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1. Sammanfattning

Mätningar och beräkningar har visat att halterna av partiklar (PM10) och kvävedioxid 
(NO2) överskrider gällande miljökvalitetsnormer längs flera gator i centrala 
Sundsvall. Naturvårdsverket har därför skrivit till länsstyrelsen och meddelat att 
det behöver upprättas ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. miljöbalken för att se till att 
miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid inte överskrids.

Kommunen har, tillsammans med länsstyrelsen och Trafikverket, tagit fram detta åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogrammet redovisar vilka åtgärder berörda aktörer avser att genomföra för att sänka 
halterna av luftföroreningar. I Sundsvall är det främst trafiken som är källan till de höga halterna 
och ansvaret för att vidta åtgärder faller därför i första hand på väghållarna, d.v.s. kommunen och 
Trafikverket.

Åtgärdsprogrammet bygger på följande strategi: 

På kort sikt (under 2014) kan halterna av partiklar sänkas med väghållningsåtgärder, som damm-
bindning, spolning och sopning. Dessa åtgärder har redan börjat genomföras och det är kommu-
nens och Trafikverkets ambition att under 2014 uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar.

På medellång sikt (2015) kommer halterna av både kvävedioxid och partiklar att minska påtag-
ligt när den nya E4:an förbi centrum tas i trafik. Den nya vägen kommer att medföra en betydande 
minskning av trafiken på främst den befintliga E4:an och därmed också en minskning av halterna 
av luftföroreningar. 

På något längre sikt (2015-2020) kan en västlig förbindelse och en del trafikregleringar medföra 
ytterligare minskade halter av luftföroreningar. Ambitionen är att miljökvalitetsnormen för kväve-
dioxid ska uppfyllas under 2015.

På lång sikt (2020-2030) kan halterna av luftföroreningar minskas genom åtgärder som minskar 
den totala biltrafiken. Projekt som fördubblad kollektivtrafik och cykelstaden Sundsvall kan på 
lång sikt medföra en minskning av trafiken och därmed också en minskning av luftföroreningarna. 
Arbetet för att förändra människors resvanor och färdmedelsval tar lång tid för att ge resultat, men 
är nödvändigt för att i framtiden kunna förena en växande befolkning i Sundsvall med bibehållen 
frisk luft. Det långsiktiga förändringsarbetet måste börja nu för att kunna ge resultat. Ambitionen 
är att luftkvaliteten ska uppfylla miljömålet Frisk luft, inte enbart de gränsvärden som miljökvali-
tetsnormerna sätter. 

Sundsvalls kommun kommer kontinuerligt att följa hur halterna av luftföroreningar påverkas av de 
åtgärder som genomförs. Genom årliga avstämningar kommer vi att kunna anpassa åtgärderna så 
att vi uppfyller miljökvalitetsnormerna utan att behöva vidta åtgärder som är orimligt kostsamma 
eller ger oönskade effekter på Stenstadens attraktivitet som kommersiellt centrum.
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Dubbdäck river loss 
partiklar som kan irritera 

luftvägarna.Både slitage- och 
avgaspartiklar (PM10 och 

PM 2,5) ger upphov till ökad 
dödlighet. 

2. Bakgrund

2.1 Luften i Sundsvall
Halterna av luftföroreningar har under lång tid varit höga i centrala Sundsvall. Främst gäller 
det partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). Miljökontoret mäter kontinuerligt halterna av 
kvävedioxid och partiklar vid E4 och Köpmangatan samt kvävedioxid och svaveldioxid på taket av 
Stadshuset. Bensen mäts på E4 och Skolhusallén.

Mätningarna har visat att halterna av partiklar under 2011, 2012 och 2013 har överskridit 
miljökvalitetsnormen vid Köpmangatan. Halterna av kvävedioxid har tidigare legat strax under 
gällande miljökvalitetsnormer, men under 2012 och 2013 överskreds även miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid.  Beräkningar och enklare mätningar visar att nivåerna av luftföroreningar är höga 
även längs Skolhusallén, E14 Bergsgatan och E4.

En utförligare beskrivning av luftsituationen i Sundsvall finns i miljökontorets rapport ”Luften i 
Sundsvall”. Se även kapitel 4 i denna rapport samt bilaga 1.

2.2 Attraktiv stad
Dålig luft i centrala Sundsvall motverkar vårt syfte att skapa en attraktiv stadskärna. Vi arbetar 
för att skapa förutsättningar för fler bostäder och ett förbättrat klimat i centrum. Dålig luftkvalité 
försämrar utsikterna för dessa syften. 

2.3 Hälsoaspekten
Viktigast ändå är de risker för hälsan som den dåliga luftkvaliteten orsakar. Partiklar beräknas 
bidra till flera tusen för tidiga dödsfall per år i Sverige. Känsliga grupper är troligen främst 
personer med sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl samt äldre och barn. Flera studier har funnit 
samband med halten av partiklar mätt som μg/m3 och hjärt-kärlsjukdom. I några studier har man 
kunnat visa att hjärtats rytm påverkas av halten luftföroreningar. 
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Det är klarlagt att höga partikelnivåer i omgivningsluften ger direkta effekter i form av ökat 
antal akutbesök och sjukhusintagningar för luftvägssjukdom och astma samt leder till ökad 
medicinering av luftrörsvidgande medel. Denna påverkan anses bland annat ske genom att 
partiklarna skapar eller förvärrar en inflammation i luftvägarna. 

Studier gjorda på dieselexponerade arbetare visar att det finns ett tydligt samband mellan 
luftföroreningar och cancer, där en långvarig exponering för höga halter av dieselavgaser ger en 
ökad risk för lungcancer. 

2.4 Naturvårdsverkets och länsstyrelsens beslut 
Naturvårdsverket har 2012-03-29 skrivit till länsstyrelsen och meddelat att Naturvårdsverket 
anser att det behöver upprättas ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. miljöbalken för att se till att 
miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) inte överskrids. Kommunen, länsstyrelsen och 
Trafikverket träffades 2012-05-23 för att diskutera frågan. Parterna var överens om att ett 
åtgärdsprogram behöver tas fram och att det mest lämpliga är att kommunen ansvarar för detta.

Länsstyrelsen meddelade i beslut 2012-06-28 att ålägga kommunen att upprätta ett åtgärdsprogram 
(Dnr 501-2587-12).

2013-03-07 meddelade Naturvårdsverket att även MKN för kvävedioxid överskrids i Sundsvall. 

Länsstyrelsen beslutade 2013-03-27 att Sundsvalls kommun ska upprätta ett åtgärdsprogram för att 
uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och att arbetet ska samordnas med pågående arbetet 
för åtgärdsprogram för partiklar (Dnr 501-2103-13).

2.5 Vad är ett åtgärdsprogram?
Om en miljökvalitetsnorm för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas ska en 
bedömning av behovet av att upprätta ett åtgärdsprogram göras av Naturvårdsverket. Berörd 
länsstyrelse eller kommun ska därefter ta fram ett åtgärdsprogram. 

Syftet med ett åtgärdsprogram är att lägga fast de mest kostnadseffektiva och lämpliga 
åtgärder som kommuner och myndigheter kan vidta så att normerna följs. Genom sitt breda 
tillämpningsområde kan åtgärdsprogrammen omfatta alla myndigheter och kommuner som kan 
påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna. 

