
 

 

 

 1 

  

  

 

100 miljoner  

för miljön  
SÅ ARBETADE KARLSTADS KOMMUN 2007-2010 

 

 

 

 

  



 

 

 

 2 



 

 

 

 3 

 

 

Förord 

Hur långt kan kommuner gå i arbetet med att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd?  

I början av år 2007 avsatte Karlstads kommun, enligt beslut i kommunfullmäktige, 25 

miljoner kronor per år till energi- och miljöåtgärder mellan åren 2007 och 2010. 

Resultatet av 100-miljonerssatsningen blev Energi- och miljöprojektet. Karlstads 

kommun har en nyckelroll i det lokala klimatarbetet; dels i sin egenskap som stor 

organisation och dels som stor inköpare av varor och tjänster. 

Med hjälp av de utförda åtgärderna inom energi- och miljöområdet har Karlstads 

kommun kommit en bra bit på väg mot ett energieffektivt fastighetsbestånd. Kommunen 

har dessutom synliggjort och ökat medvetandet om verksamheternas miljö- och 

klimatpåverkan samt utbildat sin personal och brukarna. 

Genom att både energieffektivisera och använda energi och el från förnybara 

energikällor vill Karlstads kommun framförallt bidra till att de nationella miljömålen 

nås, men även inspirera andra kommuner. 

Texten är skriven av Sara Wigenborg tillsammans med Charlotte Wedberg och Annica 

Granlund, teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun. Sonja Pagrotsky, 

Sveriges Kommuner och Landsting, har varit projektledare. 

Arbetet är utfört med stöd från Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för 

kommunernas fastighetsfrågor. Under 2010-2012 ges stöd till ett flertal projekt som 

bedrivits inom kommunernas fastighetsorganisationer. Denna rapport är den tredje i en 

serie som presenterar framgångsrika lokala exempel.    

 

 

Stockholm, september 2012 

 

 

Gunilla Glasare 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
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100 miljoner kronor till energi- 

och miljöprojekt 
Ett av Karlstads kommuns övergripande mål för 2020 är att ”Klimatpåverkan från energi- och 

transportsektorn i Karlstad som geografiskt område ska minska med 25 % mellan 2008 och 

2020”. För att kunna uppnå de mål som kommunen har fastställt ville Karlstads politiker satsa 

ytterligare medel för att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan och på så sätt också 

skapa en mer hållbar framtid. Resultatet blev de ”100 miljömiljoner” som Karlstads kommun 

avsatte för åtgärder i energi- och miljöprojekt åren 2007-2010. Vid tiden för projektstarten 

visade omvärldsanalyser på stigande framtida olje- och elpriser vilket var ytterligare ett tungt 

vägande skäl till att genomföra energi- och miljöåtgärderna. 

Inspirationen till satsningen var 

Stockholms miljömiljard som lanserades 

2004 och pågick till och med 2010. Att det 

blev just 100 miljoner var ett initiativ från 

Miljöpartiet i förhandlingarna om att bilda 

majoritet i Karlstad efter valet 2006, men 

också resultatet av en omräkning av 

Stockholms miljömiljard till Karlstads 

befolkningsmängd. 

Samtliga energi- och miljöprojekt som 

Karlstads kommun genomförde mellan 

2007 och 2010 fick det gemensamma 

namnet EM-projektet. Projektet omfattade 

alla delar av Karlstads kommuns verk-

samheter, med undantag av bolagen som 

exempelvis Karlstads Energi och Karlstad 

Airport, och delades upp i tre större 

arbetsområden med följande projektnamn. 

1. EPC-projektet 

2. Solenergiprojektet 

3. Övriga energi- och miljöprojekt 

EPC-projektet var det första i Sverige att 

behandla både byggnader och VA-

anläggningar. 

I detta PM beskrivs de olika projekten som 

Karlstads kommun har arbetat med mellan 

2007 och 2010. Även framtida projekt och 

tankar presenteras. 

