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Förord
Ingen kan längre ignorera frågan om klimatförändringarna. FNs klimat-
panel IPCC är entydig i sin slutsats att den globala uppvärmningen nu 
har börjat påverka jordens naturliga system och därmed också samhällets 
system. Klimatförändringarna måste bromsas och därför ska vi minska 
de fossila växthusgaserna. 

Livsmiljöbokslut och livsmiljöbarometer är bra verktyg i detta arbete. 

Vi kan konstatera att Sundsvalls utsläpp av koldioxid har minskat. Det 
är främst genom att vi kan använda mindre eldningsolja och mer av-
fallsbränslen i det färdigställda Korstaverket, samt med spillvärme från 
SCA Ortviken som detta kunnat ske. Fordonstrafiken visar tyvärr inte 
på samma framsteg. Därför vill vi nu öka andelen bilar som drivs med 
förnyelsebara drivmedel. Samtidigt ska kollektivtrafiken samt gång- och 
cykelvägarna förbättras.

Hållbar utveckling är en grund för dagens samhällsbyggnadsarbete. 
Därför är det glädjande att se att arbetet för en god bebyggd miljö tagit 
viktiga steg framåt. Positivt är också arbetet med sanering av förorenade 
områden. 

För Sundsvalls del är det en utmaning att genomföra en omställning till 
ett uthålligt samhälle. Vi är övertygade om att det kommer att gå om vi 
redan nu gör vad som krävs. Vår vision om det gröna folkhemmet ska 
förverkligas.
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Sundsvall         – en stad för barn och unga

Ungas inflytande 
Kommunfullmäktige beslutade 2006 om ett program och organisation för arbe-
tet med ungdomars inflytande i Sundsvall. Man beslutade vidare att ge kultur- 
och fritidsnämnden ett kommunövergripande ansvar för att driva på och följa 
upp kommunens arbete enligt programmet. Arbetet skulle organiseras gemen-
samt av kultur- och fritidsnämnden och genomföras genom ungdomsfullmäk-
tige och ungdomsråd, och årligen redovisas i livsmiljöbokslutet. Samråd ska ske 
med den föreslagna demokratiberedningen. 

Under 2006 har detta arbete startat och Kultur & Fritid har lyft frågans be-
tydelse hela vägen från förvaltningens chefsgrupp till mötet med ungdomar ute i 
verksamheten. Förvaltningen gjorde under hösten 2006 särskilda insatser för att 
öka ungdomars deltagande i valet. Insatserna var riktade genom radioreklam samt 
en partidebatt med ungdomsinriktning på Norra berget.

Ett viktigt steg har varit att hitta ett sätt att kontinuerligt tillvarata ungdo-
mars åsikter. Kultur & Fritid har tillsammans med barn- och utbildningsför-
valtningen under hösten genomfört enkäten LUPP med samtliga elever i åk 8 
samt gymnasiets åk 2. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
och är en enkät som innefattar områdena fritid, skola, politik, samhälle och 
inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Enkäten presenteras i maj 2007 
och ska fungera som viktig kunskapsbank. LUPP kommer att genomföras åter-
kommande i kommunen med 3 års intervall.

Vad visade då LUPP?
För många är ungdomen sinnebilden för framtiden. Vad unga tror och tänker 
blir ofta förutsägelser av vad framtiden har att erbjuda. För ungdomarna som 
deltagit i LUPP undersökningen är framtiden som vuxen långt fram i tiden.  I 
den nära framtiden, som direkt efter grundskolan och direkt efter gymnasiet 
är de flesta inriktade på att fortsätta att studera, även om längtan efter att göra 
något annat, som att jobba eller resa finns där är det många som inser att det 
är vidare utbildning som gäller.  När det handlar om att se lite längre fram, 
närmare bestämt 10 år fram i tiden, tror ungdomarna att de antingen bor i en 
större stad i Sverige eller utomlands, en inte obetydlig andel av pojkarna bor 
kvar där de bor nu.