Enligt 5 kapitlet miljöbalken och 33 § luftkvalitetsförordning 2010:477 ska åtgärdsprogrammet omfatta:

• underlag om halter, källan till föroreningen samt effekter av redan vidtagna åtgärder 
• åtgärder som kommuner och myndigheter behöver vidta för att angivna miljökvalitetsnormer ska kunna       
  följas 
• vilka kommuner och myndigheter som ska vidta åtgärderna och när åtgärderna behöver vara          

        genomförda 
• fördelning av krav på förbättring mellan olika källor 
• den förbättring som var och en av åtgärderna bedöms medföra och hur åtgärderna tillsammans bidrar  

        till att normen följs 
• en analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt 
• hur kommuners och myndigheters kostnader för åtgärderna ska finansieras 
• ett samrådsförfarande med samrådsredovisning

Ett åtgärdsprogram är bindande för kommuner och myndigheter. Åtgärdsprogrammet får bara 
omfatta de åtgärder som berörda parter är överens om att genomföra. Åtgärder som man inte är 
överens om kan överlämnas till regeringen för prövning.
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Dålig luft i centrala Sundsvall motverkar vårt syfte 
att skapa en attraktiv stadskärna. Vi arbetar för att 
skapa förutsättningar för fler bostäder och bättre 

luftkvalitet i centrum. 
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Arbetet med att ta fram åtgärdsprogrammet

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2012-09-26: 

att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att under vintersäsongen 2012-2013 genomföra        
 lämpliga väghållningsåtgärder för att minska halterna av partiklar i centrala Sundsvall 
 under de tider då risk finns för överskridanden. Åtgärderna finansieras via driftbudgeten 
 för vinterväghållning.

att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att under 2013 arbeta med ett åtgärdsprogram för bättre                      
              luftkvalitet i samverkan med Trafikverket, länsstyrelsen och miljönämnden.

att senast i december 2013 återkomma till stadsbyggnadsnämnden med förslag till  
 åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvall.

att delge detta beslut till länsstyrelsen, Trafikverket, miljönämnden och Naturvårdsverket.
 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vidare 2013-11-20:

att ställa ut ett förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet under tiden 2 december
 2013– 14 februari 2014.

att delge detta beslut till länsstyrelsen, Trafikverket, miljönämnden, Naturvårdsverket och ev. 
 ytterligare berörda intressenter.

Ansvarig för uppdraget har varit stadsbyggnadskontorets avdelning för strategisk planering, 
numera gatuavdelningen. Styrgrupp för arbetet har varit samverkansgruppen för samarbete mellan 
Sundsvalls kommun och Trafikverket, förstärkt med miljöförvaltningen samt länsstyrelsen.

Strategisk planering (till och med 2013-12-31), gatuavdelningen, miljökontoret, Trafikverket och 
länsstyrelsen har ingått i arbetsgruppen.

Samrådsmöten med cityhandeln, verksamhetsutövare i centrum och andra berörda organisationer 
har skett under processen.

Förslaget till åtgärdsprogram har varit utställt för granskning den 2/12 2013 till 15/3 2014.

Arbetsmetod och utgångspunkter 

Arbetet har följt Naturvårdverkets rekommendation, det vill säga framtagandet av 
åtgärdsprogrammet har skett enligt den beskrivning som finns i rapporten Luftguiden (Handbok 
2011:1 Naturvårdsverket).

Utgångspunkt för arbetet har varit att i tillämpliga delar utnyttja erfarenheterna från andra 
kommuner som nyligen tagit fram åtgärdsprogram, främst då Örnsköldsvik. Arbetet har dock 
anpassats till de förändringar i regelverket som genomfördes under 2013. Arbetet har även 
samordnats med kommunens pågående arbete med en ny kommuntäckande översiktsplan samt 
strategin för hållbar tillväxt, HT21.

De faktorer som tagits hänsyn till vid valet av åtgärder till åtgärdsprogrammet är:

• Förutsättningar att minska partikelhalten och halten av kvävedioxid på kort och lång sikt
• Påverkan på övriga luftföroreningar
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• Kostnader för införandet
• Samhällsekonomiska konsekvenser
• Tänkbara intressekonflikter
• Tekniska och administrativa förutsättningar
• Påverkan på andra miljömål och samhälleliga mål
• Vem som ansvarar för genomförandet

Mars 2013 ordnades ett seminarium för kommunens politiker, projektgrupp, styrgrupp och 
referensgrupp, övriga berörda tjänstemän från kommunen och Trafikverket samt representanter för 
fastighetsägare, cityhandeln och intresseorganisationer. Tänkbara åtgärder diskuterades i grupper 
utifrån de presentationer som gjordes.

Under vintern 2013-2014 (2 december – 14 februari) var förslaget till åtgärdsprogram ute på 
samråd. 31 remissvar har lämnats in. Synpunkterna med kommentarer och redovisning av vilka 
förändringar som gjorts i åtgärdsprogrammet med anledning av synpunkterna redovisas i bilaga 5, 
Samrådsredogörelse.

2.6 Utvecklingen i Sundsvall – kommunens visioner 

Kommunfullmäktige har för Sundsvalls kommun formulerat följande vision:

Möjligheternas Sundsvall, en hållbar och tillgänglig kommun i världsklass - att leva i, 
att arbeta i och att besöka.

Visionen beskrivs utförligare i RIKARE – Målbild för hållbar tillväxtstrategi 2021.

Åtgärdsprogrammet berörs direkt av följande kommunfullmäktigemål:

• En trygg och säker kommun
• Livsmiljö i toppklass
• En klimatsmart kommun

För Sundsvalls attraktivitet är det mycket viktigt att ha ett levande centrum med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser, handel och mötesplatser. Det ställer bland annat krav på god tillgänglighet, 
tillgång till grönytor, god luftkvalitet samt trygga, bullerfria och trafiksäkra miljöer.

I Översiktsplan för centrum från 2005 anges ett antal mål för utvecklingen i centrum, bland annat:

• God tillgänglighet
• Tryggt och hälsosamt centrum
• En grön stad
• Ökat och varierat bostadsutbud

Kommunen har sedan 60-talet i många sammanhang fört fram vikten av att E4 ges en ny 
sträckning utanför centrum. Nu är äntligen detta på gång.
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Det är alltid svårt att bedöma hur framtiden kommer att se ut. Det är svårt att avgöra hur mycket 
utrymme biltrafiken får ta i framtiden. Det beror på hur vi kommer att värdera miljö-, hälsa- 
och säkerhetsfrågor. Det beror även på hur bränslekostnaderna utvecklas och vilka politiska 
beslut som tas nationellt och internationellt. Arbetsmarknad och utvecklingen av bostads- och 
verksamhetsområden påverkar också hur trafiksituationen i kommunen kommer att se ut i 
framtiden.

Förslaget till åtgärdsprogram har tagit hänsyn till befolkningsökning, sysselsättning och 
trafiksituationen i Sundsvall. Genom att kontinuerligt följa effekterna av de åtgärder som 
genomförs kan fortsatta åtgärder komma att behöva anpassas. Om tillräckliga effekter uppnås 
med de tidiga åtgärderna behöver inte övriga åtgärder genomföras. Om å andra sidan de tidiga 
åtgärderna inte ger förväntat resultat kan mer kraftfulla åtgärder behövas.

