cyklar 
har visat sig minska transportutsläppen i städer 
och minskat vägslitage genom mindre belastning 
på vägar, men har även skapat sekundära 
fördelar som exempelvis förbättrad folkhälsa.  

 

Elektrifiering 
Elektrifiering bedöms ha stor potential att bidra 
till en fossilfri fordonsflotta, och minskar utsläpp 
och buller. Under 2019 var 19% av de 
nyregistrerade bilarna miljöbilar i Karlstad, och 
på sikt bedöms stora delar av fordonsflottan vara 
eldriven. Den stora fördelen med elbilar ur ett 
samhällsperspektiv är den tysta motorn och att 
utsläppen av koldioxid och luftföroreningar är 
eliminerade i gatumiljön. Om elen tillverkas på 
ett hållbart sätt elimineras utsläppen också på ett 
globalt plan. Även ur ett energiperspektiv är 
eldrift betydligt effektivare än förbrännings-
motorer. Elbilar har dock ingen positiv effekt på 
ett antal andra aspekter i stadsmiljön, såsom 
markanvändning och trängsel. 

Självkörande fordon 
Autonoma fordon, dvs självkörande fordon ägnas 
idag mycket uppmärksamhet till följd av den 
tekniska utvecklingen. Dess eventuella bidrag till 
en minskad klimatpåverkan är avhängt på 
fordonets bränsle, bilen är förmodligen eldriven. 
Flera biltillverkare och företag inom 
kollektivtrafik arbetar mycket intensivt med 
detta. Idag finns det pilotområden samt fordon 
med viss självkörande egenskaper. Det lär dröja 
decennier innan antalet autonoma fordon blivit 
så många att de utgör en majoritet på vägarna, 
eftersom fordonsflottan har lång omsättningstid. 

Autonoma fordon kan påverka framtidens 
samhällen på olika sätt. Det diskuteras om olika 
typer av system eller scenarion för dessa fordon. 
Ett sådant är att de självkörande fordonen är del 
av ett ”kollektivtrafiksystem”. Individen slipper då 
att ta egen bil eller buss till jobbet utan istället 
beställer man en självkörande bil/buss som 
hämtar vid hemmet och kör till arbetsplatsen. 
Efter slutfört uppdrag behöver inte bilen par-
keras utan åker vidare på nästa uppdrag, varvid 
behovet av parkeringsytor och gatuutrymme i 
staden kan minska.  

Ett annat möjligt scenario är att vi fortsätter 
privatägd dessa, som idag. Med skillnaden att 
istället för att parkera på målpunkten så kör bilen 
hem och parkerar, eller kör runt i staden. 
Bekvämligheten och billig eldrift kan göra att det 
lockar över många av dagens kollektivresenärer 
till egna bilar. Sammantaget kan detta innebära 
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en kraftigt ökad biltrafik i våra städer och med-
följande trängselproblem.  

Digitalisering och resande  
Digitaliseringen har fått en rejäl skjuts framåt av 
Coronapandemin, till exempel i form av distans-
arbete, distansundervisning, e-handel, digitala 
möten och videokommunikation. Det kan visa sig 
få en bestående inverkan på hur vi reser och 
bosätter oss i framtiden, och ändrar på 
förutsättningarna för kollektivtrafiken.  

Minskat resande blev den nya normen, med den 
som utgångspunkt skedde snabbt den stora 
beteendeförändring i resandet som vi nu sett. 
Totalt har biltrafiken minskat på våra vägar med 
9,8 procent. Många arbetar hemma hela eller 
delar av sin arbetstid. Då behöver man inte resa 
till jobbet. Denna förändring står för en stor del 
av det minskade resandet totalt sett. I stället för 
att resa till olika möten har vi också vant oss vid 
att koppla upp oss med Teams och Zoom, och 
därmed minskar resandet ytterligare. 

Omvärldsanalys – megatrender 
inom miljö och klimat 
Inför ett koncernövergripande omvärlds-
analysarbete i Karlstads kommun identifierades 
ett antal megatrender inom miljö och klimat. 
Dessa omnämns nedan. 

