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Miljöåret 2020 i Kalmar
Ingenting blev som det var tänkt 2020. Coronapandemin lamslog oss men miljömässigt fanns 
både möjligheter och utmaningar. I Kalmar förändrades resmönstret där å ena sidan kollektiv-
trafiken har färre resenärer men i gengäld ökade inte bilismen då fler jobbade hemifrån. 

Under året har vattenarbetet haft stort fokus. I Törnerum anlades en stor våtmark och en hand-
lingsplan för god vattenstatus är snart på plats. I planen finns åtgärder som kilo för kilo betar av 
våra näringsutsläpp till Kalmarsund för att komma till rätta med övergödningen, förbättra för 
fisk och motverka torka. 

Ytterligare glädjeområden är att ännu en biogasmack är på plats i norra Kalmar, arbetet med ny 
biogasproduktion i Södermöre går stadigt framåt med ytterligare en mack. Transportföretaget 
Widéns vann Kalmars första klimatpris med sina fossilfria drivmedel som biogas. I Kalmar har i 
år Miljöpengen delats ut till föreningsliv som vill göra en insats för miljön. Projekt för betesmarker, 
våtmarker, bihotell för pollinerare har delats ut till nytta för både föreningar och miljön. 

Högst upp på listan av minnesvärda händelser tronar utmärkelsen av Kalmar som miljöbästa 
landsbyggdskommun! Det är många års kämpande med miljöfrågor som ligger bakom en  
sådan utmärkelse i allt från satsning på biogas, cykel, ekologisk och  
närproducerad mat till nu på senaste år satsning på en ny  
Vatten- och miljönämnd med rätt att göra miljöverkstad  
i hela kommunen. 

 

Ingemar Einarsson, kommunalråd (C) 

Anna Thore, ordförande Vatten- och miljönämnden (S)
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Miljöbokslut – vad och varför?
Miljöfrågan är global. Utsläpp av växthusgaser på andra sidan jorden påverkar oss här i  
Sverige och alla Östersjöländer bidrar till hur vår kust mår. Miljöfrågan är också lokal. Våra 
marker och åar påverkas direkt av oss som lever och verkar här. Och människan är helt beroende 
av en natur som mår bra och fungerar. 

Sveriges övergripande miljömål är att vi ska lämna över ett samhälle till kommande generationer 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö-och hälsoproblem utanför 
landets gränser. I Kalmar kommuns miljöbokslut kan du läsa om vad kommunen gjort under 
året som gått för att bidra till målen. Du kan också läsa om vad som är planerat för kommande 
år, och vilka utmaningar kommunen ser som angelägna att arbeta vidare med.

Alla kommunens förvaltningar och bolag omfattas av kommunens verksamhetsplan och de 
miljömål och inriktningar som ges där. Därför ingår hela kommunkoncernen i miljöbokslutet. 
Vill du veta mer om kommunens miljöarbete gå in på kalmar.se/miljo. 
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Höjdpunkter från året som gått
God vattenstatus

• Start för anläggning av Törnerums dämme, 
den största anlagda våtmarken sedan Kalmar 
dämme, i samarbete med Sportfiskarna och 
privata markägare. 

• För att hjälpa markägare att öka landskapets 
motståndskraft mot torka och kraftiga regn 
gjordes en plan för vattenhållande åtgärder, 
med lämpliga områden för våtmarker,  
dammar och översvämningsytor.

• Provfiske av bland annat öringsyngel visade 
att fiskbeståndet ökat ordentligt i Halltorpsån, 
Hagbyån och Ljungbyån efter de senaste 
årens åtgärder.

Fossilbränslefri och klimatneutral kommun

• 79 procent av kommunens fordon och 40 
procent av inköpta tjänster drivs nu med 
förnybart bränsle.

• På två år deltog totalt 4850 skolelever i 220 
klasser i länet  i täv lingen ”På egna ben till 
skolan”. Över 2000 personer deltog i projek-
tet Hållbara resvals tävling.

• Antalet solcellsanläggningar på koncernens 
byggnader ökade till över 45 stycken.

• Nybilsförsäljningen av el, biogas och hybrid-
bilar ökade till 56 procent på personbilssidan, 
varav 18 procent var rena el- eller gasbilar.

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

• Fler naturvårdsprojekt startade, bland annat 
att göra sandmiljöer till biparadis,  
vårda kommunens unika eklandskap och 
anlägga fruktlundar.

• Ängsmark testades på sex hektar av  
kommunens gräsmattor.

• Arbetet för att göra Stensö till ett  
naturreservat startade.

• Kommunens första friluftsprogram antogs.

Cirkulärt samhälle

• Nästan 300 000 engångsartiklar i plast,  
exempelvis bestick och muggar togs bort.

• Nya källsorteringsstationer placerades ut på 
Kvarnholmen och andra välbesökta platser.