 

”Det genomförda EPC-projektet var det första i Sverige att behandla, inte 

bara byggnader, utan även VA-anläggningar” 

Karlstads personlighet ”Sola i Kallsta”, 

alias Anna Lisa Holtz 



 

 

 

 6 

Vad Karlstads kommun ville 

uppnå med EM-projektet 
Karlstads kommuns uppdrag var att genomföra en rad olika energi- och miljöprojekt som skulle 

baseras på de uppsatta målen; dels i den kommunövergripande energiplanen för åren 2006-2010 

och dels i den politiska plattformen för 2007-2010. Syften med projektet var att 

 öka antalet förnybara energislag 

 minska den totala energiförbrukningen  

 öka medvetenheten i energi- och miljöfrågor hos personal och brukare inom Karlstads 

kommun. 

Investeringar har gjorts där de ger en energi- eller miljönytta och de åtgärder som ingått i 

projektet är till exempel energieffektivisering av befintliga energisystem, investeringar i 

miljöanpassade energikällor och bränslen samt information till personal och brukare inom 

kommunen. 

För att uppnå de politiskt antagna målen inom både Karlstads kommun och EM-projektet 

prioriterade kommunen i första hand byggnader och anläggningar i behov av konvertering från 

olja eller el. Dessutom prioriterades byggnader med en högre energiförbrukning än genomsnittet 

av kommunens fastigheter. 

”– Ett syfte med satsningen är att ställa om till energi från förnyelsebara energikällor” 

(Jesper Johansson, MP) 
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EM-projektet hade fokus på att 

 få bort oljeanvändningen för uppvärmning av byggnader, t.ex. har det vid Skåre 

Herrgårds förskola borrats för bergvärme för att ersätta oljepannor 

 minska mängden elvärme 

 installera solenergi  

 sänka nyckeltalen för energianvändning i kommunens fastigheter 

 kartlägga VA-anläggningar med avseende på energi 

 bygga en biodieselanläggning för tunga fordon 

 genomföra energisparkampanjer riktade till teknik- och fastighetsförvaltningen och dess 

kunder 

 klimatutbilda kommunens anställda och brukarna 
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Delprojekt 1. EPC – 

energieffektivisering av 

Karlstads kommuns fastigheter  

Ett av Sveriges största energieffektiviseringsprojekt 
Till största delen bestod arbetet inom EM-projektet av EPC (Energy Performance Contracting) 

vilket är en metod för att handla upp och genomföra energi- och miljöeffektiviseringsåtgärder. 

Samtliga kommunens drygt 150 fastigheter och 5 VA-anläggningar med en byggnadsyta om mer 

än 300 000 m
2
, inom teknik- och fastighetsförvaltningen, ingick i projektet. För VA-

anläggningar är endast byggnadsåtgärder medräknade, inte processåtgärder. 

Målsättningen är att Karlstads kommuns fastigheter ska bli mer energisnåla och hela EPC-

projektet bygger på att energiinvesteringen ska ha en återbetalningstid, via sänkta energi-

kostnader, på cirka 10 år. Varje investering och besparing är indelad i tre kategorier: 

energisparande åtgärder, reinvesteringar och inneklimatåtgärder. För varje kategori fås en 

besparing i MWh och en koldioxidförändring i ton. Hänsyn har tagits till de olika typer av 

verksamheter som berörts. Exempelvis har större arbeten i skolor genomförts i samband med lov 

och investeringsprojekten har så långt som möjligt samordnats med pågående eller planerade 

underhållsarbeten. 

EPC-projektet genomfördes i tre faser där den första fasen innebar projektutveckling. 

Kommunen handlade upp en entreprenör, Siemens, som analyserade besparingsmöjligheter, 

lämnade förslag till åtgärder, beräknade både investeringen och återbetalningstiden samt tog 

fram ett underlag om driftpersonalens behov av utbildning. Innan fas ett påbörjades anlitade 

kommunen en konsult som bistod med projektutformning, upphandling och genomförande. 