2.7 Åtgärdsprogrammets status

Åtgärdsprogrammet är en strategi för hur arbetet för friskare luft ska bedrivas. 
Åtgärdsprogrammet har antagits av Kommunfullmäktige. Åtgärdsprogrammet är bindande för 
myndigheter (kommunen, länsstyrelsen, Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten). Respektive 
myndighet ansvarar för att se till att de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet genomförs. För 
kommunens del sker detta genom att åtgärderna tas med i kommunens Mål- och resursplan samt i 
de berörda förvaltningarnas verksamhetsplaner. Strategin – Åtgärdsprogrammet – kommer på så 
sätt att resultera i ett antal planer, riktlinjer och regler för hur kommunen ska agera för att uppnå de 
mål som åtgärdsprogrammet ställer upp. 

Åtgärdsprogrammet gäller tills vidare, minst till dess att miljökvalitetsnormerna för partiklar och 
kvävedioxid uppfylls. Enligt Miljöbalken ska ett åtgärdsprogram omprövas vid behov, dock minst 
vart sjätte år.

Ansvarig för Åtgärdsprogrammet är stadsbyggnadsnämnden genom stadsbyggnadskontorets 
gatuavdelning.
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3. Mål

3.1 Mål på lång sikt
Målet för arbetet med Friskare luft i Sundsvall är att luftkvaliteten på lång sikt (2021) ska uppfylla 
miljökvalitetsmålet för Frisk Luft:

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Regeringen har preciserat vad miljökvalitetsmålet innebär. 

För partiklar gäller att:

Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd 
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts 
med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar (PM10) inte överstiger 
15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.

För kvävedioxid gäller att:

Halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett 
årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde 
(98-percentil).
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3.2 Mål på kort sikt (2015)
På kort sikt gäller att miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid ska uppfyllas. 
Förslagen i åtgärdsprogrammet syftar främst till att uppfylla det kortsiktiga målet. Vissa 
åtgärder som bör inledas snarast, men som ger effekt först på längre sikt, har också tagits med i 
åtgärdsprogrammet. Miljökvalitetsnormerna (MKN) är följande:

MKN för partiklar (P10) till skydd för människors hälsa

Medelvärdestid Värde Anmärkning

1 dygn 50 µ μg/m3 Värdet får överskridas 35 
gånger per år.

1 år 40 µg/m3

MKN för kvävedioxid till skydd för människors hälsa

Medelvärdestid Värde Anmärkning

1 timma 90 μg/m3 Får överskridas 175 gånger 
per kalenderår förutsatt 

att föroreningsnivån aldrig 
överstiger 200 mikrogram 
per kubikmeter luft under 

en timme mer än 18 
gånger per kalenderår.

1 dygn 60 μg/m3 Får överskridas 7 gånger 
per kalenderår.

1 år 40 μg/m3

Kommunens mål är att MKN för partiklar PM10 ska uppfyllas under 2014.

MKN för kvävedioxid ska uppfyllas under 2015. Med 2015 avses den tidpunkt då en ny E4 förbi 
centrala Sundsvall är öppnad för trafik.

För att nå det kortsiktiga målet visar beräkningar att halterna av kvävedioxid och partiklar måste 
minska med mer än 10 procent. Om hela effekten ska uppnås genom minskad trafik betyder det, 
enligt beräkningsmodellen Simair, att trafikmängderna på de mest utsatta gatorna måste minska 
med 20-30 procent. Enstaka år kan dock miljökvalitetsnormerna fortfarande överskridas, trots 
denna minskning av trafiken. 
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4. Nuvarande förhållanden

4.1 Sundsvall
Sundsvalls läge mellan de två stadsbergen 
medför dels att nästan all trafik trängs ihop 
i de centrala delarna av Sundsvall, dels att 
utspädningen av avgaserna går långsamt. 
Berget ger lä i centrala staden och Södra 
Stadsberget skuggar centrum så att solen 
vintertid inte kommer åt att värma upp den 
kalla luften närmast marken. Kalla, klara 
vinterdagar bildas ibland ett ”lock” över 
staden. Denna så kallade inversion gör att 
luftföroreningarna stannar kvar i gatunivå.

Vår och höst tillkommer det förhållandet att 
många kör med dubbdäck, trots att vägbanorna 
är rena och torra. Dubbdäcken river upp 
mängder av partiklar ur asfalten, partiklar som 
virvlar upp i luften och ger ohälsosamt höga 
halter av mikroskopiskt små dammkorn. Dessa 
kallas PM10, Particulate Matter med en storlek 
av högst 10 µm, eller en hundradels millimeter.

Berget och klimatet kan vi inte göra mycket 
åt, men vi kan minska biltrafiken i centrala 
Sundsvall. Vi kan hålla bättre rent på våra 
gator, köra bussar som ger minimala utsläpp 
och undvika att använda dubbdäck på bar 
asfalt. Redan 1988 tog dåvarande gatukontoret tillsammans med miljökontoret fram en rapport 
om åtgärder för att minska avgasutsläppen i Sundsvall. Vissa av de åtgärder som då föreslogs har 
genomförts, men resultaten av åtgärderna har inte varit tillräckliga.

4.2 Luften i Sundsvall
De höga halterna av luftföroreningar beror till helt dominerande del på vägtrafiken. Partiklarna 
kommer främst från personbilar med dubbdäck, medan kvävedioxiden också kommer från lastbilar 
och bussar med dieselmotorer. När miljökvalitetsnormerna överskrids (50 μg/m3 som dygnsvärde 
för partiklar respektive 90 μg/m3 som timvärde för kvävedioxid) beror 20 respektive 12 μg/m3 på 
bakgrundshalterna. 30 respektive 78 μg/m3 beror på utsläppen från trafiken på gatan.

De höga halterna av luftföroreningar beror till helt dominerande del på vägtrafiken. 
Partiklarna kommer främst från personbilar med dubbdäck, medan kvävedioxiden också 

kommer från lastbilar och bussar med dieselmotorer.
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4.3 Partiklar
Höga halter av partiklar (PM10) uppträder främst under vår och höst, under den period då gatorna 
ofta har torr och bar asfalt men en stor del av bilisterna ändå kör med dubbdäck, se nedanstående 
figur. 

Dygnsmedelvärden för partikelhalter vid Köpmangatan under 2013, μg/m3.

4.4 Kvävedioxid
Halterna av kvävedioxid är högst vintertid, då det ofta är svaga vindar och dålig omblandning av 
luften. En viss tendens till högre värden kan ses under senare år. Delvis kan detta bero på en ökad 
andel dieseldrivna personbilar. Figuren nedan visar hur den urbana bakgrundshalten varierar över 
året, med höga halter vintertid och betydligt lägre halter under sommaren.

   

      
 

Uppmätta halter av NO2 på Stadshusets tak, passiv provtagning, månadsmedelvärden 2006-2013.

NO2 
μg/m3
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4.5 Var överskrids miljökvalitetsnormerna?
Höga halter av partiklar och kvävedioxid förekommer främst på de större trafiklederna i centrala 
Sundsvall; Bergsgatan, Skolhusallén, Köpmangatan och Parkgatan/E4. På Norrmalmsgatan, som 
också har mycket trafik, är halterna lägre, eftersom den gatan har ett mycket mer öppet gaturum, 
utan hus alldeles invid körbanan. Det område som har problem med luftkvaliteten är c:a 1 km2.

Gator med höga halter av luftföroreningar; Bergsgatan, Skolhusallén, Köpmangatan och 
Parkgatan.
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5. Föreslagna åtgärder 
Förslagna åtgärder delas upp i olika etapper beroende på när i tid åtgärderna genomförs. 
Se tabell för utförligare beskrivning av vilka åtgärder som föreslås under respektive etapp.