• Aktivt arbete med att förebygga nedskräp-
ning gjorde att Kalmar utsågs till en av årets 
Håll Sverige rent- kommuner.
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Kommunens miljöarbete
Kommunen arbetar för en VÄLMÅENDE 
NATUR, med ett rent Östersjön, levande 
vattendrag och ett rikt odlingslandskap. 
Flera kommunala bolag står för viktiga miljö- 
och samhällstjänster som vattenrening och 
förnybar energiproduktion. Att göra naturen 
tillgänglig för friluftsliv och rekreation bidrar 
till att människor mår bra.

Miljömässig SAMHÄLLSUTVECKLING stödjer 
ekosystemtjänster som vattenrening och bio-
logisk mångfald. Det skapar också förutsätt-
ningar för hållbart resande och ett cirkulärt 
samhälle.

Att möjliggöra MILJÖSMART LIV innebär 
bland annat att kommunen stödjer medborg-
are i att leva och konsumera miljömedvetet, 
till exempel cykla och sortera ut matavfall. 
Information och tjänster ingår, till exempel 
att underlätta för att dela, hyra och låna.

KUNSKAP OCH LÄRANDE handlar om att 
elever i förskola och skola ska få en god 
miljökompetens så att de rustas för en vardag 
och ett yrkesliv där miljö frågan är alltmer 
självklar. Även andra medborgare får miljö-
kunskap via kommunens verksamheter, till 
exempel medarbetare, brukare och besökare 
på bibliotek och på evenemang.

I kommunens uppdrag ingår att bedriva 
 MILJÖTILLSYN enligt miljöbalken. Vid till-
synsbesök kontrolleras att verksamheter med 
miljöpåverkan följer miljölagstiftningen och 
rådgivning ges.

I KOMMUNEN SOM ORGANISATION ingår 
bland  annat arbete med energieffektivisering i 
egna fastigheter, fossilbränslefria transporter, 
minskat mat svinn, giftfri förskola och miljö- 
krav i upphandling.

Kommunen deltar på olika sätt i UTVECK-
LING & INNOVATION inom miljöområdet.  
Det kan handla om nya tekniker och affärs- 
idéer för att förbättra vatten miljön i havet 
eller pilotprojekt för mer hållbara transport-
lösningar.

Miljöarbetet styrs via kommunens årliga 
verksamhetsplan. Avsnittet Ett grönare  
Kalmar är in delat i områdena God vatten- 
status, Fossilbränslefri kommun, Livskvalitet 
i ett grönt Kalmar, Cirkulärt samhälle samt 
Lärande och kompetens. 

Kalmar kommunkoncern är sedan 2012  
miljöcertifieradenligtISO14001.
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God vattenstatus 2027

Rent och giftfritt vatten är viktigt för Kalmar kommuns attraktivitet. Samtidigt är Östersjön ett av  
världens mest förorenade hav. Vattenmyndigheten har konstaterat att statusen i Östersjön och i de 
flesta vattendrag i kommunen behöver bli bättre. 

Ett av Kalmar kommuns prioriterade miljömål är att vattendragen och Kalmarsund ska ha uppnått så 
kallad god status till år 2027. Under 2020 arbetades en handlingsplan för god vattenstatus fram med 
konkreta åtgärder för de kommande fyra åren. Där ingår bland annat bättre livsmiljö för livet i vattnet, 
stabil mängd grundvatten samt en minskad övergödning och förorening av vatten.

Fler fiskar och fåglar

En del av målet om god vattenstatus är att hav 
och vattendrag ska vara goda livsmiljöer för 
växter och djur, exempelvis fisk. Målet nås inte 
i nuläget, men många åtgärder görs. I Ljung-
byån skapdes sex nya lekområden och fyra 
nya strömmar under året. Provfiske visade att 
öringynglen femdubblats de senaste två åren. 
Även fiskarterna Nejonöga och Vimma ökade. 
I Halltorpsån togs hjälp av en arbetshäst för att 
lägga i stockar som främjar mossa och insek-
ter, vilket i sin tur gynnar fisken. I Halltorpsån 
har öringen fördubblats de senaste två åren 
och i Hagbyån har den tredubblats. I samar-
bete med Nybro  kommun gjordes insatser för 
att rädda fågeln strömstare. 24 holkar sattes 
upp, i några flyttade strömstaren in direkt. 

Mätningar av samtliga vattendrag

En annan del av målet om god vatten- 
status handlar om hur mycket näringsämnen 
och farliga ämnen som finns i kommunens 
vattendrag. 2019 började Kalmar kommun 
göra egna vattenmätningar i åarna. Resultatet 
visar på höga halter kväve i flera vattendrag 
och mycket hög fosforhalt i Törnebybäcken. 
Dessutom hittades perflourerade ämnen 
(PFOS) i några åar. Var ämnet kommer från 
utreds just nu. Mätningarna i åarna ligger till 
grund för åtgärder som planeras. 