Konsulten gav också förslag på upplägg. 

Fas två innebar att Siemens genomförde de överenskomna åtgärderna med garantier inom 

områdena värme och ventilation, vatten, el, byggnadsskal samt stödsystem till dessa. Åtgärderna 

som genomfördes på bland annat skolor, vårdboenden och idrottsplatsanläggningar rörde sig om 

allt från stora konverteringsarbeten, där t.ex. en direktverkande eluppvärmning byttes till vatten-

buren fjärrvärme, till enklare åtgärder som vattensparinstallationer. I fas två ingick även utbild-

ning av driftspersonal. Arbetet var ett av Sveriges största kommunala energieffektiviserings-

projekt. 

 

”Vi började med att identifiera alla lönsamma besparingsåtgärder i ett 

fastighetsbestånd och sedan fick vi dem genomförda med garantier” 

”Arbetet var ett av Sveriges största kommunala energieffektiviseringsprojekt” 
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Fas tre handlar om att följa upp, vilket har påbörjats på VA-sidan och kommer att genomföras på 

fastighetssidan efter slutbesiktning. Rapporter om projektets utveckling har regelbundet lämnats, 

både skriftligt och muntligt, till teknik- och fastighetsförvaltningens nämnd och ledningsgrupp. 

Dessutom har utbildnings- och informationsinsatser gjorts, dels med personal från teknik-

utvecklingsenheten och dels med entreprenörer. Entreprenören lämnar besparingsgaranti, 

materialgaranti, prestandagaranti och regelbundna 

rapporter under återbetalningstiden. 

 

I och med att EPC-projektet har bestått av ett flertal stora och små delprojekt har beslut om 

omfattning och prioritering av delprojekten fattats under resans gång. Efter varje avslutat 

delprojekt inom respektive arbetsområde har drift- och skötselinstruktioner tagits fram. Denna 

information ska säkerställa att anläggningar och system används och sköts på ett bra sätt även i 

framtiden. Karlstads kommun har i princip byggt bort all oljeeldad uppvärmning och olja 

används nu endast som spetsvärme vid extrem köld och som reserv, vilket har resulterat i en 

kraftig minskning av de fossila koldioxidutsläppen. Åtgärderna kommer att ge Karlstads 

kommun sänkta energikostnader, sett till elpriserna före åtgärdsstart, och kommunens 

koldioxidutsläpp kommer att minska med cirka 3 000 ton per år. 

Karlstads kommun har aktivt deltagit i EPC-projektet och hela tiden anlitat samma entreprenör 

som handlades upp i startskedet. Teknik- och fastighetsförvaltningen ställde krav på att entre-

prenören skulle redovisa utsläppsförändringar, både för varje objekt och totalt, vilket också 

gjordes. Ett annat krav som ställdes var att entreprenören skulle genomföra energideklarationer i 

de byggnader som ingick i projektet. Totalt har 71 energideklarationer genomförts i Karlstads 

kommuns fastighetsbestånd, vilka har redovisats till Boverket. 

”Vi har i princip byggt bort all oljeeldad uppvärmning, minskat de fossila 

koldioxidutsläppen och sänkt energikostnaderna i kommunens lokaler, sett 

till 2007 års priser” 

Utställningen Hard Rain - Whole Earth? med Mark Edwards, 
Karlstad 2012 
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Exempel på tekniska åtgärder 

Inför EPC-projektet togs beslutet att byta styr- och reglersystem. Detta arbete kom att utgöra en 

stor del av EPC-projektet. En ny DHC (Huvud Dator Central) införskaffades. I datorn övervakas 

och optimeras Karlstads kommuns installationer såsom ventilation, värme etc. Andra åtgärder 

var 

 byte av ventilation där nya aggregat har ersatt uttjänade ventilationsaggregat, t.ex. i 