5.1 Åtgärder som sker kontinuerligt. 
BESKRIVNING: Detta är redan påbörjade åtgärder som inte är tidsbestämda och som utförs löpande. 
GENOMFÖRS: Löpande 

5.2 Etapp 1: Innan ny E4-bro.  
BESKRIVNING: Etapp 1 innefattar de åtgärder som genomförs innan E4-bron har tagits i bruk. 
GENOMFÖRS: 2014-2015

5.3 Etapp 2: Efter ny E4-bro  
BESKRIVNING: Etapp 2 innefattar de åtgärder som utförs efter färdigställandet av Sundsvallsbron (E4-
bron), när den har tagits i bruk och E4-trafiken leds över fjärden.  
GENOMFÖRS: 2016 - framåt

5.4 Etapp 3: Åtgärder som utreds om behov finns 
BESKRIVNING: Etapp 3 innefattar de åtgärder som eventuellt utförs om ytterligare åtgärder krävs för att 
uppnå miljökvalitetsnormen. Effekten av sådana åtgärder utreds. 
GENOMFÖRS: Om behov finns, efter 2016.
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Etapp 1, 
perioden 2014 - 2015
Föreslagna åtgärder

Ansvar Drift 
Kostnad  
[Mkr/år]

Inv. 
Kostnad 

[Mkr]

Effekt  
PM10

[%]

Effekt  
NO2

[%]

Sänkt hastighet K:n SBN -0,5 -0,5

Parkeringsledningssystem K:n SBN -0,5 -0,5

Översyn av parkeringsavgifter K:n SBN -0,5 -0,5

Ökat samnyttjande av P-ytor K:n SBN -0,1 -0,1

P-avgifter för kommunens anställda K:n SBN -0,1 -0,1

Hållbar p-lösning kommunhuset K:n SoT 1,5 -0,1 -0,1

Bussar med låga utsläpp K:n KS/KTM 0 -1

Översyn av järnvägsbommar Trafikverket 0,5 0 0

Pendlarparkering K:n KS/KTM 0 0

Ny E4 Trafikverket -4 -5

Kontinuerliga/
bestående åtgärder

Ansvar Drift 
Kostnad  
[Mkr/år]

Inv. 
Kostnad 

[Mkr]

Effekt  
PM10

[%]

Effekt  
NO2

[%]

Halkbekämpning K:n SBN/Trv 0,5 -1 0

Dammbindning K:n SBN/Trv 1,5 -10 0

Renhållning K:n SBN/Trv 0,8 -2 0

Information om däckval 
(budget inom beteendepåverkande åtgärder)

K:n KS/Trv -2 0

Asfaltsbeläggning*) K:n SBN

Förbud torrsopning och lövblåsning K:n/KF -0,1 0

Väghållningsfordon låga utsläpp K:n SBN/Trv 0 -1

Beteendepåverkande åtgärder K:n SBN 1 0 0

Beteendepåverkande åtgärder Trv/Lst 1 0 0

Mer och bättre information parkering K:n SBN -0,5 -0,5

Färre dubbdäck på kommunens bilar K:n SoT -0,1 0

Miljökrav vid upphandling K:n SoT/Trv 0 -0,1

Bussprioritering K:n SBN 1 0 -0,1

Översyn av trafiksignaler K:n SBN/Trv 0,1 0 -0,2

Cirkulationsplatser K:n SBN 0 0

Åtgärder för gående och cyklister K:n SBN 0 0

GC-vägar till busshållplatser K:n SBN/Trv 0 0

Etapp 2, 
perioden 2016 och framåt
Föreslagna åtgärder

Ansvar Drift 
Kostnad  
[Mkr/år]

Inv. 
Kostnad 

[Mkr]

Effekt  
PM10

[%]

Effekt  
NO2

[%]

Minskad genomfartstrafik på 
Köpmangatan

K:n SBN -1,5 -1

Bättre P söder och väster om City K:n SBN 0 0

SUMMA -1,5 -1

Etapp 3, 
Åtgärder som utreds om 
behov finns

Ansvar Drift 
Kostnad  
[Mkr/år]

Inv. 
Kostnad 

[Mkr]

Effekt  
PM10

[%]

Effekt  
NO2

[%]

Utredning av andra 
ekonomiska styrmedel

K:n KS (-4) (-5)

Utredning Västlig förbindelse K:n SBN (-1) (-1)

Utredning minskning tunga 
fordon på Bergsgatan*)

Trv
K:n SBN/Lst

0 (-0,2)

Utredning miljözon för tunga fordon K:n SBN 0,3 0 -1

SUMMA 0,3 (-5) (-7,2)

Etapp 2, 
perioden 2016 och framåt
Föreslagna åtgärder

Ansvar Drift 
Kostnad  
[Mkr/år]

Inv. 
Kostnad 

[Mkr]

Effekt  
PM10

[%]

Effekt  
NO2

[%]

Minskad genomfartstrafik på 
Köpmangatan

K:n SBN -1,5 -1

Bättre P söder och väster om City K:n SBN 0 0

SUMMA -1,5 -1

Etapp 3, 
Åtgärder som utreds om 
behov finns

Ansvar Drift 
Kostnad  
[Mkr/år]

Inv. 
Kostnad 

[Mkr]

Effekt  
PM10

[%]

Effekt  
NO2

[%]

Utredning av andra styrmedel K:n KS (-4) (-5)

Utredning Västlig förbindelse K:n SBN (-1) (-1)

Utredning minskning tunga 
fordon på Bergsgatan

Trv
K:n SBN/Lst

0 (-0,2)

Utredning miljözon tunga fordon K:n SBN 0,3 0 -1

SUMMA 0,3 (-5) (-7,2)

Etapp 1, 
perioden 2014 - 2015
Föreslagna åtgärder

Ansvar Drift 
Kostnad  
[Mkr/år]

Inv. 
Kostnad 

[Mkr]

Effekt  
PM10

[%]

Effekt  
NO2

[%]

Sänkt hastighet K:n SBN -0,5 -0,5

Parkeringsledningssystem*) K:n SBN -0,5 -0,5

Översyn av parkeringsavgifter K:n SBN -0,5 -0,5

Ökat samnyttjande av P-ytor K:n SBN -0,1 -0,1

P-avgifter för kommunens anställda K:n SBN -0,1 -0,1

Bättre besöks-P vid kommunhuset K:n SoT 1,5 -0,1 -0,1

Bussar med låga utsläpp*) K:n KS/KTM 0 -1

Översyn av järnvägsbommar Trafikverket 0,5 0 0

Pendlarparkering K:n KS/KTM 0 0

Ny E4*) Trafikverket -4 -5

Kontinuerliga/
bestående åtgärder

Ansvar Drift 
Kostnad  
[Mkr/år]

Inv. 
Kostnad 

[Mkr]

Effekt  
PM10

[%]

Effekt  
NO2

[%]

Halkbekämpning K:n SBN/Trv 0,5 -1 0

Dammbindning K:n SBN/Trv 1,5 -10 0

Renhållning K:n SBN/Trv 0,8 -2 0

Information om däckval 
(budget inom beteendepåverkande åtgärder)

K:n KS/Trv -2 0

Asfaltsbeläggning K:n SBN

Förbud torrsopning och lövblåsning K:n/KF -0,1 0

Väghållningsfordon låga utsläpp K:n SBN/Trv 0 -1

Beteendepåverkande åtgärder K:n SBN 1 0 0

Mer och bättre information parkering K:n SBN -0,5 -0,5

Färre dubbdäck på kommunens bilar K:n SoT -0,1 0

Miljökrav vid upphandling K:n SoT/Trv 0 -0,1

Bussprioritering K:n SBN 1 0 -0,1

Översyn av trafiksignaler K:n SBN/Trv 0,1 0 -0,2

Översyn cirkulationsplatser K:n SBN 0 0

Åtgärder för gående och cyklister K:n SBN 0 0

GC-vägar till busshållplatser K:n SBN/Trv 0 0
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Programmet bygger på bedömningen enligt kapitel 2, att halterna av partiklar och kvävedioxid 
måste minskas med minst 10 procent för att miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas. De föreslagna 
åtgärderna, inklusive ny E4, bedöms vara tillräckliga för att nå detta mål. För att nå det långsiktiga 
miljökvalitetsmålet Friskare luft behövs dock ytterligare åtgärder, utöver dem som föreslås i 
åtgärdsprogrammet.

De åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet blir bindande för de myndigheter som pekas ut som 
ansvariga, när programmet antas. Det krävs alltså inget särskilt beslut inför genomförandet av 
åtgärderna. Däremot måste förstås ansvariga myndigheter besluta om hur de åtgärder som ingår 
i åtgärdsprogrammet ska genomföras och vilken enhet inom myndigheten som ska ansvara för 
genomförandet. Trafikverket och kommunen kommer att behöva skriva ett avtal som förtydligar 
ansvar och fördelning av kostnader för aktuella åtgärder. Det kan också krävas beslut av respektive 
myndighet om hur åtgärderna ska finansieras.

De föreslagna åtgärderna är viktiga på olika sätt. Vissa åtgärder än enkla och billiga och går att 
genomföra snabbt. Till dessa hör dammbindning och andra väghållningsåtgärder, trafikregleringar 
och översyn av trafiksignaler. Andra åtgärder är dyrare eller mer komplicerade, men kan ge större 
och mer långsiktiga effekter. Hit hör åtgärder som minskad användning av dubbdäck, miljözon för 
tunga fordon samt större investeringsåtgärder.

Vissa åtgärder har liten betydelse i sig, men kan ändå vara viktiga som signaler om att frågan om 
luftkvalitet är viktig. Hit hör en del av de åtgärder som riktar sig mot kommunens och Trafikverkets 
egen verksamhet, som parkeringsavgifter för kommunens anställda, besöksparkeringen vid 
kommunhuset och dubbfria däck på kommunens bilar. Andra åtgärder som riktar sig mot 
kommunen och Trafikverket är både viktiga symboler och har en påtaglig betydelse för 
avgashalterna. Hit hör bussar med låga utsläpp samt miljökrav vid upphandling av entreprenader 
och transporttjänster.

I förslaget redovisas förslag till åtgärder indelade i fyra grupper enligt Trafikverkets fyrstegsprincip:

5.5 Åtgärder för att påverka resande och val av transportsätt
På lång sikt är åtgärder för att påverka människornas behov av resande och deras val av färdmedel 
samt hanteringen av godstransporter avgörande för trafikens omfattning och därmed för 
uppkomsten av luftföroreningar.

En anpassning av kommunens bebyggelsestruktur för att begränsa behovet av resande samt för att 
underlätta resande med gång, cykel och kollektivtrafik sker i den fysiska planeringen. I pågående 
arbete med en ny översiktsplan har dessa frågor en central plats. Vi förutsätter att översiktsplanens 
intentioner att minska behovet av bilresande förverkligas i den fortsatta planeringen.

Inom kommunen pågår också annat arbete med syfte att påverka färdmedelsval och transportbehov, 
som Fördubblingsprojektet för kollektivtrafik och Sundsvall Cykelstad. Detta arbete är viktigt 
inte bara för att förbättra luftkvaliteten, utan också för att uppnå bättre folkhälsa, minska 
klimatpåverkan och förbättra framkomligheten för dem som av olika skäl måste använda bil.

I åtgärdsprogrammet ingår därför att kommunen avsätter ökade resurser för att arbeta med hållbart 
resande och beteendepåverkande åtgärder. Åtgärder inom detta område ger inte några mätbara 
resultat på halterna av luftföroreningar på kort sikt (2015). För att nå de långsiktiga målen (2021) 
förutsätts dock att resvanor och val av färdmedel påverkas i betydande utsträckning.

• Arbete för att förändra resvanor
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5.6 Åtgärder för effektivare utnyttjande av befintligt vägnät
Åtgärder för ett effektivare utnyttjande av befintligt vägnät kan ge stora effekter redan på kort 
sikt. Här föreslår vi därför en rad åtgärder avseende väghållning, trafikreglering, andra styrmedel, 
parkering, användning av dubbdäck och tung trafik.

5.6.1 Väghållning

Inom väghållningen föreslås åtgärder dels för att minska bildningen av och uppvirvlingen av 
partiklar, dels åtgärder för att minska emissionen, utsläpp, av kväveoxider:

• Vid nybeläggning av gator i centrala Sundsvall ska sådan beläggning väljas som minskar  
 bildningen av partiklar.

• Halkbekämpning ska ske med tvättad stenkross utan fraktioner mindre än 2 mm.
• Vid risk för höga halter av partiklar ska dammbindning ske.
• Renhållning ska ske med våtsopning och vakuumsug när behov finns.
• Även utanför gatumarken (parker, torg, privata fastigheter) ska torrsopning och 
 lövblåsning undvikas när höga partikelhalter kan befaras.
• Inom centrumfyrkanten ska väghållning ske med fordon med låga utsläpp av kväveoxider.  

 Detta gäller både egna fordon och upphandlade tjänster. Vad gäller egna maskiner   
 förutsätts ett successivt utbyte i takt med att maskinparken förnyas.

5.6.2 Trafikreglering

Trafikreglering handlar om att minska biltrafiken för att minska emissionen av partiklar och 
kväveoxider. 

Omfördelning av biltrafik, restriktioner mot biltrafik och hastighetssänkning är effektiva sätt att 
få ner halterna av luftföroreningar på de mest utsatta gatorna. Hastigheten i en stadsdelskärna är 
per automatik långsam då bilisterna behöver ta hänsyn till gående, cyklister och svängande fordon 
till parkeringsutrymmen med mera. En hastighetssänkning blir därför inte så kännbar. De som har 
målpunkt i stadskärnan ska även fortsättningsvis kunna ta sig dit men de som använder dessa stråk 
för genomfart ska välja andra vägar. 

Följande åtgärder föreslås:

• Minska den onödiga genomfartstrafiken på Köpmangatan.
• Sänk hastigheten till 40 km/h på de större gatorna (Befintlig E4 och Bergsgatan) och till   

 30 km/h på övriga gator i centrum. 
• Vid behov kan en utredning av andra styrmedel göras, för att få rätt trafik på nya bron.
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5.6.3 Parkeringsåtgärder

Bilister som letar efter parkeringsplats ger onödiga utsläpp. Många bilister letar parkering i centrala 
Sundsvall. För att minska söktrafiken efter parkering har ett parkeringsledningssystem inrättas. 
Systemet visar tillgängliga platser och minskar söktrafiken i centrum. Parkeringsmöjligheterna för 
arbetspendlare ses också över för dem som måste ha bil till och från arbetet.

Vi föreslår:

• Ett parkeringsledningssystem som med digitala skyltar vid infarterna visar lediga platser   
       inrättas för att minska söktrafiken.