En bassäng som renar vatten

Under 2020 planerade Kalmar Vatten för en 
ny och innovativ metod för dagvattenrening 
i form av en skärmbassäng i Malmfjärden 
som ska ta hand om dagvatten från Malmen. 
I bassängen ska vattnet renas genom sedi-
mentation och flytande våtmarker. Detta 
gör att landyta inte behöver användas för 
dagvattenrening. Dessutom ska flytbryggor 
byggas runt om bassängen för användning 
sommartid. 

Kommunens största anlagda 
våtmark sedan Kalmar dämme

En av de viktigaste åtgärderna för att nå god 
vattenstatus är att bevara och skapa våtmar-
ker. De fångar upp näringsämnen och ger 
biologisk mångfald eftersom de är hem för 
fiskar, insekter och andra växter och djur. Vid 
extremväder som skyfall 
och torka fungerar de 
som vattenmagasin. 
Tillsammans med 

Sportfiskarna och privata markägare anlades 
Törnerums våtmark under 2020. Närings-
läckaget till Östersjön förväntas minska med 
cirka 1,5 ton kväve och 25 kg fosfor per år. 
En genomgång för att hitta rätt åtgärd till rätt 
lantbruk gjordes tillsammans med LRF. 2021 
börjar åtgärderna genomföras med ambitionen 
att skapa 35 hektar våtmarker, fosfordammar 
och bevattningsdammar i kommunerna  
Kalmar, Mönsterås och Borgholm. 

Tema: Miljö på landsbygd

Läs mer om vattenhållande  
åtgärder på sidan 30.
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Båtbottentvätt

Gamla båtbottenfärger som innehåller farliga 
kemikalier, däribland det förbjudna ämnet 
tributyltenn (TBT), är fortfarande ett problem 
i Kalmarsund. Under 2020 erbjöd kommunen 
invånarna ett gratis båtbottentest. Cirka 300 
båtar kontrollerades och TBT hittades på  
20 procent av dessa. För att slippa använda 
båtbottenfärg kan båten istället tvättas på un-
dersidan. Kommunen sökte och fick bidrag för 
att bygga en båtbottentvätt för småbåtar. 2021 
ska tvätten vara klar och stå centralt i Kalmar, 
så att så många båtägare som möjligt kan nyttja 
den. En informationskampanj planeras också. 
Kommunens mål är att det 2025 inte ska finnas 
några fritidsbåtar med färg som innehåller 
farliga ämnen.

Mäta och minska vattenanvändning

Kalmar Energi har som mål att minska sin 
vattenförbrukning med 50 procent till 2025. 
En utredning kring att återanvända kon-
densatsvatten som råvatten till processen är 
gjord och förslag på teknisk lösning finns. 
Kalmarhem minskade vattenförbrukningen 
med knappt sex procent mellan 2016 och 
2020. Det som ger störst effekt för minskad 
vattenförbrukning är individuell mätning 
och debitering av varmvatten, vilket innebär 
att hyresgästen får betala för sitt varmvatten. 
Kalmar vatten började under året använda ut-
gående vatten från avloppsreningsverket till 
spolbilarna. Även i reningsverkets processer 
används renat avloppsvatten. Det konstanta 
arbetet med att förnya ledningsnätet och hitta 
läckor har potential att minska vattenanvänd-
ningen ordentligt.
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Vad händer 2021?

Lösningar ska tas fram för hur idrottsplaner och planteringar ska  
bevattnas med annat vatten än dricksvatten.

En halv miljon satsas på åtgärder som stärker fiskbestånden i åar och hav.

Kalmar vatten ska ta fram en handlingsplan för dagvatten, som ska ligga 
till grund för val och prioriteringar för dagvattenlösningar.

Utamaningar framöver

Mycket arbete återstår med att i samverkan med andra aktörer minska 
övergödningen via näringstillförsel från land.

Skapa möjligheter för fisk att ta sig förbi vandringshinder i vattendragen.

Tillsammans med andra utveckla kostnadseffektiva lösningar för att  
ta upp den fosfor och det kväve som släppts ut i Östersjön under de 
senaste decennierna.
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Fossilbränslefri kommun 2030  
och netto-nollutsläpp 2045

Klimatförändringen kommer påverka hela det globala samhället. Förbränning av fossila bränslen som 
olja, kol och naturgas är den främsta orsaken till ett förändrat klimat. Klimatpåverkan per person och år i 
Sverige och Kalmar behöver minska från dagens cirka åtta ton växthusgaser till ett ton. Kalmar kommuns 
mål är att kommunen ska vara fossilbränslefri 2030 och ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045.

Självförsörjande på grön el?