De allra flesta av Sundsvallseleverna i årskurs 8 och i gymnasiets årskurs 2 
har en optimistisk syn på sin framtid.  Sundsvalls resultat visar att något över 80 
procent bland pojkarna och flickorna i gymnasiet och 87 procent av pojkarna 
och flickorna på grundskolan ser med optimism på sin framtid. 
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Sundsvall         – en stad för barn och unga

Arbetet enligt Barnkonventionen
Barnkonventionens principer anger "att varje barn, utan undantag, har rätt att 
få del av sina rättigheter; att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som berör 
barn; att inte bara deras överlevnad utan också utveckling skall säkerställas till det 
yttersta av samhällets förmåga; samt att deras åsikter skall få komma fram och visas 
respekt." Hela barnkonventionen omfattar 54 artiklar varav många redan är till-
godosedda i svensk lagstiftning.

Kommunfullmäktige har beslutat att Sundsvalls kommun ska efterleva FN:s 
barnkonvention och en uppföljning ska göras varje mandatperiod och redovisas 
i miljöbokslutet. Under hösten 2006 har sammanställning gjorts av vad beslutet 
inneburit för kommunens förvaltningar och bolag. 

I samverkan med Rädda Barnen har utbildning erbjudits vid två tillfällen 
som stöd för att kunna följa barnkonventionen. Redovisningarna innehåller 
många goda exempel på hur verksamheterna tar hänsyn till barn och ungdomar, 
samtidigt som det visar behov av ett fortsatt utvecklingsarbete. Kommunstyrel-
sekontoret har lämnat kommentarer till respektive förvaltning och bolag utifrån 
dess redovisning och vid kommande uppföljningar bör dessa kommentarer tas 
till vara. 

För ungdomars inflytande finns tydliga kopplingar till kommunens program 
för ungdomsinflytande. Uppdraget att öka ungdomars möjligheter till påverkan 
gäller för alla nämnder och bolag. Därutöver bör särskild uppmärksamhet riktas 
till funktionshindrade barn och ungdomar och dessas föräldrar och vårdnads-
havare. 

Med tanke på vikten av att följa barnkonventionen och att nya förtroen-
devalda och nyanställda tjänstemän tillkommer rekommenderas att utbildning 
i barnkonventionen med tillfälle till diskussion arrangeras minst en gång per 
mandatperiod.

Ekonomiskt fattiga barn i Sundsvall
Rädda Barnen har 2006 för femte gången presenterat hur många ekonomiskt 
fattiga barn det finns i varje kommun och i landet som helhet. Rädda Barnen 
har tolkat Barnkonventionens artikel 27 om barns rätt till en skälig levnads-
standard som att barn inte ska behöva växa upp i hushåll som har låg inkomst-
standard eller tvingas leva på socialbidrag. Med låg inkomststandard menas att 
inkomsterna inte räcker till för att betala minimiutgifter för baskonsumtion 
och boende.

Undersökningen avser år 2004 och visar Sundsvall ligger på 197:e plats och 
att vart 8:e barn i Sundsvall lever i ekonomisk fattigdom. Det är viktigt att 
denna kunskap tillåts påverka hur kommunens olika verksamheter utformas. 

Datakälla: Rädda Barnen, "Barnfattigdomen i Sverige, årsrapport 2006", 
sammanfattning av ”Barns ekonomiska utsatthet, Årsrapport 2006"
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Medborgarundersökning 2006
Under hösten 2006 genomförde Sundsvalls kommun tillsammans med Statistiska Centralby-
rån (SCB) en medborgarundersökning. Man frågade efter åsikter inom tre huvudområden, 
NöjdRegionIndex, NöjdMedborgarIndex och NöjdInflytandeIndex.

Analyserna visar vad kommunen bör arbeta med för att förbättra resultatet till nästa un-
dersökning. 2008 bör man koncentrera insatserna på:
• bostäder
• gator- och vägar
• äldreomsorg 
• miljöarbete
• stöd för utsatta personer. 
• påverkan

Sundsvalls folkhälsoråd
Under 2006 bildades ett folkhälsoråd för att samordna och utveckla folkhälsoarbetet. För 
att nå framgång vad gäller t.ex. droger, övervikt/fetma och fysisk aktivitet, krävs samverkan. 
I folkhälsorådet finns representanter för näringslivet, Mittuniversitetet, Landstinget, Polis-
myndigheten och kommunen. Dessa bedöms vara de viktigaste aktörerna för en god folk-
hälsa. I folkhälsorådet finns även fem förtroendevalda, varav två är utsedda av Landstinget 
Västernorrland och tre är utsedda av kommunen. Viktigt är att folkhälsorådet söker samver-
kan med frivilligorganisationer och andra som är verksamma inom olika sakfrågor.