Överutnyttjande av resurser samtidigt 
världens befolkning ökar 
Omvärldsanalysen konstaterar att 10 procent av 
världens rikaste befolkning, där Sverige och 
Karlstad ingår, står för hälften av världens 
konsumtion och förbrukar resurser som 
motsvarar fyra jordklot. Totalt sett står vi alltså 
inför en situation där vi blir fler människor, fler 
vill konsumera mer, samtidigt som vi måste 
minska resursuttaget och miljöpåverkan. 

Det blir allt mer bråttom att minska 
utsläppen  
Omvärldsanalysen konstaterar även att det blir 
allt mer bråttom att minska våra utsläpp. Globala 
utsläppen behöver halveras på 10 år och ner till 
nästan noll 2050 för att begränsa medel-
temperaturökning till 2 grader. Nu är ökningen 
1,1 grader globalt. Ju längre vi väntar med att 
reducera utsläppen desto snabbare kommer vi 
att tvingas minska dem under kommande år. 
Samtidigt som utmaningen är stor, är klimat-
omställningen förenad med möjligheter till stora 

positiva synergieffekter, såsom renare luft, bättre 
stadsmiljö och tryggare energiförsörjning. 

För att se Karlstads utsläpps utrymme se 
avsnittet om ”Karlstads utsläpp och 
klimatpåverkan” 

Tre huvudsakliga konsumtionsfaktorer  
Omvärldsanalysen visar på tre huvudsakliga 
konsumtionsområden med särskild påverkan på 
miljön och klimatet. 

 

Energiförsörjning 
Energiförsörjningen spelar stor roll för miljö- och 
klimatpåverkan. I Karlstad och Sverige har mycket 
gjorts inom områden för el och uppvärmning, 
men globalt är det fortsatt en stor utmaning. 
Detta är en fråga vi fortsatt behöver jobba med 
lokalt, nationellt och globalt. I samband med 
digitaliseringen och är detta relevant eftersom 
Internets energianvändning ökar med 10 procent 
per år.  

Resor och mobilitet 
Som redan nämnt i detta PM spelar 
transportsektorn en stor roll, både för det 
konsumtionsbaserade utsläppen och det 
geografiskt avgränsade utsläppen. I Karlstad står 
som bekant biltrafiken för en stor del av 
utsläppen. 

Allt större krav ställs på att transportsystemets 
klimatpåverkan ska minska och fossila drivmedel 
fasas ut. Tuffare politiska styrmedel ses som en 
förutsättning, men är svårt att få politisk enighet 
om. Befolkningsökning, ekonomisk utveckling och 
urbanisering, tillsammans med ökad välfärd och 
global handel, bidrar till ett ökat tryck på 
transportsystemet. 

Med hjälp av ny teknik går utvecklingen mot allt 
högre grad av automation i transportsystemet 
som PM:et redogjort för. Istället för de 
traditionella kollektivtrafik- och bilaktörerna visar 
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megatrender mot fler delningslösningar, 
tjänstefiering och självkörande fordon. 

Livsmedel och övrig konsumtion  
Livsmedelskonsumtionen och den övriga 
konsumtionen står för betydande påverkan.  

Störst påverkan inom detta område har 
animaliekonsumtionen, även om betande djur 
samtidigt också bidrar till biologisk mångfald. I 
Sverige har köttkonsumtionen ökat markant 
under många år, men trendbrott de senaste åren 
pekar på att intresset för vegetarisk mat ökat. 

Avseende den övriga konsumtionen har intresset 
både globalt och nationellt ökat för att ställa om 
till en mer cirkulär ekonomi, där material och 
varor behålls i samhällets kretslopp istället för att 
bli till avfall. Exempel på detta i Sverige och 
Karlstad är ökade insatser för att minska 
matsvinn och även intresset för 
delningsekonomi, det vill säga att hyra, låna, byta 
och på andra sätt dela resurser. Men trots dessa 
trender så har den totala konsumtionsvolymen 
ökat med 25% mellan 2008-2018, och under 
2018 minskade svenskarnas köp av begagnat och 
reparationer 

Ekonomins omställning  
De ökande klimat- och miljöriskerna i 
kombination med teknisk utveckling och skärpta 
miljöpolicys har gjort att allt fler investerare 
riktar om sina investeringar mot hållbarhet. Ett 
exempel på detta är investeringar med så kallade 
ESG-kriterier (Environmental, Social and 
Governance).  