• Mer och bättre information om var man kan parkera i och nära centrum.
• P-avgifter och tidsreglering på allmänna P-platser ses över så att det alltid finns 5-10
 procent lediga platser på alla större P-ytor och så att arbetsplatsparkering styrs till områden  
 utanför centrumfyrkanten, det vill säga utanför det område som begränsas av
 Norrmalmsgatan – befintlig E4 – Bergsgatan – Skolhusallén.
• Ökat samnyttjande av P-ytor. 
• Se över avgifterna på P-platser för kommunens anställda (symbolvärde).
• Skapa en hållbar parkeringslösning vid kommunhuset och förbättra besöksparkeringen.
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5.6.4 Minskad användning av dubbdäck

En minskad användning av dubbdäck är av vital betydelse, eftersom de mångdubblar slitaget av 
vägbanan och därmed partikelbildningen. Minskad användning av dubbdäck är en av de åtgärder 
som snabbast kan medföra sänkta halter av partiklar. Vi vill minska användningen av dubbdäck 
generellt, inte helt förbjuda användningen på gator med särskilt höga partikelhalter.

• Information om däckval till allmänheten.
• Mindre andel dubbdäck på kommunens bilar.

Minskad användning av dubbdäck är en av de åtgärder som snabbast kan medföra 
sänkta halter av partiklar.

5.6.5 Tung trafik 

Den tunga trafiken svarar för en betydande andel av utsläppen av kväveoxider. Därför föreslår vi att:

• Miljökrav ställs vid upphandling av entreprenader och transporttjänster.
• Åtgärder för att minska tunga fordon på Bergsgatan mellan Parkgatan och    

 Timmervägen utreds inom ramen för åtgärdsvalsstudie öst-västliga transporter. 
• Miljözon för tunga fordon utreds. 
• Bussar i stadstrafik ska ha låga utsläpp av kväveoxider.
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5.7 Mindre åtgärder på befintligt vägnät
Mindre åtgärder på befintligt vägnät syftar dels till att påverka trafikfördelningen så att trafik leds 
bort från gator med höga halter av luftföroreningar, dels till att förbättra framkomligheten för 
biltrafik för att undvika köer och trafikstockningar samt slutligen till att underlätta för gående, 
cyklister och kollektivtrafikresenärer. Arbetet med att utveckla stadens gatunät ska inriktas på att:

• Öka framkomligheten för busstrafiken genom bussgator och bussprioritering i  
 trafiksignaler.
• Se över trafiksignalerna för att minimera kötiderna.
• Se över av signaler och bommar vid järnvägen för att minimera bomfällning och kötider.
• Högt belastade korsningar byggs om till cirkulationsplatser för att förbättra
 framkomligheten.
• Fortsatta åtgärder för att förbättra förhållandena för gående och cyklister.
• Skapa bättre gång- och cykelmöjligheter till busshållplatser.
• Bygga ut pendlarparkeringar med god koppling till kollektivtrafiken.
• Ordna bättre P-möjligheter för besökare från söder/väster.
• Utreda möjligheterna att kunna leda bort en del av trafiken mot Bergsåker, Matfors, E14  
 och väg 86 från Bergsgatan och Storgatan när E4 är klar.

5.8 Större nybyggnadsåtgärder
Den nya E4:an kommer att medföra en betydande minskning av trafiken på den befintliga vägen 
genom centrala Sundsvall och därmed bidra till målet att uppfylla miljökvalitetsnormerna. De 
större infrastrukturåtgärder som i viss mån kan minska halterna av luftföroreningar i centrala 
Sundsvall är:

• Ny E4 (under genomförande)
• Vid behov utreds en västlig förbindelse för att minska trafiken på främst Skolhusallén.
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6. Ansvar, kostnad, tidplan 
samt bedömda effekter av föreslagna åtgärder

Etapp 1, 
perioden 2014 - 2015
Föreslagna åtgärder

Ansvar Drift 
  Kostnad 
  [Mkr/år]

Inv. 
 Kostnad 
   [Mkr]

Effekt  
     PM10 
       [%]

Effekt  
      NO2 
       [%]

Sänkt hastighet K:n SBN -0,5 -0,5

Parkeringsledningssystem*) K:n SBN -0,5 -0,5

Översyn av parkeringsavgifter K:n SBN -0,5 -0,5

Ökat samnyttjande av P-ytor K:n SBN -0,1 -0,1

P-avgifter för kommunens anställda K:n SoT/SBN/KS -0,1 -0,1

Hållbar parkeringslösning vid 
kommunhuset

K:n SoT 1,5 0 0

Bussar med låga utsläpp*) K:n KS/KTM 0 -1

Översyn av järnvägsbommar Trafikverket 0,5 -0,1 -0,1

Pendlarparkering*) K:n KS/KTM 0 0

Ny E4*) Trafikverket -4 -5

Kontinuerliga/
bestående åtgärder

Ansvar Drift 
  Kostnad 
  [Mkr/år]

Inv. 
 Kostnad 
   [Mkr]

Effekt  
     PM10 
       [%]

Effekt  
      NO2 
       [%]

Halkbekämpning K:n SBN/Trv 0,5 -1 0

Dammbindning K:n SBN/Trv 1,5 -10 0

Renhållning K:n SBN/Trv 1,0 -2 0

Information om däckval 
(budget inom beteendepåverkande åtgärder)

K:n KS -2 0

Asfaltsbeläggning*) K:n SBN 0 0

Förbud torrsopning och lövblåsning K:n/KF -0,1 0

Väghållningsfordon låga utsläpp K:n SBN/Trv 0 -1

Beteendepåverkande åtgärder K:s SBN 2,0 0 0

Mer och bättre information parkering K:n SBN -0,5 -0,5

Färre dubbdäck på kommunens bilar K:n SoT -0,1 0

Miljökrav vid upphandling K:n SoT/Trv 0 -0,1

Bussprioritering*) K:n SBN 0 -0,1

Översyn av trafiksignaler K:n SBN/Trv 0,1 0 -0,2

Översyn cirkulationsplatser K:n SBN 0 0

Åtgärder för gående och cyklister*) K:n SBN 0 0

GC-vägar till busshållplatser*) K:n SBN/Trv 0 0

Summering av Etapp 1 och    
kontinuerliga åtgärder

SUMMA

 5,6 1,5 -10* -5*

*Effekterna går inte att addera, eftersom många åtgärder påverkar samma föroreningskälla och ett utsläpp bara går att ta bort en gång.
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Etapp 2, 
perioden 2016 och framåt
Föreslagna åtgärder

Ansvar Drift   
  Kostnad  
  [Mkr/år]

Inv. 
 Kostnad 
   [Mkr]

Effekt  
     PM10 
       [%]

Effekt 
      NO2 
        [%]

Minskad genomfartstrafik på  
     Köpmangatan

K:n SBN -1,5 -1

Bättre P söder och väster om City K:n SBN 0 0

SUMMA -1,5 -1

Etapp 3, 
Åtgärder som utreds om 
behov finns

Ansvar Drift 
  Kostnad 
  [Mkr/år]

Inv. 
 Kostnad 
   [Mkr]

Effekt  
     PM10 
       [%]

Effekt 
      NO2 
        [%]

Utredning av andra styrmedel K:n KS (-4) (-5)

Utredning Västlig förbindelse K:n SBN (-1) (-1)

Utredning minskning tunga 
fordon på Bergsgatan*)

Trv
K:n SBN/Lst

0 (-0,2)

Utredning miljözon för tunga fordon K:n SBN 0,3 0 -1

SUMMA 0,3 (-4*) (-5*)

Kostnaderna är preliminära och grovt uppskattade. De avser merkostnad för särskild hänsyn till 
luftkvalitet, inte total kostnad för åtgärden. Om kostnaderna skulle visa sig vara högre kommer 
behovet att lyftas i kommunens framtida budgetarbete.