Hultsbergsskolan 

 utbyte av motorer för att ge ny värmeåtervinning med bättre verkningsgrad 

 omfattande utbyten av föråldrade belysningsarmaturer så att bl.a. idrottshallar fått en 

bättre och energieffektivare belysning 

 vattensparåtgärder i nästan 140 fastigheter där bl.a. dusch- och kranmunstycken bytts ut, 

en enkel åtgärd som spar mycket vatten 

 inom EPC har även 48 m
2
 solfångare installerats på Stagnellska hemmet 

Hultsbergsskolan var det största projektet 

inom EPC. Skolan, som har en yta på lite 

drygt 9000 m
2
, hade tidigare direktverkande el 

i tak som nu ersatts med ett vattenburet system 

och radiatorer. Skolan värms också via fjärr-

värme.   

Inom EPC har Ilandaskolan deltagit i ett 

pilotprojekt för belysning i två klassrum. Detta 

har resulterat i ny belysning för att få en högre 

verkningsgrad och ett högre ljusflöde samt 

bättre reflektorer för att rikta ljuset dit där det 

gör mest nytta. Vidare har ett ljusare innertak 

satts in och både en dagsljusstyrning och en 

frånvarostyrning har installerats. Dessa åt-

gärder gav en effektbesparing på 65 % och en 

energibesparing på 75 %, jämfört med 

tidigare. 
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Interna utbildningar inom EPC 

Av stor betydelse för att spara energi är medarbetarnas – och även brukarnas – intresse och 

kunskap om små och enkla åtgärder som att släcka ljuset när siste man lämnar ett rum och se till 

att en droppande kran åtgärdas så fort som möjligt. Inom EPC-projektet har två interna utbild-

ningar genomförts. Den ena var seminariet Energispar i vardagen för teknik- och fastighets-

förvaltningens personal och verksamheter. Mellan 300 och 400 personer från förvaltningens 

olika enheter bjöds in. Den andra utbildningen riktades till driftteknikerna inom driftavdelningen, 

bygg och VA. Syftet var att visa hur anläggningar och system fungerar samt hur de ska skötas 

under sin livslängd. Vidare ingick vikten av att optimera installationssystemen, att driva fram ett 

engagemang hos personalen samt att kunna sänka driftskostnaderna ytterligare. Vissa tekniker 

har även blivit diplomerade. 

Utbildningen har bland annat bestått av följande moment: 

 Energieffektiv belysning 

 Tillämpad energioptimering 

 Optimering av reglersystem 

 Styrventiler och rörsystem, m.m. 

Satsningar inom vatten- och avloppshantering 

I EPC-projektet ingick även energieffektivisering av VA-anläggningarnas fastigheter inom 

Karlstads kommun. Kriterier fanns på minst tre VA-verk. Karlstads kommun valde att genom-

föra åtgärder på fem av VA-verken. Insatserna har varit av olika omfattning men generellt har 

kommunen genomfört temperatur-, ventilations-, el- och styr- och regleråtgärder, vilka kan 

sammanfattas i mer tekniska termer som 

 byte till nya, energieffektiva pumpar, t.ex. cirkulationspumpar och luftaggregat 

 installation av roterande värmeväxlare 

 installation av nya kanalsystem för till- och frånluft, för att kunna försörja 

bassänghallen 

 borttagande av en del uteluftsspjäll för att istället delvis använda cirkulationsluft i 

bassänghallen 

 övertäckning av bassängerna så att vattnet inte kyler ner lokalerna 

 anpassning av drifttiderna i personalbyggnadens ventilationsaggregat och 

slamavvattningens frånluftsfläkt efter personalens arbetstider 

 bassänghallen har försetts med ny styr- och övervakning för värme och ventilation 

Nytt luftbehandlingsaggregat på Sjöstads ARV Solenergianläggning på Sjöstads ARV 
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Delprojekt 2. Solenergi 

Karlstad har som politisk ambition att det ska finnas en viss mängd förnybar energi i form av 

solenergi. Därför har kommunen valt att satsa på en ökning av just solenergi i sitt byggnads-

bestånd. Målet är att kunna minska mängden el för uppvärmning och så småningom bli helt 

oberoende av olja. Installationer av solenergianläggningar ingår som en del i det arbetet.  