Elanvändningen i kommunen är i nuläget 
cirka 600 GWh per år och produktionen cirka 
200 GWh per år. På grund av vädret varierar 
vindkraftens bidrag, men den ger i nuläget 
årligen cirka 80 GWh. Under 2020 började 
tolv nya vindkraftverk byggas utanför Ljung-
byholm, som är planerade att producera 
cirka 150 GWh per år. Intresset för att bygga 
vindkraftverk i kommunen är stort. Potential 
finns att göra kommunen som geografiskt 
område kan bli självförsörjande eller till och 
med exportör av grön el.

Målet om solceller uppnått

2015 sattes en målsättning om solceller på 
30 tak år 2020, vilken uppnåddes under året. 
Tillsammans med kommunens eget vind-
kraftverk gör detta att kommunens fastigheter 
är till 15 procent självförsörjande på grön el. 
Energin som kommunen köper in är grön 
sedan många år tillbaka. Kalmarhem har fyra 
solfångaranläggningar och 13 solcellsanlägg-
ningar, varav sju är nya för året. 



Vartannat år utvärderas energianvändning  
och klimatpåverkan i kommunen som 
geografiskt område�

Energianvändning (2018)

• Den förnybara delen i energitillförseln har 
ökat kontinuerligt och var år 2018 48 procent.

• Oljeprodukter utgör den största delen av de 
icke-förnybara bränslena, där bensin och eld-
ningsolja stadigt minskar, medan dieseln ökar.

• Elanvändningen ligger stabilt på ca 600 GWh 
per år, med en självförsörjningsgrad på mellan 
30 och 40 procent. 2018 var den 31 procent 
fördelat på 10 procent vindkraft och 20 pro-
cent kraftvärme.

Växthusgaser, inklusive koldioxid (2018)

• De totala växthusgasutsläppen minskade från 
7,9 ton/capita år 1990 till 3,4 ton/capita år 2018. 
Koldioxid står för cirka 2 ton, medan resterande 
del kommer från främst metan och lustgas.

• Sedan år 1990 har koldioxidutsläppen i 
kommunen halverats från cirka 4 ton/capita 
år 1990 till 1,9 ton/capita år 2018, framförallt 
tack vare utfasningen av eldningsolja från 
uppvärmningssektorn.

• Transportsektorns står för den dominerande 
delen av användningen av icke förnybara 
bränslen och således också för utsläppen av 
koldioxid. Sedan 2010 kan en svagt minskan-
de trend urskiljas.

• 2020 var andelen nyregistrerade personbilar 
drivna av icke-fossila drivmedel 56 procent, 
varav 18 procent var rena el- och gasbilar.

Sol på eget tak

Förutom att erbjuda andelar i de medlems- 
ägda solparkerna Nöbble och Törneby sol-
park kan privatpersoner och företag få hjälp 
av Kalmar energi med att installera solceller 
på sitt eget tak. Våren 2020 fanns 89 solcells-
ansläggningar i kommunen som tillsammans 
producerade 2,3 GWh.

Smarta system styr på distans

Energieffektivisering av kommunens fastig-
heter är ett ständigt pågående arbete. Höjd-
punkter från 2020 är smartare ventilation i 
Djurängens sporthall som minskat energi-
användningen med 40 procent och byte till 
LED-belysning på Jenny Nyströmskolan, 
vilket gett både bättre arbetsmiljö och sänkt 
energianvändning. Kommunens nya auto-
matiska mätsystem började ge resultat under 
året. Onödig energianvändning hittas och 
åtgärdas enkelt eftersom fastigheterna styrs 
på distans. 
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Uppåt för biogasen

Mellan 2018 och 2020 ökade antalet biogasbilar 
i Kalmar kommun från 400 till 700. Under 
året byggdes en biogasmack på Engelska 
Vägen, vilket gör att det nu finns tre biogas-
mackar i kommunen. Arbete pågår med att 
även få till en mack i Södermöre. Projektet 
BiogasBoost som Kalmar kommun deltar i 
tillsammans med Miljöfordon Sverige och ett 
20-tal andra partners har drivit på så att det 
under 2021 troligen kommer finnas biogas-
mackar i alla länets kommuner. Projektet  
fokuserade under året även på digital informa- 
tion för att få fler människor att upptäcka 
biogasens fördelar.

Klimatmedvetna bilhandlare och 
explosion i nybilsförsäljning

Under året har samarbete inletts med sex  
lokala bilhandlare. Bland annat gjordes en 
film som visar möjligheterna för invånare 
och lokalt näringsliv att välja ett förnybart 

alternativ vid nästa bilaffär. Nybilsregistrerade 
bilar med förnybart bränsle ökar i Kalmar  
liksom i övriga Sverige under 2020. I novem-
ber var andelen el, biogas och hybridbilar  
56 procent på personbilssidan. 18 procent var 
rena el- och gasbilar. Detta kan jämföras med 
helåret 2019 då siffran för förnybart var  
17 procent och rena el- och gasbilar 7 procent.