De förändrade investeringsflödena och 
storföretagens omställning får effekter på hela 
ekonomin, och påverkar också förutsättningarna 
för företagande i Karlstad. 
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ANDRA INSATSOMRÅDEN 
Träbyggande   
Bygg- och fastighetssektorn står nationellt för 
cirka 20% av de totala utsläppen av 
växthusgaser. I målsättningen för en minskad 
klimatpåverkan finns det anledningar att se över 
denna sektors användning av material, speciellt 
då det finns ett ökat behov på nya bostäder och 
infrastruktur i Karlstad. 

Studier visar att trästommar i många fall har 
mindre utsläpp av växthusgaser i jämförelse med 
betong och stål, därmed finns det anledningar att 
se över olika byggnadsmaterial vid ny 
bebyggelse. Förutsättningarna för att framställa 
flervåningshus i trä har ökat senaste åren då 
kunskapen och utvecklingen går framåt. 13 Växjö 
kommun är tagit fram en träbyggnadsstrategi där 
ambitionen är att utveckla en modern trästad för 
att nå målet om en fossilfri kommun. 14

Karlstads kommun har byggt och planerar att 
bygga ett antal träbyggnader. Bland annat 
Lotsens Förskola samt delar av de nya 
arenasatsningarna byggs i trä, där en faktor var 
just materialvalets klimatpåverkan.  

En del av den skogsbaserade bioekonomin är att 
bygga mer i trä, vilket också kan bidra till att nå 
klimatmålen. Ett ökat byggande i trä kan även 
tänkas gynna delar av det värmländska 
näringslivet med lokala aktörer i branschen. Som 
skogslän har Värmland en god tillgång på såväl 
råvara som kunskap inom träbyggnation.  

Återbruka byggnadsmaterial 
Återbruk av byggnadsmaterial är något som 
tidigare inte varit så vanligt förekommande som 
har en stor potential utifrån såväl ett 
klimatperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. 
Återbruk av byggnadsmaterial är att utnyttja 
resurserna på ett mer effektivt sätt. I Karlstad 
finns projektet Sola byggåterbruk. 
Återbruksbutiken är en del i teknik- och 
fastighetsförvaltningens arbete med att 
återbruka mer i byggprojekt. Mycket av det 
material som blir över eller är för bra för att 

 
13 Boverket - Hållbart byggande - Minskad 
klimatpåverkan  

slängas när kommunen bygger och renoverar, 
kan genom detta komma till nytta för andra. 

Effektivt nyttjande av befintliga byggnader 
Att nyttja och använda befintlig bebyggelse mer 
effektivt är ett insatsområde som innebär att 
kommunens befintliga bestånd kan hushålla olika 
verksamheter över tid. Det innebär också 
hushållande av kommunens mark eftersom 
behovet av nybyggnation minskar om det finns 
en flexibilitet och effektivt nyttjande av befintligt 
bestånd. Om- och tillbyggnaden av Stagnellska på 
Herrhagen ett gott exempel både avseende 
återbruk och nyttjande av befintliga byggnader.  
Lokalklimatets påverkan på 
energianvändning 
Hårdgjorda ytor har stor påverkan för värmeöar 
och på höga temperaturer inom tätbebyggda 
områden. Energianvändningen ökar i regel under 
vinterhalvåret för att hålla hushållen varma, dock 
förutspås behovet av att kyla ner hushållen öka, 
alltså under sommarhalvåret. Grönytors kylande 
effekt på lokalklimatet med hjälp av träd och 
annan växtlighet är stor och påverkar såväl 
temperaturer i den lokala utemiljön som 
temperaturen inom hushållen.  

Kolsänkor  
Inlagring av kol i vegetation, skogar, sjöar och hav 
bidrar till att balansera mot växthusgasutsläpp 
och resan mot noll i nettoutsläpp. Detta innebär 
att vi med hjälp av kolsänkor kan få ytterligare 
hjälp i att nå klimatmålen. 