Inom solenergiprojektet har både solfångare för att producera varmvatten och solceller för att 

producera el installerats runt om i kommunen, vilket redovisas i tabellen nedan. Installationer har 

också gjorts på utbildningsanläggningar inom energiprogrammet vid Nobelgymnasiet samt vid 

Skåre Herrgårds förskola som nu har solfångare för tappvarmvatten.  

Solceller finns också på den barnbokbuss som körs året runt till förskolorna i kommunen. 

Solcellerna driver alla bussens administrativa delar, belysning och en del av värmen. 

Följande tabell redovisar de solenergianläggningar som ingick i solenergiprojektet och varje 

anläggnings yta.  

Solenergianläggningar Yta (m
2
) 

Solfångare  

Sporthallen med tillhörande Nyeds 

skola, Molkom 
500 

Sjöstads reningsverk 340 

Skutbergets motionscentral 40 

Solcellsanläggning  

Sörmons vattenverk 400 

Totalt 1280 

Tabell. Samtliga solenergianläggningar inom solenergiprojektet 
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Karlstads kommun har installerat ytterligare solenergianläggningar, som dock inte har ingått i 

solenergiprojektet utan genomförts för att uppnå målen i kommunens energi- och klimatstrategi. 

Exempelvis var Stadshusets 370 m
2
 solcellsanläggning ett eget projekt, men finansierades genom 

Energi- och miljöprojektet. Ytterligare ett exempel är Tingvallahallarna som fått 172 m
2
 solcells-

anläggning på taket. Totalt har solenergiåtgärderna resulterat i en totalyta på närmare 3000 m
2
. 

Solcellsanläggning på Stadshuset Solcellsanläggning på Tingvallahallarna 
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Delprojekt 3. Övriga energi- 

och miljöprojekt 

Klimatutbildning för anställda 

Inom EM-projektet genomförde Karlstads kommun en övergripande klimatutbildning som en 

intern kompetenshöjning för alla de cirka 7 600 medarbetarna och förtroendevalda i kommunen. 

Detta för att öka kunskapen om och engagemanget för miljö och klimat. Utbildningen, som var 

en grundutbildning utan krav på förkunskaper, bestod av tre delar: kommunikationsplan för 

utbildning, material för handledare samt själva utbildningspaketet. Övningsmaterial fanns för 

två nivåer, en grundläggande och en med mera fördjupning. Man fick själv välja, utifrån den 

egna verksamhetens behov och intresse, de frågor man berördes mest av. Ett övergripande 

budskap var att ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”. 

Utbildningen var självinstruerande och tog cirka fem timmar, fördelat på fem tillfällen. Alla 

tillfällen hade olika teman: Klimatförändringen generellt, Klimatförändringens konsekvenser för 

Karlstad och Värmland, Energi, Transporter samt Mat och konsumtion. Varje tillfälle började 

med en kort temafilm på 10-15 minuter varefter övningsmaterial med diskussionsfrågor, inter-

aktiva övningar och tips och råd följde. Kommunens politiker fick mer anpassade samtalsfrågor 

och på kommunens intranät Solsidan fanns instruktioner för de olika temana att ladda ner. En 

övning bestod i att räkna ut sitt eget individuella klimatkonto och sedan diskutera resultatet i 

grupp och jämföra med kollegornas svar. 

250 personer ute på arbetsplatserna erbjöds en handledningsutbildning för att kunna ge stöd och 

vara en extra resurs i det praktiska arbetet. 

Utbildningen gav – och ska även fortsättningsvis ge – ökade kunskaper, idéer och tips på 

konkreta åtgärder samt skapa intresse och engagemang för vardagliga handlingar, personliga 

som yrkesmässiga. Ett av syftena med utbildningen var att höja medarbetarnas kunskaper i 

miljöfrågor utifrån ett Karlstadsperspektiv.  