Folkhälsorådet har prioriterat följande uppgifter utifrån en analys av situationen i Sunds-
vall:
• Fysisk aktivitet - i arbetslivet, för unga i skolan, dagligen och ej frivilligt och i 

åldrarna 45 år och uppåt. Den viktiga vardagsmotionen bör främjas.
• Goda matvanor/säkra livsmedel/övervikt/fetma.
• Bemötande och respekt för varandra.
• Skadeförebyggande arbete framför allt för ungdomar i samband med motorfordon.
• Fallskador etc.
• Drogförebyggande insatser.
• Insatser mot luftföroreningar, särskilt från bilar.

Sammantaget bör folkhälsorådet verka för en "Hälsofrämjande samhällsplanering". Skadefö-
rebyggande, trygghetsskapande och motionsfrämjande åtgärder ska föras in i den fysiska pla-
neringen för att styras i hälsofrämjande riktning. Polisen önskar också möjlighet att påverka 
planeringen av staden i syfte att bidra till ökad trygghet och säkerhet.

I "Lokal regeringsförklaring för Sundsvall 2007-2010" sägs att "Sundsvall skall utmärkas av 
en god folkhälsa för alla." Ohälsan skall förebyggas aktiv i första hand bland unga. En strategi 
mot ohälsa ska därför arbetas fram." En ny tjänst för folkhälsoarbete tillskapas och folkhäl-
sorådet kommer att studera vilka metoder som kan rekommenderas för långsiktigt förebyg-
gande insatser inom bl.a. barn- och utbildningsnämndens område. 

... där människor kan leva med            god hälsa och livskvalitet

Medborgarna om Sundsvall som en plats 
att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) 
På frågeområdet om hur medborgarna upp-
lever Sundsvall som en ort att leva och bo på, 
fick kommunen ett betygsindex på 6�. Enligt 
undersökningen är medborgarna nöjdare 
med fritid, utbildningsmöjligheter och miljö, 
än vad de är med trygghet, arbetsmöjligheter 
och bostäder.

Genomsnittsbetyget för samtliga kom-
muner i �006 års undersökning var 6�. 
Jämfört med �00� års undersökning har 
Sundsvalls kommun förbättrat betyget på 
utbildningsmöjligheter. 

Medborgarna om Sundsvalls kommuns 
verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)
På frågeområdet om hur medborgarna 
upplever att de kommunala verksamheterna 
fungerar fick kommunen betygindex ��. En-
ligt undersökningen är medborgarna nöjdare 
med räddningstjänsten, vatten och avlopp, 
fritid-idrott, fritid-kultur samt renhållning, än 
vad de är med gator och vägar, äldreomsor-
gen, stöd för utsatta personer, gång- och 
cykelvägar samt miljöarbetet.

Genomsnittsbetyget för samtliga kom-
muner i �006 års undersökning blev också 
��. Jämfört med �00� års undersökning 
har betyget på kommunens verksamheter 
förbättrats från �� till ��. 

Medborgarna om sitt inflytande i Sunds-
valls kommun (Nöjd-Inflytande-Index)
På frågeområdet för hur medborgarna 
bedömer möjligheterna till inflytande på 
kommunens verksamheter och beslut fick 
Sundsvalls kommun betygindex ��. Med-
borgarna i Sundsvalls kommun är nöjdare 
med information/öppenhet än vad de är 
med påverkan.

Genomsnittsbetyget för samtliga kommu-
ner i �006 års undersökning blev �0. Jämfört 
med �00� års undersökning har kommunen 
förbättrat betyget inom information/öppen-
het, påverkan och förtroende. 
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Datakälla: BRÅ, Brottsförebyggande rådet

... där människor kan leva med            god hälsa och livskvalitet

Sundsvallsborna
Folkmängdens utveckling i Sundsvall

Delmål: Sundsvalls kommun beräknas de närmaste 10 åren öka sin befolkning 
med i genomsnitt ca 300 personer per år jämfört med ca 370 i genomsnitt de 
senaste två åren. Av ökningen beräknas födelseöverskottet svara för i genomsnitt 
50 personer per år och flyttningsnettot för i genomsnitt 250 personer per år.