Fossilfria fordon och inköpta 
transporttjänster

Under året tecknades ett nytt fordonsavtal 
med enbart fossilfria fordon för Kalmar  
kommuns del. 79 procent av kommunens for-
don är nu fossilfria. För att nå hela vägen till 
målet om fossilfria fordon 2023 och dessutom 
få till ett effektivt utnyttjande av fordonen 
togs ett koncept för ”mobilitet som tjänst” 
fram under året. Alla fordon kartlades och 
sammanställdes. Nästa steg är att testa ett 
gemensamt bokningssystem. Upphandlings-
enheten har ett systematiskt arbetssätt för 
att ställa krav på att inköpta transporter ska 
vara fossilbränslefria och är nu uppe i drygt 
40 procent av relevanta avtal. Kalmarhem har 
också börjat ställa krav i upphandling med 
målen att 50 procent av underleverantörers 
transporter ska göras med fossilfritt driv- 
medel 2021 och 100 procent år 2023.

Läs mer om biogassatsningen 
på sidan 30.

Tema: Miljö på landsbygd
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Första klimatpriset utdelat

Vinnare av Kalmar kommuns första klimat-
pris blev Widéns åkerier. Vatten- och miljö-
nämnden delade ut priset med motiveringen 
att företaget är en pionjär inom transport- 
sektorn, en av de viktigaste branscherna för 
att nå en klimatomställning. Widéns åkeri 
kör helt fossilfritt och är inne i en övergång 
från HVO till flytande biogas. Alla förare är 
utbildade i ecodriving. 

Klimatsmart nybyggnation

För att veta vilka insatser som ger störst 
klimatnytta till lägst kostnad började Kalmar-
hem under året beräkna total klimatpåverkan, 
inklusive från boende och underleverantörer. 
Beräkningar gjordes på två byggprojekt, som 
bli utgångspunkt för kommande klimatkrav 

på nybyggnationer. Kalmarhems mål är att 
halvera klimatpåverkan till 2030 och nå  
netto-noll-utsläpp till 2045. Den största  
utsläppsposten är hyresgästernas transporter. 
Vid nybyggnation är riktmärket att minst  
20 procent av parkeringsplatserna ska ha 
laddmöjlighet, och siffran är redan uppe i 113.

Energimål nära att nås i förtid

Kalmarhems mål är att minska energi- 
användningen med 30 procent mellan 2007 
och 2030. Mellan 2007 och 2020 blev minsk-
ningen 28 procent, vilket innebär att målet är 
nära att nås tio år i förtid. Under 2020 upp- 
nåddes 7 procents minskning jämfört med 
2019. Driftoptimering av fastigheter gav det 
största bidraget, men även byte till energi- 
effektiva fönster, vindsisolering och solceller 
har bidragit.



Pandemins påverkan på resandet

Årets pandemi gör att det inte går att ge en 
rättvisande bild av resandet i kommunen. 
Innan pandemins start var andelen resor med 
gång, cykel eller kollektivtrafik i nivå med 
2019. Cyklingen ökade under året med  
6 procent. I länet minskade kollektivtrafik- 
resorna med 26 procent. Minskad parkerings- 
beläggning i kommunens centrala delar tyder 
på att antalet pendlingsresor minskade. Under 
2020 låg fokus istället på att förbereda för 
en nystart när pandemin är över. Nya rutter 
lades för kollektivtrafiken, bland annat för 
att möta den ökade arbetspendlingen till och 
från Flygstaden. En utredning påbörjades om 
ökad kollektivtrafik med spårvagn alternativt 
snabbuss längs Norra vägen. 

Hållbara resval 

En hållbar resa ska vara hälsofrämjande, 
yteffektiv och resursnål. Projektet Hållbara 
resval som kommunen driver tillsammans 
med Linneuniversitetet lanserade under 2020 
en tävlingsapp med både arbetsgivare och 
privatpersoner som målgrupp. Initiativet 
marknadsfördes på många platser i kommunen 
och på sociala medier. I slutet av året deltog 
2115 personer, 73 aktiva arbetsgivarlag och 
21 partners. 

Barnen visar vägen

Projektet På egna ben, där både undervisning 
och tävlingsmoment ingått, avslutades 2020. 
I länet antog totalt 4850 elever i 220 klasser 
utmaningen att gå, cykla eller åka kollektivt 
till skolan under 2019 och 2020. Detta innebar 
30 ton koldioxid i minskad klimatpåverkan. 
270 elever fick trafiksäkerhetsutbildning. 
Synpunkter och förbättringsförslag gällande 
skolvägens säkerhet samlades in.
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Kalmar kommun som organisation

• 2020 hade Kalmar kommuns transportcentral  
176 biogasfordon, 66 elbilar, 53 etanolbilar,  
56 fordon på biodiesel samt 94 dieselbilar. 

• Förvaltningarnas koldioxidutsläpp var cirka  
390 ton, vilket är en minskning med cirka  
46 procent sedan 2017.