Inför och under arbetet med utbildningen har ”blänkare” fått pryda lönespecifikationer och 

kommunens intranät med information om hur arbetet utvecklas. Exempel på rubriker är: 

”Kommunens klimatutbildning har börjat”, ”Vad händer nu?”, ”Storsatsning för att öka klimat-

kunskapen” och ”Nöjda, mer klimatsmarta medarbetare”. Under klimatutbildningen fanns även 

Klimatportalen, en samlingsplats på Solsidan för energi- och miljöinformation, tillgänglig. Där 

fanns exempelvis information om EM-projektet som helhet, utbildningsmaterial, energiplanen 

och tips på energisparåtgärder. 

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” 

”Nöjda, mer klimatsmarta medarbetare” 

”Storsatsning för att öka klimatkunskapen” 
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Klimatportalen var en kommungemensam informationskanal som redovisade kommunens alla 

projekt och åtgärder inom energi och miljö, men fungerade även som plattform för mer 

fördjupad information under klimatutbildningen. 

Utbildningen har fått positiv respons och andra kommuner och företag har hört av sig för att ta 

del av materialet. Underlaget, som har uppdaterats och vänder sig till målgruppen företag och 

organisationer, finns nu på kommunens hemsida karlstad.se, där vem som helst kan ta del av 

det. Filmerna är numera även utlagda på YouTube. Utbildningsmaterialet ingår dessutom i 

Karlstads kommuns miljöledningssystem. Även Klimatutbildningen steg 2 - fördjupning, har 

genomförts efter avslutad grundutbildning. 

 
Karlstads hemsida om klimatutbildningen (www.karlstad.se/klimatutbildning) 
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Egen mack för biodiesel 

I Karlstads kommun är nära 100 procent av alla persontjänstebilar miljöfordon. För de fordon 

som idag inte uppfyller kommunens miljökrav anlades 2009 en biodieselanläggning. Karlstad är 

därmed en av landets första kommuner med en egen mack för biodiesel.  

Biodieseln är gjord av kallpressad raps och 

levereras från Karaby gård i Kristinehamn. 

Genom att tanka de äldre fordonen med 

biodiesel tills de har ersatts med fordon av 

bättre miljöklass, minskas utsläppen och 

arbetet för att nå miljömålen fortsätter. Den 

redan nämnda barnbokbussen körs med 

miljödiesel och inköpskravet på tunga fordon 

är idag Euroklass 5. 

Budgetfördelning 

Projektet ska finansieras med de energibesparingar som kommer att genereras med tiden. 

Siemens står för en besparingsgaranti om kommunen inte lyckas med energibesparingarna. 

EM-projektet har även sökt och fått ekonomiskt stöd från länsstyrelsen för solenergi-

installationerna. För att hantera pengarna så effektivt som möjligt upprättades en projekt- och 

handlingsplan av teknik- och fastighetsförvaltningen. Dessutom togs en plan och en budget-

översikt för hur pengarna skulle fördelas mellan olika åtgärder fram. 

I EM-projektet fördelades pengarna enligt nedan 

 För EPC-projektet var utgifterna närmare 60 miljoner kronor 

 För solenergiprojektet avsattes drygt 15 miljoner kronor 

 För övriga energi- och miljöprojekt avsattes närmare 25 miljoner kronor 

 

Biodieselanläggningen vid kommunens 
fordonsenhet Milot 

 

Karlstads kommuns barnbokbuss 
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Så gick det 

Karlstads kommuns arbete har gett resultat. Förändring är viktig, inte bara nu utan även på lång 

sikt och det här är bara början.  

Nedan följer en redogörelse av måluppfyllelsen för varje delmål i EM-projektet som pågick 

mellan 2007 och 2010. 

Mål i EM-projektet Resultat Kommentar 

Minska mängden olja (m3) för upp-

värmning i kommunens fastigheter och 

anläggningar med 80 % (Jfr 2005 års 

värden). 