Nyckeltal: Folkmängd i kommunen (personer)

Under 2006 ökade befolkningen med 472 personer och uppgick vid årsskiftet 
2006/2007 till 94 516 personer.

Delaktighet och inflytande i samhället
Jämställdhet
Nyckeltal: Jämställdhetsindex 2006 för Sundsvall är 109.7, Östersund 108.5, Umeå 108.5 
och Eskilstuna 141.9. (plats)
Jämställdhetsindex är en sammanvägning av 12 variabler. För varje variabel 
rangordnas kommunerna efter hur stor skillnad det är mellan kvinnor och män. 
Bäst får plats 1, sämst får plats 290. Indexvärdet är en genomsnittlig placering 
(medelvärde för rangerna. Det finns inget riksvärde som måttstock).

Datakälla: Folkhälsoinstitutet (www.fhi.se) 

Valdeltagande
Sundsvallsbornas valdeltagande
Nyckeltal: Andel röstande av de röstberättigade (personer som är inskrivna i röstlängden) 
var 2006 80,6%. I riksdagsvalet röstade 81,8% och i kommunalvalet 79%. 
Röstberättigade till kommunfullmäktigevalet 2006 var 74 627 och till riksdags-
valet 73 576.

Datakälla: FHI, Folkhälsoinstitutet

Anmälda brott
Den officiella kriminalstatistiken belyser brottsligheten utifrån de brott som an-
mäls till polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård. BRÅ ansvarar för den 
officiella kriminalstatistiken i Sverige.

Polisanmälda brott/händelser
BRÅ har gjort stora omläggningar av sitt statistiksystem som lett till både tillfäl-
liga och permanenta förändringar i brottsstatistiken. I viss mån påverkar detta 
statistiken för åren 1999 och 2000. Den största förändringen innebär att upp-
gifter hämtas direkt från polisens och åklagarnas ärendesystem.

Jämställdhet innebär att kvinnor och 
män har lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter att:
• ha ett arbete som ger ekonomiskt 

oberoende.
• vårda barn och hem.
• delta i politiska, fackliga och andra 

aktiviteter i samhället.

Nyckeltal: Polisanmälda brott/händelser
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Epibarn, en databas hos landstinget
Epibarn är en ny databas, som ska ge en samlad bild av livsvillkoren för barn och ungdomar 
i Västernorrland. Databasen finns på www.lvn.se under Om ditt landsting, Folkhälsa, Barn 
och ungdomar. Databasen ger mycket bra information om ungas livsvillkor och länkar finns 
på Sundsvalls Livsmiljöbarometer.

Arbetsmiljö i skolan

Delmål: I databasen Epibarn finns information om barns arbetsmiljö i skolan. 

Arbetsmiljö i skolan (läsåret 05/06):
• Kompisar som bryr sig om (förskola, årskurs 4 och årskurs 7). 

Alltid, svarar 8 av 10 pojkar och något fler flickor.
• Trivsel med skolarbetet (förskola, årskurs 4 och årskurs 7). 

Nästan alla barn uppger att de mår bra eller ganska bra.
• Äter lunch (förskola, årskurs 4 och årskurs 7). I åk 4 äter 9 av 10 lunch varje dag men i 

åk 7 är det bara 8 av 10 pojkar och 7 av 10 flickor som äter lunch varje dag. 

Psykisk ohälsa

Delmål: I databasen Epibarn finns information om barns, 0-19 år, psykiska hälsa. 

Psykisk ohälsa (läsåret 05/06):
• Ledsen eller nedstämd (förskola, årskurs 4 och årskurs 7). 

I åk 4 uppger 4 av 10 att de ibland känner sig ledsna eller nedstämda, 
i åk 7 hälften av flickorna (!) och 3 av 10 av pojkarna. 