• Egen bil i tjänsten användes 290 000 kilometer.

• När serviceförvaltningen bygger nya fastigheter 
ställs krav på 25 procent lägre energiåtgång än 
vad lagen kräver.

• Krav på helt eller delvis fossilfritt drivmedel ingår 
i 40 procent av relevanta avtal.

• Motsvarande 15 procent av den el som används  
i kommunens fastigheter kommer från egen  
sol- och vindkraft.

• Andelen ekologiska livsmedel var 29 procent.  
Andelen ekolgiska och/eller med ursprung  
Sverige var drygt 72 procent. 41 procent av  
livsmedlen kom från närområdet.

Kalmar som geografiskt område

• Koldioxidutsläppen per invånare i det geo- 
grafiska området gick ner med tio procent  
mellan 2015 och 2018.

• Cykeltrafiken ökade med sex procent  
under året.
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Vad händer 2021?

Kompetenshöjning och utbildningar om cirkulärt och  
klimatneutralt byggande.

Fortsatt dialog kring möjligheter att tillverka och använda biokol  
med syfte att binda kol i marken.

Förslag till mobilitetshus vid universitetet tas fram, som förutom  
bilparkering innehåller möjlighet för lådcyklar, elbilspool och laddning.

Utamaningar framöver

Att efter pandemin få tillbaka den uppåtgående trenden på resor  
med gång, cykel och kollektivtrafik.

Vända ökningen av antalet privatbilar, som i nuläget ökar med  
500 stycken per år, vilket är snabbare än befolkningsökningen.

Minska klimatpåverkan från konsumtion.



22

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Att naturens gratistjänster, så kallade ekosystemtjänster, fungerar är en förutsättning för god folkhälsa, 
livskvalitet och välfärd. Det handlar bland annat om rening av vatten- och luft, pollinering, omhänder-
tagande av regnvatten och rekreation. Ett villkor för ekosystemtjänster är hög biologisk mångfald. Idag 
är utdöendetakten upp emot tusen gånger snabbare än normalt, och man räknar med att en miljon 
arter riskerar att försvinna till följd av pågående exploatering och klimatförändringar.

På gång med hållbara stadsdelar

Under 2020 startades projektet Hållbar stads-
del Norrliden – ett samarbete mellan bland 
andra kommunen, Kalmarhem och Rikshem. 
Målet är att tillsammans hitta ett sätt att 
utveckla Norrliden med fokus på ekologisk, 
ekonomisk, social och gestaltningsmässig 
hållbarhet. Flera utvecklingsprojekt är på 
gång i området samtidigt som behov finns  
att renovera befintliga flerbostadshus. Dess-
utom startade planering under året för en 
markanvisningstävling med hållbarhetstema 
i Snurrom.

Anpassning till ett förändrat klimat

Under året pågick arbetet med Kalmar 
kommuns första klimatanpassningsplan, där 
alla förvaltningar och bolag deltog. Om inte 
klimatpåverkan minskar drastiskt och snabbt 
kan vi år 2100 ha en havsyta som är en meter 
högre än idag, fler och mer intensiva regn 
varvat med kraftiga värmeböljor och torka. 
Andra risker är fler invasiva arter och nya 
sjukdomar. Hur kommunen planerar sam- 
hället är avgörande för hur klimatförändring-
arna kommer drabba människor och miljö.



Det är inne att vara ute

Uppmaningen till social distansering och 
umgänge utomhus gjorde att 2020 blev ett år 
i friluftslivets tecken. Kalmar kommun antog 
under året ett friluftsprogram med visionen 
att ”Kalmar ska upplevas som en attraktiv 
friluftskommun med stort utbud och hög till-
gänglighet för såväl invånare som besökare.” 
Kommunen vill att friluftslivet ska bidra till 
livskvalitet och bättre folkhälsa, få fler och 
nya utövare, ökad tillgänglighet och trygghet 
samt öka kommunens attraktivitet.  

Död ved skapar liv

Kalmars eklandskap är en av de mest värde- 
fulla och artrika naturmiljöerna i Europa. 
Kommunen har sökt och fått medel från 
Länsstyrelsen för att sköta ekskogen ännu 
bättre. Från 2020 och tre år framåt ska minst 
30 hektar vårdas. Ett extra värde är att skogen 
då blir ännu mer inbjudande för friluftsliv. 
När åtgärder görs i ekskogen lämnas grenar, 
död ved och döda träd kvar på marken. 
Dessa blir bostäder åt insekter och småkryp. 
Åtta konstgjorda skalbaggshotell, så kallade 
mulmholkar, placerades ut våren 2020 och 
ska kompletteras med tjugo till. Under året 
arbetade flera förskolor i kommunen med 
biologisk mångfald, barnen fick bygga bi- 
hotell och lära sig om insekters liv. 