Poster markerade med asterisk *) 

är finansierade i annan ordning. Utredningskostnader, 10 procent, ingår. Effekt avser procentuell 
minskning av halterna av luftföroreningar i centrum fram till år 2015. Effekterna går inte att 
addera, eftersom många åtgärder påverkar samma föroreningskälla och ett utsläpp bara går att 
ta bort en gång. Den angivna summan är en bedömd total effekt av samtliga åtgärder. För vissa 
åtgärder kan effekterna bli väsentligt större på lång sikt. Detta gäller främst åtgärder som syftar till 
ändrade resvanor.

K:n = Kommunen. KS = Kommunstyrelsen. TRV = Trafikverket. Lst = Länstyrelsen. SBN = 
Stadsbyggnadsnämnden. KF = Kommunfullmäktige. SoT = Service- och teknikförvaltningen. 
KTM = Kollektivtrafikmyndigheten. 

För mer information om de åtgärders som utreds och planeras genomföras, se Bilaga Utförligare 
beskrivning av föreslagna åtgärder. 

Värden inom parentes avser effekter som uppkommer senare än 2015.

*Effekterna går inte att addera, eftersom många åtgärder påverkar samma föroreningskälla och ett utsläpp bara går att ta bort en gång.
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7. Konsekvenser

Vi bedömer att de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet är tillräckliga för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Osäkerheten i bedömningarna av åtgärdernas effekter är 
dock stor. Därför avser vi att genomföra åtgärderna successivt och fortlöpande utvärdera vilken 
effekt de har. 

I kapitel 9 finns en utförlig redovisning av konsekvenserna samt en översiktlig bedömning av 
vilken effekt de föreslagna åtgärderna kan förväntas ge på halterna av kvävedioxid respektive 
partiklar. Kostnadsbedömningen är preliminär och grov, men ger en indikation på vilken nivå det 
handlar om.

I avvaktan på den nya E4:an behövs kraftfulla åtgärder, särskilt mot partiklar, under åren 2014-
2015.

Stadens fortsatta utveckling, med nya bostäder på Norra och Södra Kajen, nytt resecentrum och 
fler arbetsplatser, kan dock komma att medföra att trafiken på längre sikt växer och att halterna av 
luftföroreningar åter ökar. Det är därför viktigt, att den respit som de kortsiktiga åtgärderna och 
den nya vägen ger, utnyttjas till att få genomslag för det mer långsiktiga arbetet för att förändra 
Sundsvallsbornas resvanor, så att fler åker buss, cyklar och går medan färre väljer att åka bil.

7.1 Halter av luftföroreningar
Vi har gjort en översiktlig bedömning av effekterna på halterna av luftföroreningar av de 
föreslagna åtgärderna. Det är några få åtgärder som ger en påtaglig effekt (dammbindning, 
gatuavstängning, trafikantavgifter och ny E4), medan de flesta åtgärder ger mycket små 
effekter. Tillsammans kan dock även de ”små” åtgärderna ge en betydande minskning av 
luftföroreningarna.

Effekterna är bedömda som ett vägt medelvärde av effekterna på de olika gatorna i centrala 
Sundsvall, med extra vikt vid de gator som har de högsta halterna. Exempelvis medför byte till 
elhybridbussar bara effekter på de gator som har busstrafik men vi anger ändå ett medelvärde för 
hela centrum.

Bedömningen av effekterna grundas på jämförelser med andra städer som föreslagit eller 
genomfört motsvarande åtgärder som de som föreslås i detta åtgärdsprogram. För några åtgärder 
har även beräkningar av effekten av åtgärden genomförts med beräkningsprogrammet Simair.

Halterna av luftföroreningar påverkas i mycket stor utsträckning av vädret. Halterna påverkas 
olika för partiklar och kvävedioxid och erfarenheterna av många av de åtgärder som föreslås är 
begränsade och ibland motstridande. Exempelvis ger dammbindning god effekt på partikelhalterna  
men ingen effekt på kvävedioxid. Elhybridbussar ger däremot god effekt på kvävedioxid men 
ingen effekt på partikelhalterna.

*Effekterna går inte att addera, eftersom många åtgärder påverkar samma föroreningskälla och ett utsläpp bara går att ta bort en gång.
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7.2 Kostnader och finansiering
Vi har också försökt bedöma de samhällsekonomiska kostnaderna för kommunen, Trafikverket 
och Din Tur för de åtgärder som föreslås. Dessa redovisas för att det ska vara möjligt att 
väga åtgärdernas nytta mot deras kostnader. De finansiella kostnaderna kan avvika från de 
samhällsekonomiska. Samhällsekonomiska kostnader för trafikanter och andra redovisas i nästa 
avsnitt. Driftkostnader redovisas som miljoner kronor per år. Investeringskostnader redovisas som 
en klumpsumma.

Kostnaderna avser extrakostnader på grund av hänsyn till luftföroreningar. Val av 
halkbekämpningsmedel har exempelvis bedömts medföra en extra kostnad på 0,5 Mkr/år för 
Trafikverket och kommunen tillsammans, utöver den kostnad som uppkommer vid ”traditionell” 
halkbekämpning.

7.3 Hälsokonsekvenser
Sjukdomseffekterna av luftföroreningar är i stort sett proportionella mot föroreningshalterna. 
Det finns inget tröskelvärde, under vilket luftföroreningarna inte har någon effekt. Varje procents 
minskning av halterna av luftföroreningar ger motsvarande minskning av hälsopåverkan. Varje 
procents minskning av halterna av luftföroreningar i centrala Sundsvall skulle då vara ”värd” drygt 
3 miljoner kronor per år i form av minskade sjukdomseffekter.

Partiklarna är väldigt små, ner till tio tusendels millimeter, och kallas PM10. När vi andas följer 
partiklarna med ner i lungorna. Partiklar från dubbdäckens slitage irriterar luftvägarna och bidrar 
till försämring av luftvägssjukdomar, till exempel astma. Både slitage- och avgaspartiklar (PM10 
och PM 2,5) ger upphov till ökad dödlighet. PM10 anses vara gränsen för hur stora partiklar som 
är inandningsbara, d.v.s. följer med ner i lungblåsorna. De större partiklarna skiljs av i näsan och 
andningsvägarna och hostas så småningom upp. De allra minsta partiklarna (PM1) anses dessutom 
kunna passera genom lungblåsornas väggar och komma ut i blodet.

I Stockholm har man sett att den dåliga luftkvalitén orsakar 724 dödsfall per år och per 100 000 
invånare. Värdena i Sundsvall är lika höga som de i Stockholm, men de finns inom ett mycket mer 
begränsat område. Troligen är dödsfallen per 100 000 invånare färre i Sundsvall än i Stockholm 
men vi har inga data som styrker detta.

Bilden ovan visar storleken på partiklar i jämförelse med ett hårstrå från en människa. PM 10 är så 
små att de skulle få plats i ett pärlband runt ett hårstrå. PM 2,5 är ännu mindre och skulle kunna 
läggas i ett pärlband runt en PM 10-partikel. Slitagepartiklar från vägbanan bidrar mest till PM10. 
PM 2,5 kommer bland annat från avgaser.
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7.4 Barns lungfunktion påverkas
Barn är mer känsliga för luftföroreningar än vuxna eftersom deras lungor inte är färdigutvecklade. 
Halten av PM10 från trafiken vid bostaden under första levnadsåret hade tydliga samband med 
försämrad lungfunktion vid 8 års ålder trots halter på bara 1-8 μg/m3.