• Mår just nu (förskola, årskurs 4 och årskurs 7). På frågan om hur de mår just nu svara de 
allra flesta att de mår bra eller ganska bra.

BMI

Delmål: Andelen personer med övervikt ökar i hela landet. Med övervikt menas de personer 
som har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 25.

I Västernorrland har andelen personer med övervikt ökat sedan 1997 med i genomsnitt 8 
procent för män och 6 procent för kvinnorna. Andelen överviktiga män i åldern 25 - 64 år 
har ökat mest. De personer som har undervikt dvs. BMI lägre än 20 representeras i första 
hand av unga kvinnor i åldern 18-24 år, där har andelen underviktiga dock minskat med 4 
procent sedan 1992.

Fysisk aktivitet

Delmål: I databasen Epibarn finns information om barns hälsoutveckling och fysiska aktivitet. 

Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Ökad fysisk aktivitet skall därför 
utgöra ett särskilt målområde. I Epibarn finns följande uppgifter: 

Fysisk aktivitet (läsåret 05/06):
• Deltar i gymnastiken-idrotten på skolan (förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7) I åk 4 deltar 

8 av 10 alltid i gymnastiken och i åk 7 deltar 9 av 10.
• Motionerar/idrottar på fritiden (förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7). 9 av 10 unga uppger 

att de motionerar på fritiden minst 1 gång per vecka.

Enligt databasen Epibarn har barn 
under läsåret 0�/06 klassificerats 
som överviktiga eller feta enligt 
följande:
4-åringar: 
• 15,4% överviktiga 
• 3,8% feta

Förskoleklass:  
• 17% överviktiga 
• 6% feta

Årskurs 4:  
• 18,2% överviktiga 
• 4,5% feta

Årskurs 7:  
• 18% överviktiga 
• 4% feta

Gymnasieklass, åk2:  
• 15% överviktiga 
• 5% feta.
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Nyckeltal: Antal ohälsodagar per person i åldern 16-64 år (dagar) 

Ekonomisk och social trygghet
Ohälsotal
Ohälsotalet beräknas genom att summera antalet sjukpenningda-
gar, dagar med förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabilite-
ringsersättning och dagar med förebyggande sjukpenning och divi-
dera summan med antalet sjukförsäkrade och förtidspensionärer.

Ohälsodagar per person i åldern 20-24 år

Öppet arbetslösa ungdomar
Statistiken över arbetssökande framställs från ett register som förs av 
AMS. Öppet arbetslösa är de som registreras i kategorierna 11-Ar-
betslösa - platsförmedlingsservice, 12-Arbetslösa - vägledningsser-
vice samt 13-Arbetslösa - erbjuden samt väntar på beslutad åtgärd.

Ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder
Statistiken över arbetssökande framställs från ett register som förs 
av AMS. I arbetsmarknadsåtgärder ingår bl.a följande åtärder: ar-
betsmarknadsutbildning, arbetspraktik, aktiviteter inom vägledning 
och platsförmedling, förstärkt anställningsstöd, start av näringsverk-
samhet, arbetslivsinriktad rehabilitering, datortek, ungdomsgaranti, 
kommunalt ungdomsprogram, allmänt anställningsstöd.

Nyckeltal: Antal ohälsodagar per person i åldern 20-24 år (dagar)

Datakälla: FHI, Folkhälsoinstitutet 

Nyckeltal: Öppet arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år, % av alla 
20-24-åringar (%)

Datakälla: FHI, Folkhälsoinstitutets databa

Nyckeltal: Ungdomar 20-24 år i arbetsmarknadsåtgärder, % av alla 
20-24-åringar (%)

Datakälla: FHI, Folkhälsoinstitutets databas

Ohälsodagar per person i åldern 16-64 år

Datakälla: SCB, Statistiska Centralbyrån och RFV, Riksförsäkringsverket
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Trygga och goda uppväxtvillkor
Utbildning 
Behöriga till gymnasieskolan
För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolan krävs minst be-
tyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska 
och matematik.

Andelen beräknas av de elever i årskurs 9 som fått eller skulle 
ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
(elever som lämnat årskurs 9 utan slutbetyg ingår alltså). Betygen 
mäts före prövning. Endast från skolor med kommunal huvudman.