Levande gräsytor

Ängs- och hagmark är artik natur som är 
viktig för många djur, inte minst pollinerande 
insekter som fjärilar, bin och blomflugor. På 
gräsytor i staden skapar Kalmar kommun 
blommande miljöer. Under 2020 testades 
ungefär sex hektar. Fyra av dessa fungerade 
bra och planen är att fortsätta sköta dem som 
ängsmark, med slåtter och uppsamling av hö. 
Ambitionen är att låta de arter som växer  
naturligt frodas, men ibland kan ängsblom-
mor behöva sås in, vilket ska testas på Tegel-
vikens gamla deponi.
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Stensö för framtida generationer

Under året drog arbetet igång med att göra 
Stensö till ett naturreservat. Förutom att 
skydda naturen på land utreds om även  
delar av vattnet ska ingå i reservatet. Stensö 
kommer bli Kalmar kommun första kommu-
nala naturreservat.

Förorenade områden – åtgärdade 
innan 2050

I Kalmar kommun finns många förorenade 
områden. Sakta med säkert ska dessa  
områden undersökas och åtgärdas om behov 
finns. Under 2020 tog kommunen fram en 
handlingsplan med 60 prioriterade områden 
som ska vara genomgångna senast 2050. Tre 
är klassificerade som hög risk - gasverket i 
Sandås, Vassmolösa ångsåg och Loverslund 
alunbruk. Där finns gamla synder, exempelvis 
bly och arsenik.
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Vad händer 2021?

En naturmarkspolicy tas fram som bland annat klargör mål och politiska 
ambitioner för naturvården och pekar ut vilka insatser som behövs för 
att bevara, sköta och utveckla biologisk mångfald på kommunens mark.

En ekosystemtjänstanalys ska göras som visar hur det bebyggda  
samhället kan utvecklas samtidigt som de gratistjänster som naturen 
ger oss bevaras, exempelvis gröna ytor som renar luft, motverkar  
översvämning och ger välmående.

Nio fruktlundar med ängsytor runt omkring ska anläggas successivt  
på utvalda platser.

Utamaningar framöver

Konkurrens om marken, vilket gör att metoder behöver hittas där  
kommunen kan växa samtidigt som den tätortsnära naturen bibehålls.

Bevara och stärka den biologiska mångfalden som i nuläget minskar i 
världen, Sverige och Kalmar.

Värdera ekosystemtjänster och skapa ett strategiskt arbete för att behålla 
naturens gratistjänster.
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Cirkulärt samhälle

För att mänskligheten ska överleva på lång sikt behöver flödena i vårt samhälle gå från linjära till  
cirkulära. Icke förnybara resurser ska inte hamna på soptippen och förnybara resurser behöver användas 
så smart som möjligt. Nya konsumtionsmönster som går ut på att dela, hyra, låna, laga eller återanvända 
är en del av lösningen. Mer än hälften av klimatpåverkan och cirka fyra femtedelar av utsläppen av 
farliga ämnen som vår konsumtion orsakar sker utanför Sveriges gränser.

Källsortering – ett måste i ett 
cirkulärt samhälle

Under 2020 tog kommunen tag i grunden för 
att bli cirkulär nämligen källsortering. Pappers-
korgar togs bort och källsorteringsstationer 
ställdes ut på alla kontor. 2021 ska även alla 
skolor, omsorgsboenden, sporthallar och 
andra publika utrymmen få källsortering. 
I början av året gjorde lokalvården en mät-
ning som visade att mängden blandat avfall 
minskat med nästan 20 procent jämfört med 
2018. De så kallade plockanalyser som gjordes 
hösten 2019 och 2020 visade dock att det 
fortfarande finns stor förbättringspotential, 
eftersom 50 procent av det som kastades var 
felsorterat. När det gäller matsvinn är trenden 
försiktigt positiv. Kökssvinnet i omsorgen 
minskade från 14 till 9 gram per portion. 

Trehundratusen färre 
plastprodukter

2019 tog kommunen beslut om att sluta 
använda de engångsprodukter i plast som 
enkelt kan ersättas med flergångs- eller 
förnybara produkter. Detta resulterade i 
en minskning av glas, muggar och bestick i 
plast med nästan trehundra tusen produkter.  
Svart plast i matlådor byttes ut till vit plast 
som är enklare att återvinna. En inventering 
av övrigt engångsmaterial i plast är påbörjad 
eller planerad, dock pausad i vissa verk-
samheter på grund av pandemin. Syftet med 
inventeringen är att fasa ut det som går och 
optimera användningen av den plast som  
behöver finnas kvar av till exempel hygienskäl.



Deltagarrekord på digitala 
Kalmarsundsveckan

”Kalmarsundsveckan – mötesplats för 
hållbarhet” gick av stapeln andra veckan 
i september. Pandemin präglade form och 
innehåll. Seminarierna sändes digitalt och flera 
hade temat ”hållbar omstart efter corona”. 
Framtidens mat och cirkulärt samhälle stod 
också på agendan. Kalmarsundsveckan hade 
totalt 1300 unika besökare.