Barn har högre andningsfrekvens och andas in mer luft per kroppsvolym än vuxna vilket gör 
att barn får i sig mer miljöföroreningar under en dag. Luftföroreningar påverkar barns luftvägar 
och hämmar lungornas utveckling. Barn som vuxit upp i förorenade områden löper ökad risk för 
sämre lungfunktion som vuxen. Enligt Miljömålsrådets uppföljning, de Facto 2005, kan svenska 
innerstadsbarn löpa en fördubblad risk för sänkt lungfunktion, om resultaten från studier i andra 
länder överfördes till svenska förhållanden.

Luftföroreningar påverkar barns luftvägar och hämmar lungornas utveckling. Barn som 
vuxit upp i förorenade områden löper ökad risk för sämre lungfunktion som vuxen.

Lundaforskaren Ebba Malmqvist som presenterar rönen i sin doktorsavhandling rön som beskriver 
att risken för graviditetsdiabetes ökade med 70 procent bland kvinnor som bor i områdena med den 
sämsta luften – i de större städerna, vid stora vägar eller i anslutning till hamnar. Riskökningen går 
att jämföra med övervikt eller när mamman är över 35 år. Risken för havandeskapsförgiftning ökar 
också, samt risken för att barnet ska drabbas av typ 1-diabetes.



28 Sundsvalls kommun

7.5 Samhällsekonomiska konsekvenser 
Att bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av föreslagna åtgärder är svårt. Dock kan 
man notera, att dåvarande Vägverket i sin rapport ”Vägtransportsektorns folkhälsoeffekter 
och  kostnader” (Publikation 2009:3) anger att de samhällsekonomiska kostnaderna för 
sjukdomseffekterna av vägtrafikens luftföroreningar uppgår till 32 miljarder kronor per år. 
Sundsvall har c:a en procent av landets befolkning. Om också en procent av kostnaderna för 
luftföroreningar beror på vägtrafiken i centrala Sundsvall skulle denna kostnad uppgå till 320 Mkr/år. 

Om vi räknar bort kostnaderna för den nya E4:an, som ju genomförs huvudsakligen av andra skäl 
än för att minska halterna av luftföroreningar, så räcker det att de föreslagna åtgärderna minskar 
sjukdomseffekterna av luftföroreningar med 10 procent för att nyttan ska vara lika stor som 
kostnaden.

Den beslutade avgiften för personbilar på den nya E4-bron medför en samhällsekonomisk kostnad 
i form av längre restider, ökade fordonskostnader och mer buller och luftföroreningar. Den totala 
samhällsekonomiska kostnaden för broavgifterna har bedömts ligga inom intervallet 150 – 400 
Mkr, räknat som nuvärde.

Vår bedömning är därför, att de åtgärder som föreslås för att minska halterna av luftföroreningar i 
centrala Sundsvall är samhällsekonomiskt motiverade. 

7.6 Intressekonflikter
Den främsta intressekonflikten mellan miljökvalitetsmålet ”Friskare luft” och andra kommunala 
mål är med målet ”En attraktiv och levande Stenstad”. För att Stenstan ska vara attraktiv 
för kunder och andra besökare krävs att det är lätt att ta sig till och från Stenstan, även med 
bil. Å andra sidan skulle Stenstans attraktivitet också minska kraftigt om medborgarna fick 
uppfattningen att luften i Stenstan är hälsovådlig att andas. Även för att nå målet fler boende i 
Stenstan är frisk luft och säker trafikmiljö viktiga.

Det är därför viktigt att de åtgärder som genomförs utformas så, att de ger så stor förbättring av 
luftkvaliteten som möjligt, men med minsta möjliga inverkan på möjligheten att ta sig till och 
från Stenstan, även med bil. Åtgärder som särskilt riktar sig mot fordonens specifika emissioner 
(minskad användning av dubbdäck, motorer med små utsläpp av kvävedioxid) är i det perspektivet 
att föredra framför åtgärder som generellt minskar biltrafiken i centrum.

En annan betydande intressekonflikt gäller finansieringen av den nya E4-bron. Trafikverket 
och kommunen förutsatte från början att personbilar inte ska betala avgift för att utnyttja bron. 
Trafikverket har dock senare, på uppdrag av regeringen, kommit överens med kommunen om 
att finansieringen av bron ska ske genom trafikantavgifter även för personbilar. En sådan avgift 
medför betydligt mer trafik i centrala Sundsvall, jämfört med en bro utan avgifter, och försvårar 
därför möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet. I detta åtgärdsprogram 
föreslår vi därför som en av åtgärderna att frågan om att ersätta eller komplettera broavgifterna 
med andra styrmedel i centrala Sundsvall utreds.
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7.7 Påverkan på andra miljömål och samhälleliga mål

De åtgärder som föreslås i detta åtgärdsprogram bidrar även till uppfyllandet av flera andra mål.

• Målet om fler boende i centrum främjas av en god luftkvalitet.
• Folkhälsomålet ökad fysisk aktivitet främjas av åtgärder som gynnar gång- och cykeltrafik  

 på bekostnad av biltrafik.
• Mål om minskad energiförbrukning och klimatpåverkan främjas av åtgärder som minskar 
 bilresandet och trafikarbetet.
• De mål som anges i andra kommunala projekt, som Fördubblingsprojektet för 
 kollektivtrafik, Hela Sundsvall cyklar, Översiktsplan 2021 samt Hållbar tillväxtstrategi,  
 HT21 främjas av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet.
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8. Uppföljning

Inledningsvis måste genomförandet av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet följas upp. 
Vi bedömer att det krävs en insats på c:a 200 timmar per år för att se till att alla berörda parter 
genomför de åtgärder de ansvarar för. En uppföljning av vilka åtgärder som faktiskt genomförs 
föreslås ske genom en kontinuerlig avrapportering till stadsbyggnadsnämnden.

Det krävs också information och utbildning till dem som ansvarar för en del av åtgärderna för att 
klargöra syftet med åtgärderna och se till att de genomförs på rätt sätt. Detta kan gälla exempelvis 
väghållningsåtgärderna, miljökrav vid upphandling, information om däckval och mindre åtgärder i 
befintligt vägnät.

En uppföljning av åtgärdernas effekter på luftkvaliteten görs genom den kontinuerliga mätningen 
av föroreningshalterna som krävs enligt Luftkvalitetsförordningens krav på mätning och 
rapportering. Detta gör det möjligt att komplettera de föreslagna åtgärderna med ytterligare 
åtgärder, om de åtgärder som genomförs visar sig vara otillräckliga. En avrapportering till 
kommunfullmäktige föreslås ske varje år. Vidare har länsstyrelsen efterlyst en årlig rapport, vilket 
vi föreslår ska lämnas.

Information om aktuella halter av luftföroreningar redovisas fortlöpande på kommunens hemsida. 
Här kommer även information om genomförda åtgärder att redovisas.

Åtgärdsprogrammet ska enligt miljöbalken omprövas vid behov, dock minst vart sjätte år. En 
översyn/uppföljning ska göras årligen för att se vad som är utfört och identifiera behovet av 
eventuella ändringar.
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