Sunda och säkra miljöer
Rapporterade olyckor

Kommentar: Antalet polisrapporterade olyckor och sjukhusrap-
porterade olyckor skiljer sig åt. Polisen är mer aktiv i olycksfalls- 
rapporteringen än vad sjukhuset är.

Sjukvårdsrapporterade olyckor med oskyddade trafikanter
Nyckeltal: Cykel/moped/fotgängare i olycka med motorfordon och fotgängare 
i olycka med cykel/moped/singel) (stycken)

 1:a kv    4:e kv    2:a kv    3:e kv
Datakälla: Stadsbyggnadskontoret,

Goda matvanor och säkra livsmedel
Livsmedel
Den 1 januari 2006 kom en ny livsmedelslagstiftning. Den ställer 
större krav på företagens kunskaper. Bland annat måste egenkon-
trollprogram finnas, och kontrollen ska utföras. Alla gamla livsmed-
elslokaler ska prövas enligt den nya lagen. Företagaren måste ha en 
godkänd livsmedelsanläggning för att få bedriva verksamhet. Arbe-
tet med att ompröva alla befintliga lokaler kommer att ta flera år.

Polisrapporterade olyckor med oskyddade trafikanter
Nyckeltal: Cykel/moped/fotgängare i olycka med motorfordon och 
fotgängare i olycka med cykel/moped/singel) (stycken)

 3:e kv    2:a kv    4:e kv    1:a kv   
Datakälla: Stadsbyggnadskontoret,

Nyckeltal: Andelen behöriga till gymnasieskolan (%)

Datakälla: FHI, Folkhälsoinstitutet
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Livsmedelsprover utan anmärkning
Antal livsmedelsprover utan anmärkning år 2003 var 589 st, år 2004 var det 734 
st, år 2005 var det 889 st och år 2006 766 st.

Livsmedelslokaler med godkända egenkontrollprogram
Många av kommunens livsmedelsföretagare har erbjudits att gå work shops för 
att lära sig göra ett egenkontrollprogram på hög nivå, så kallat HACCP-baserat 
egenkontrollprogram. Det har skett i form av ett EU-projektet har drivits av 
länsstyrelsen, livsmedelsverket och länets kommuner. Även branschrepresen-
tanter har medverkat i projektet. Projektet är nu avslutat. Företagare som inte 
själva har den kompetens som behövs får gå kurser på annat håll eller anlita 
konsulter

Cesium i livsmedel 
Av de totalt 49 proverna under 2006 hade 8 st värden överstigande 1 500 Bq/kg, 
varav 5 prover på svamp, 2 prover på vilt och 1 prov på fisk. Inga bär hade höga 
halter.

Hälsofrämjande levnadsvanor
Handlingsprogram mot alkohol, narkotika, tobak och andra droger 

Serveringstillstånd
Socialtjänstens alkoholenhet ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn för restau-
ranger med serveringstillstånd. Enheten ansvarar för tillsyn av serverings- och 
försäljningsställen av öl (folköl) samt för försäljning av tobak.

Ett krögarråd finns för samverkan mellan restaurangbranchen och kommu-
nen.

Ungefär 100 restauranger har serveringstillstånd för alkoholdrycker. De se-
nast åren har försäljningen på restaurangen av mat och dryck ökat. 

Inom ramen för tillsyn och i samverkan med krögarrådet har utbildning i 
ansvarsfull alkoholservering erbjudits till serveringspersonal. Ungefär 250 perso-
ner har genomgått utbildningen. Ett samverkansprojekt "Krogar mot narkotika 
pågår" under 2007 där cirka 200 personal beräknas att utbildas.  