Källsortering på stan

Även i offentliga miljöer, exempelvis Kvarn-
holmen och Skälby sattes behållare för 
källsortering upp. Avfallet trycks ihop så 
att behållarna inte behöver tömmas så ofta, 
vilket i sig ger miljönytta. Under 2021 kommer 
stickprover att göras för att kolla hur väl 
kommunens invånare sorterar. Arbetet med 
källsortering på evenemang pausades på 
grund av pandemin. 

27



Pris till Håll Kalmar rent

Under året tog kommunen ett helhetsgrepp 
kring nedskräpning. En strategi togs fram, 
flera informationskampanjer genomfördes 
och källsorteringsstationer sattes upp. En 
kampanj handlade specifikt om nedskräpning 
från fimpar, vilken blev så populär att ett 
tiotal andra kommuner också använde den. 
Kampanjen Håll Kalmar Rent, samarbetet 
inom kommunen och planen för minskad 
nedskräpning gjorde att organisationen Håll 
Sverige Rent utsåg Kalmar till en av årets 
Håll Sverige Rent-kommuner.

Utrensning och minimering  
av kemikalier

För tre år sedan började kommunen lägga in 
kemiska produkter, exempelvis målarfärg,  
oljor och rengöringsmedel, i ett digitalt  
register. Samtidigt rensades onödiga produk-
ter bort och farliga byttes ut, vilket ledde till 
en halvering av antalet. Eftersom informa- 
tionen nu finns digitalt är det enklare för 
medarbetarna att få koll på om skyddskläder 
eller extra ventilation krävs när produkten 
används. Även annat arbete med att minska 
kemikalier pågår inom koncernen. Genom att 
införa ny teknik minskade Kalmar vatten sin 
kemikalieförbrukning i dricksvatten-produk-
tionen med 20 procent.

Tvätta utan kemikalier

Kalmarhem genomförde under hösten 2020 ett 
pilotprojekt där avjoniserat vatten användes 
för att tvätta kläder. Det förutom att minska 
utsläppen av kemikalier i vattnet gör tvätt-
metoden att förpackningar och transporter av 
tvättmedel minskar.
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Vad händer 2021?

Koncerngemensam utbildning och gemensamma verktyg för  
cirkulära byggprojekt.

En strategi för Kalmar som hållbar besöksdestination ska tas fram.

Arbetet med källsortering i kommunens verksamheter, på evenemang 
och i offentliga miljöer fortsätter.

Utamaningar framöver

Kartlägga och göra materialflöden i kommunens verksamhet mer cirkulära.

Bidra till hållbara konsumtionsmönster i samhället, bland annat genom  
att öka möjligheterna att hyra, dela och låna.

Höja kunskapen och börja arbeta med cirkulära upphandlingar.



Tema: Miljö på landsbygden
Kalmar kommun består till stor del av landsbygd. Under 2020 handlade delar av kommunens  
miljöarbete om hur just landsbygden kan utvecklas hållbart.

Miljöpeng

Under året lanserades en miljöpeng med 
syfte att få till stånd konkreta och miljö- 
förbättrande åtgärder i lokalsamhället. Alla 
föreningar, exempelvis sommarstugefören-
ingar, byalag och idrottsföreningar, kan ansöka 
om miljöpeng för att utveckla sin by, ort eller 
stadsdel i hållbar riktning. Under året delade 
nio föreningar på över 600 000 kronor för  
allt från naturbeteshagar till klimatsmart 
skräpplockning.

Vattenhållande åtgärder

Kalmar kommun tog under 2020 fram en 
karta för vattenhållande åtgärder. Den visar 
var marken är lämplig för till exempel be-
vattningsdammar och översvämningsytor, 
var det finns god infiltration till grundvattnet 
och var det är lämpligt att återställa utdikade 
våtmarker. Kartan är öppen för alla och kan 

användas av intresserade markägare. Ju fler 
vattenhållande områden som skapas desto 
tryggare blir samhällets vattenförsörjning. 
Dessutom minskar övergödningen och djur 
och växter klarar sig bättre.

Biogassatsning i Södermöre

Om den stora gödselresurs som finns i  
Södermöre användes till biogas skulle kom-
mundelen bli självförsörjande på förnybart 
bränsle. Under 2020 ordnade kommunen 
flera träffar med lantbrukare med målet att 
få till ett samarbete kring biogasproduktion. 
Nästa steg är att en handfull föreslagna 
platser för en produktionsanläggning ska 
utredas. Ett lokalt åkeri har visat intresse för 
att köpa den framtida biogasen och använda 
som drivmedel. Dessutom planeras ett nytt 
tankställe för biogas i Ljungbyholm, del- 
finansierat av Naturvårdsverket.
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