De boreala skogarna, som utgör en stor del av 
den svenska skogen, är den skogstyp som lagrar 
cirka 60 procent av det kol som finns lagrat i 
världens skogar. Trots att våtmarkerna bara 
täcker ett fåtal procent av jordens yta så har de 
en högre årlig kolinlagring än världshaven.  

Skogarna, våtmarkerna och sjöarna har alltså 
väldigt viktiga funktioner som kolsänkor. 
Konsekvenserna av ett förändrat klimat med 
förändrade temperaturer och torka påverkar 

14 Träbyggnasstrategi Växjö kommun 
 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/hallbart-byggande-med-minskad-klimatpaverkan.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/hallbart-byggande-med-minskad-klimatpaverkan.pdf
https://vaxjo.se/download/18.157e2afb15d3ac8d0adb456/1500031035431/Tr%C3%A4byggnadsstrategi.pdf
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skogens, våtmarkernas och sjöarnas förmåga att 
lagra och ta upp kol.  

Infrastruktur för elfordon och tillgång till 
biogas 
Ett nytt krav från plan- och bygglagen (PBL) 
innebär att alla nya bostadshus med fler än 10 
parkeringsplatser måste förse dessa med 
ledningsinfrastruktur för elstolpar. Även övrig ny 
uppvärmd bebyggelse med 10 parkeringsplatser, 
som inte är bostäder ska förse 20% av dessa med 
ledningsinfrastruktur. 15  
 
Karlstads kommun har sedan tidigare en 
miljööverenskommelse med länsstyrelsen om att 
bygga ut antalet laddningsstationer på 
gatuparkeringarna till 150. Målet inte ens till 
hälften uppnått (64 laddstationer), samtidigt ökar 
antalet laddbara bilar ständigt. Forskning visar ett 
tydligt samband mellan antal laddningsstationer 
och antal elbilar i städerna. Men samma 
forskning har ännu inte kunnat förklara 
orsakssambandet. Är det elbilarna som driver på 
antal laddningsstolpar, eller är det tillgången till 
laddningsstolpar som gör att människor skaffar 
elbil?  

Laddbara bilar utgör hittills 3% av Sveriges totala 
fordonsflotta, men av nybilsregistreringar går det 
att skönja en stadigt stigande trend av laddbara 
fordon och miljöfordon, både nationellt och på 
kommunal nivå. Gasbilar utgör cirka 2 procent av 
nybilsregistreringen, såväl nationalt som lokalt. I 
Karlstad erbjuds ett tankställe för biogas.  

Vi genomgår en omställning mot en 
fossiloberoende fordonsflotta, vilket ökar trycket 
på att laddningsinfrastrukturen följer med 
utveckling som laddbara fordon gör. Detta gäller 
såväl den lokala försörjningen och ur ett 
nationellt perspektiv, det ökar möjligheterna att 
kunna resa längre sträckor och vara trygga med 
att det finns laddningsmöjligheter utmed vägen. 
Elbilarnas räckvidd kommer dock med tiden att 
öka. 

Klimatsmart avfallshantering  
Förståelsen och viljan att minska avfall, öka 
återbruket och få en effektivare avfallskedja har 

 
15 Boverket - Uppdrag laddinfrastruktur 

ökat de senaste åren. Denna ökning har påverkat 
medborgarnas möjlighet att källsortera med 
hänsyn till att det ska ske på ett hållbart sätt, 
vilket ökat kraven på funktionell avfallshantering. 

Den tekniska utvecklingen inom avfallshantering 
går framåt och exempel på tätt bebyggda 
områden med sopsugssystem finns på flera 
platser i Sverige. Anordningarna är effektiva i det 
avseende att det inte behöver köras in sopbilar i 
området och därmed försvinner också dess buller 
och lukt. Denna lösning är dock dyr och kräver 
stor nyttjandegrad för lönsamhet.  

Mängden hushållsavfall per person i Karlstads 
kommun har de senaste åtta åren pendlat mellan 
som lägst 466 kg och som högst 524 kg per 
person och år. Vid det senaste mättillfället (2019) 
var avfallsmängderna 466 kg.  