 Nu används olja endast för spetsvärme, ingen 

för uppvärmning. 96 % olja var utfasat 

sommaren 2012, med start år 2007. 

Minska mängden elvärme (kWh) i 

kommunens fastigheter och anläggningar 

med 30 % (Jfr 2005 års värden). 

 Både i och utanför EPC-projektet har det 

genomförts ett flertal projekt med fokus på 

att byta ut direktverkande el. Det har även 

gjorts en övergripande utredning och 

inventering på fastighetssidan gällande 

elmätare. Uppföljning sker nu i fas 3. 

Öka mängden solfångaranläggningar till 

en sammanlagd mängd av 3 000 m2. 

 

Totalt sett har det installerats cirka 3 000 m2 

solenergianläggningar. Dock har inte alla 

ingått i EM-projektet. 

Installera 2 solcellsanläggningar.  5 solcellsanläggningar installerade, inklusive 

den på Stadshuset som var ett eget projekt 

med finansiering av EM-projektet. 

Energikartlägga minst 3 VA-

anläggningar. 

 5 VA-anläggningar har kartlagts och 

åtgärdats. 

Utreda förutsättningar för och eventuellt 

investera i en anläggning för miljö-

anpassad diesel för tunga fordon. 

 Detta har utretts och en anläggning har 

upprättats vid Milo-verkstaden. 

Göra minst 2 energisparkampanjer 

riktade mot teknik- och fastighets-

förvaltningen och dess kunder. 
 

Utbildningar genomförda inom både EPC 

och för kommunens anställda. 

Sänka nyckeltalen i kommunens 

fastigheter till 110 kWh/m2 värme och 

65 kWh/m2 el. 

 Flertalet projekt har genomförts för att byta 

ut direktverkande el och inventera fastig-

heternas elmätare. Uppföljning av värme och 

el sker nu i fas 3. 

Byta ut oljan, som används i alla bio-

bränsleanläggningar när extra värme 

behövs, mot rapsolja. 

 Utredning visade att detta ej är tillämpbart 

för så små anläggningar som är aktuella i 

fastighetsbeståndet. 
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Karlstads kommuns framtida 

förhoppningar 

Visionen Livskvalitet Karlstad 100 000 är en riktningsvisare för kommunens utvecklingsarbete. I 

visionen finns ledstjärnan "den goda gröna staden" som handlar om att Karlstad ska stå för en 

miljömässigt hållbar tillväxt. Med det menas att Karlstads kommun ska ligga steget före och vara 

innovativ för att stimulera hållbar utveckling. 

Teknik- och fastighetsnämnden har i 

kommunfullmäktige beviljats ett särskilt 

investeringsanslag på ytterligare 100 miljoner 

kronor, 25 miljoner fördelat på fyra år. Det arbetet 

startades i år, 2012, och är således redan igång. De 

nya miljonerna ska finansiera fortsatta åtgärder och 

genomförande av miljö- och klimatinvesteringar. 

De nya åtgärderna är främst inriktade på fyra 

strategiska fokusområden såsom energianvändning, 

transporter, biologisk mångfald och vattenkvalité. 

Nuläget visar att det krävs åtgärder utöver löpande 

verksamhet och budget inom just dessa områden för 

att minska den betydande miljöpåverkan som finns 

och klara uppställda mål.  

För framtiden är det viktigt att fortsätta arbetet med 

åtgärder som syftar till att uppnå såväl de lokala 

som nationella målen, vilka bland annat innebär att 

 minimera den totala elanvändningen. 

 endast använda energi från förnybara 

energikällor; att ta bort oljan helt och minska 

direktverkande el för uppvärmning. 

 minska påverkan från arbetsfordon, förbättra fordonsflottan och effektivisera 

transportarbetet. Detta innebär bl.a. att byta till mer miljöanpassade arbetsfordon, t.ex. via 

biogas och eldrift, och att investera i ett transportledningssystem som via en GPS i fordonet 

styr det fordon som ligger närmast en kommande ”arbetsuppgift”. 