Hushållsavfallen körs till avfallsförbrännings-
anläggningen på Heden där värmeenergin går till 
fjärrvärmenätet, ungefär 20 procent av 
fjärrvärmeproduktionen på Heden kommer från 
avfall. Förutom god framkomlighet för sopbilar är 
även lokaliseringen av avfallshantering viktigt för 
det estetiska intrycket för området. Utseendet av 
avfallshantering blir därmed en fråga att hantera 
för att höja statusen på området och ett steg i att 
hantera avfall som en resurs. Karlstad kommun 
jobbar kontinuerligt med att förbättra 
fördelningen och tillgängligheten av material- 
och återanvändningsstationer. Det finns ett 
behov av att öka antalet återvinningstationer för 
förpackningsinsamling, främst i de stadsdelar 
som helt saknar en återvinningstation16. Dock 
pågår ett nationellt arbete om fastighetsnära 
insamling, vilket kan komma att påverka de 
bostadsnära återvinningsstationernas roll.  
Naturvårdsverket har som utgångspunkt att 
tillsammans med kommuner och andra aktörer 
utveckla en god avfallshantering, målet är att alla 
från år 2025 ska erbjudas en insamlingsplats nära 

16 Karlstads kommun - Avfallsplan  

https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/regler-for-laddinfrastruktur/
https://karlstad.se/globalassets/filer/blanketter/miljo-och-energi/avfallsplan-2019-2023-med-bilagor.pdf
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sitt hem 17. De avfall som av olika anledningar 
inte kan återvinnas, förbrännas eller 
återanvändas deponeras på anläggningen i 
Djupdalen. 

Resurshantering och cirkulär ekonomi 
Tillsammans med transport- och 
energiutmaningarna är konsumtionen av 
livsmedel, kläder och andra produkter ett av de 
mest avgörande för att ställa om till ett hållbart 
Karlstad. Dessa konsumtionsområden har utöver 
klimatpåverkan också stor betydelse för förlusten 
av biologisk mångfald, som bland annat hotar 
framtida livsmedelsförsörjning.  

För att främja mer hållbara konsumtionsmönster 
inom dessa områden har en övergång till 
en cirkulär ekonomi lyfts fram som ett högt 
prioriterat arbetsområde både nationellt och 
inom EU. Till skillnad från en linjär ekonomi där 
man utvinner råvaror, producerar produkter, 
använder och sedan slänger dem så bygger 
cirkulär ekonomi på att varor och material 
cirkuleras så mycket som möjligt. 
Cirkularitet byggs in genom hela livscykeln; från 
design, tillverkning, till användning och 
återvinning.   

För att uppnå ett resurssnålt samhälle och 
minska klimatpåverkan är insatser som 

förebygger att avfall ens uppkommer, eller att 
varor produceras av jungfruliga råvaror, särskilt 
viktiga. Det kan till exempel göras genom att 
främja utvecklingen av andrahandshandel, 
reparationer och delningsekonomi.  

Delningsekonomi innebär att man lånar, hyr, 
byter och på andra sätt delar på resurser, och har 
fått ett uppsving på senare år med hjälp av den 
ökade digitaliseringen. Delningsekonomi har 
potential att inte bara förena ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet, utan kan också främja 
gemenskap, stärka ekonomiskt svaga grupper 
och social hållbarhet i stort.  

I Karlstad har redan idag tre delningsinitiativ fått 
nationell spridning: Fritidsbanken, off2off och 
Skåpet Tage. Karlstad har goda förutsättningar 
för att utveckla delningsekonomin vidare.  

För att återvinning, återanvändning och 
delningsekonomi ska kunna utvecklas behöver 
lokaler och ytor avsättas för dessa ändamål. Men 
delningsekonomi behöver inte bara ta mark i 
anspråk, utan genom att dela på till exempel 
fordon och lokaler så kan de användas mycket 
effektivare och frigöra utrymme till andra behov.  

 

  

 
17 Boverket - Klimatpåverkan och 
översiktsplanering  

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmart-resursanvandning/skapa-infrastruktur-for-atervinning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/klimatsmart-resursanvandning/skapa-infrastruktur-for-atervinning/
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REFLEKTIONER, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Ont om tid 
En stor utmaning är att vi har ont om tid att ställa 
om för att nå uppsatta klimatmål, såväl globalt 
som nationellt. Vilket innebär att åtgärder 
behöver prioriteras för att för att nå målen.  

Utifrån ett planeringsperspektiv ges ett visst 
antal verktyg som ger både direkta och indirekta 
förutsättningar för kommunen och Karlstadborna 
att bidra till att minska utsläppen. 
Översiktsplanen löser inte alla delar av 
klimatomställningen men dess inriktning 
påverkar övergripande strukturer för 
transportbehov, konsumtion och nyttjande av 
resurser.  

Bygga en stad och kommun som möjliggör 
ett nära vardagsliv  
Täta och blandade strukturer som möjliggör för 
ett nära vardagsliv är en viktig del för att minska 
transportbehovet. Det är såväl en stor utmaning 
som möjlighet att nyttja och hushålla stadens och 
de mindre orternas ytor så effektivt som möjligt 
för att bebyggelsen inte ska fortsätta att breda ut 
sig. Genom att bygga tätare kan man ge 
förutsättningar för mer vardagliga gång- och 
cykelresor eller en kostnadseffektiv 
kollektivtrafik. Detta gynnar även ett levande 
stadsliv, stärker attraktionen och kan bidra till en 
ökad omställning. För kommunens mindre 
tätorterna handlar det om att stärka dessa, bland 
annat genom att ge förutsättningar för fler 
invånare och verksamheter som stärker befintlig 
service eller möjliggör ny service, detta innebär 
att stora delar av vardagslivet kan ske i 
bostadsorten och möjliggör en mer effektiv 
kollektivtrafikförsörjning. 

Lokaliseringen och variationen av funktioner som 
bostäder, verksamheter, service och 
besökspunkter inom korta avstånd spelar en 
viktig roll i sammanhanget. 

I kommunens mindre tätorter så kan fler 
invånare exemeplvis stärka underlaget för 
kollektivtrafiken, dess fler resenärer dess mer 
ökar förutsättningarna för bättre turtäthet 
exemeplvis. Fler invånare ger också underlag för 
lokal service och livsmedelshandel, vilket skulle 
kunna generera färre ärenderesor.  

Nyttja befintliga infrastrukturer  
Nyttjande av befintlig infrastruktur och resurser 
av stor vikt för en effektiv hushållning av mark 
och vatten.   

Samhällsbyggande som nyttjar befintlig 
infrastruktur som exemeplvis fjärrvärme, innebär 
att vi sparar resurser och hushållar med marken. 
Av den anledningen bör en stor andel av 
kommunens utbyggnad ske inom och intill 
befintliga tätortsstruktur i såväl Karlstad tätort 
som kommunens mindre tätorter för att nyttja 
redan befintlig infrastruktur såsom fjärrvärme, 
kollektivtrafikförsörjning och service.   

Minska transporternas utsläpp  
Transporter utgör en betydande utsläppskälla, 
framför allt utifrån geografiska utsläpp. 
Växthusgasutsläppen från Sveriges inrikes 
transporter ska minska med 70 procent mellan 
2010 och 2030. Samtidigt pekar prognoserna på 
fortsatt stora ökningar av gods- och 
persontransporter.  

En planering som prioriterar kollektiv-, gång-, och 
cykeltrafik bidrar till att minska person-
transporternas utsläpp. En bebyggelse i noder 
och stråk stärker även kollektivtrafikunderlaget. 

Samtidigt behövs åtgärder för att bygga ut 
infrastruktur för energieffektiva och fossilfria 
fordon, förnybara drivmedel och effektiva 
godstransporter med fokus på järnväg och 
sjöfart. Nya delningstjänster av transportslag i 
mobilitetshubbar är också en del av en 
framtidslösning för att minska transporternas 
klimatpåverkan. 

Samla hellre än sprida  
Med ett övergripande förhållningssätt att samla 
bebyggelsen istället för att sprida bebyggelsen 
kan de tre punkterna ett nära vardagsliv, 
nyttjande av infrastruktur och minska 
transporternas utsläpp goda utsläpp.  