 energieffektivisera all gatubelysning och även göra installationerna mer trafiksäkra. 

 utföra processåtgärder i kommunens VA-anläggningar. 

 fortsätta med klimatutbildningen av kommunens medarbetare och att skapa medvetenhet om 

energianvändningen i verksamheterna. 

 arbeta för att öka kollektivtrafiken: Karlstadsbuss ökar hela tiden antalet resenärer och har 

utökat antalet turer vilket inneburit att energianvändningen per resa har minskat med 33 

procent. 

 förbättra källsorteringsmöjligheter på skolor och förskolor. 

 restaurera den ekologiskt och hydrologiskt värdefulla våtmarken på Herrön samt ta fram en 

dagvattenstrategi för att minska påverkan på vattenkvaliteten. 

Karlstads kommun har en nyckelroll i det lokala klimatarbetet, dels i sin egenskap som stor 

organisation och dels som stor inköpare av varor och tjänster. Genom att efterfråga och använda 

fler energisnåla produkter samt energi och el från förnybara energikällor tar Karlstads kommun 

ett steg i rätt riktning. 
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Sammanfattning 

I början av 2007 avsatte Karlstads kommun, efter beslut i kommunfullmäktige, 100 miljoner 

kronor till energi- och miljöåtgärder för perioden 2007-2010. Satsningen fick det gemensamma 

namnet EM-projektet och har med olika arbetsmetoder medfört en minskad energiförbrukning 

och främjat en hållbar miljöpåverkan inom kommunen. Pengarna fördelades utifrån den 

kommunövergripande energiplanen 2006-2010 och den politiska plattformen 2007-2010. 

Projektet, som omfattade alla delar av Karlstads kommuns verksamheter, med undantag av 

bolagen som exempelvis Karlstads Energi och Karlstad Airport, delades upp i tre större arbets-

områden med projektnamnen ”EPC-projektet”, ”Solenergiprojektet” och ”Övriga energi- och 

miljöprojekt”. EPC-projektet var det första i Sverige att behandla både byggnader och VA-

anläggningar. 

Syftet med energi- och miljöprojektet var att Karlstads kommun ska 

 öka andelen förnybara energislag av den totala mängden energikällor som Karlstads 

kommun använder  

 minska den totala energiförbrukningen  

 öka medvetenheten om energi- och miljöfrågor hos personal och brukare inom 

Karlstads kommun 

I projektet har Karlstads kommun bland annat arbetat med att 

 minska mängden kilowattimmar elvärme i kommunens fastigheter och anläggningar 

 minska mängden olja för uppvärmning, utgångspunkten var att minska med 80 % men 

minskningen uppgick till 94 % 

 installera solenergianläggningar och därmed ökat mängden solenergi till en 

sammanlagd mängd av nära 3000 m
2
 (inklusive externa projekt) 

 kartlägga energiåtgången och genomfört energisparande åtgärder på fem vatten- och 

avloppsanläggningar  

 anlägga en egen mack för miljöanpassad diesel för tunga fordon  

 

 



 

 

 
 

Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
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www.skl.se 

100 miljoner för miljön 

Så arbetade Karlstads kommun 2007-2010 

I början av år 2007 avsatte Karlstads kommun 100 miljoner kronor fördelat på 25 

miljoner per år till energi- och miljöåtgärder mellan åren 2007 och 2010. Resultatet blev 

Energi- och miljöprojektet.  

Med hjälp av de utförda åtgärderna inom energi- och miljöområdet har Karlstads 

kommun kommit en bra bit på väg mot ett energieffektivt fastighetsbestånd. Kommunen 

har dessutom synliggjort och ökat medvetandet om verksamheternas miljö- och 

klimatpåverkan samt utbildat sin personal och brukarna. 

Genom att energieffektivisera samt använda energi och el från förnybara energikällor 

vill Karlstads kommun framförallt bidra till att de nationella miljömålen nås, men även 

inspirera andra kommuner. 
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