En samlad bebyggelse innebär dels kortare 
avstånd, vilket är fördelaktigt för gående och 
cyklister, det innebär också en koncentration av 
människor och arbetsplatser vilket är positivt ur 
kollektivtrafiksynpunkt. En samlad bebyggelse 
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ger också förutsättningar för ett 
energieffektivare samhälle, bland annat genom 
att ansluta till eller bygga ut fjärrvärmenätet med 
en rimlig kostnad.   

En konsekvens av en samlad bebyggelse med 
korta avstånd som gynnas gång, cykel och 
kollektivtrafik är också att behov av att 
transportera sig med bilen vid korta resor blir 
mindre. Det ska vara möjligt att ta bilen vid 
behov, men det bör vara rätt färdmedel till rätt 
resa.  

Trygghetsskapande instanser kan öka viljan 
att gå, cykla eller åka kollektivt 
Stråk som upplevs otrygga kan utgöra ett hinder 
för gående och cyklister, speciellt vissa årstider 
eller tider på dygnet. Det är ofta mellanrum i 
staden med snårig och underutnyttjad vegetation 
som separerar stadsdelar, eller fysiska barriärer 
som trafikleder med otrygga under- eller 
övergångar.  

Med hjälp av bebyggelse i liknande stråk så 
skapar fler befolkade platser och således en ökad 
social kontroll. Platser kan därmed uppleves som 
mer inbjudande och trygga att passera genom, 
och kan därmed koppla stadsdelar samman på 
ett nytt sätt. Mer sammanhängande stadsdelar 
möjliggör för fler att cykla och gå korta sträckor.  

Beteendepåverkan och information 
Det kommer att krävas ett ändrat 
beteendemönster och uppmuntran till 
nytänkande för att minska klimatpåverkan. Det är 
en utmaning som kräver god samverkan för att 
lyckas med nya metoder och verktyg. Det är 
viktigt att befolkningen är med och har förståelse 
för att exempelvis konsumtions- och resmönster 
förändras. Att parallellt med den fysiska 
planeringen även jobba med aspekter som 
Mobility Management är exempel på åtgärder. 

Ta vara på teknikutveckling, digitalisering 
och elektrifiering 
En viktig del utöver bebyggelsestrukturer är att ta 
vara på möjligheten och rida på den våg som 
teknikutveckling och digitaliseringen kommer att 
innebära. Coronapandemin har inneburit ett att 
samhällets digitalisering har tagit enorma kliv på 

kort tid. Allt ifrån hemarbete till hembeställning 
av varor.  

En utbyggnad av den digitala infrastrukturer är 
viktig för att alla delar av kommunen ska kunna 
ta del av den pågående samhällsdigitaliseringen 
och teknikutvecklingen. För att möjliggöra 
exempelvis upphämtning i varuboxar och 
obemannade livsmedelsbutiker i landsbygdsmiljö 
krävs en fungerade digital infrastruktur i hela 
kommunen. 

Elektrifieringen av samhället pågår redan, det är 
såväl en utmaning som en möjlighet. Möjligheten 
finns framför allt inom transportsystemet och 
inom vissa typer av industrier. Utmaningen är 
främst förknippad med kapacitet och att den 
tekniska infrastrukturen behöver byggs ut i 
samma takt som efterfrågan ökar. Det behöver 
därmed finnas plats i det offentliga rummet för 
infrastruktur som el-centraler och liknande för 
att tillmötesgå ett ökat behov. Bland annat för 
utbyggnaden av laddinfrastruktur.  

Kapacitetsbrist i nätet försvårar utbyggnad 
av förnybar energi 
Framtidens energibehov väntas innebära ett ökat 
tryck på hållbara energikällor. Utvecklingen med 
att effektivisera hållbara energislag går fort fram, 
vilket möjliggör ökad energiförsörjning. 

En utmaning inom området är att det just nu 
råder kapacitetsbrist i inmatning av energi i 
elnätet i Värmland. Det innebär att det nu är 
stopp för utbyggda av storskalig 
energiproduktion i Värmland, preliminärt till 
2030. Eftersom översiktsplanen tar sikte mot 
2050 är dock av vikt att det finns ytor finns för 
exempelvis vindkraftverk när nätet möjliggör en 
utbyggnad. 
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