Narkotika
Andel elever som inte använt narkotika
Nyckeltal: Andel elever i åk 9 år 1999 respektive åk 2 och 3 i gymnasiet år 2000 som inte 
använt narkotika (%)

9 av 10 i åk 9 uppger att de inte har prövat. Endast länssiffror finns.
Datakälla: Epibarn

Nyckeltal: Livsmedelslokaler med godkända egen-
kontrollprogram (antal lokaler)

 Totalt   
Antalet livsmedelslokaler har minskat från �60 st år 
�000 till ��� st år �006

Datakälla: Miljökontoret

Nyckeltal: Andel livsmedelsprover utan mikrobiologisk 
anmärkning, uttagna i offentlig kontroll (%)

Datakälla: Miljökontoret
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Sundsvallsregionen
Sundsvallsregionen är en funktionell region bestående av kommunerna Hudiks-
vall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge. Sundsvallsregionens 
kommuner samarbetar för att få till stånd en hållbar tillväxt genom regionför-
storing. Detta görs genom att samfällt agera för utveckling av en gemensam 
arbets-, studie-, bostads-, fritids- och servicemarknad. En absolut grundförut-
sättning för att åstadkomma detta är tillgången till en välutvecklad infrastruktur 
och trafikering både på väg och järnvägssidan.

Sundsvallsregionen är en viktig nod i det nordiska infrastruktursystemet. Region-
en har ett relativt gott kommunikationsläge. Men brister i väg- och järnvägsinfra-
strukturen samt dåliga kopplingarna mellan olika trafikslag är flaskhalsar. Detta 
måste åtgärdas för att ta tillvarata regionens potentialer och för att maximera 
den nationella nyttan av gjorda infrastrukturinvesteringar såväl norr som söder 
om regionen.

Regionen kännetecknas av en välutvecklad tjänsteproduktion, utvecklade basnär-
ingar, väl ianspråktagna naturtillgångar och en världsledande och effektiv indu-
stri med stora exportvärden som i hög grad bidrar till det svenska folkhushållet. 
För att kunna bibehålla detta bidrag till nationen, men också för regionens egen 
utveckling, krävs funktionsdugliga vägar och järnvägar som bidrar till en hållbar 
tillväxt genom regionförstoring.

För både Västernorrland och Jämtlands län är Mittuniversitetets fortsatta till-
växt en viktig fråga. Mittuniversitetet är ett nätverksuniversitet med campus i 
Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall och Östersund med en filialverksamhet i 
Hudiksvall. Universitetsutvecklingen ökar trycket på utvecklingen av snabba 
förbindelser mellan berörda orter.

De pågående satsningarna på järnvägen utmed Norrlandskusten måste fullföljas 
i ett tidsmässigt sammanhang för att uppnå ett sammanhållet järnvägsnät utan 
flaskhalsar. Med planerade åtgärder får kustjärnvägen mellan Stockholm och 
Umeå - som i övrigt har en hastighet för snabbtåg på över 220 km/timme - en 17 
mil lång sträcka mellan Hudiksvall och Nyland, med en låg hastighetsstandard 
som ger ytterst ringa regionförstoringseffekter. 

För att lägga grunden för ett åtgärdande av detta har Sundsvallsregionens kom-
muner under 2006 samfällt arbetat med att lägga fast en gemensam vision och 
målbild. Därutöver har regionen under året samverkat för att genom möten, en 
enkel informationsbroschyr samt en egen hemsida - www.sundsvallsregionen.se.
Andra insatser är att informera allmänhet samt att informera infrastrukturverk 
och beslutsfattare i riksdag och regering om regionens potentialer till att, ge-
nom en förbättrad infrastruktur, bidra till en hållbar tillväxt såväl nationellt som 
regionalt.

Sundsvall – en motor         för utvecklingen av regionen
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Sundsvall – en motor         för utvecklingen av regionen

Hållbarhetsnätverket
– Nya vägar för hållbara resultat
Det moderna miljöarbetet har skapat nya risker och möjligheter för näringsliv 
och kommun. Därför krävs nya tag. Hållbarhetsnätverket söker nya vägar mot 
hållbara resultat.

Miljölänet Västernorrland är ett Mål1-projekt för utveckling av hållbart fö-
retagande i länet. Sundsvall deltar som medfinansiär. I samarbete med Miljölä-
net Västernorrland, Miljökompassen AB och kommunen har under året projekt 
Hållbahetsnätverket genomförts. Projektets baseras på den utvärdering av det 
affärsdrivna miljöarbetet som kommunen lät genomföra 2005 (rapport Få med, 
Införa & Vidmakthålla).

Genomförande
1. Karta och barometer
Syftet är att ta fram och kommunicera ändamålsenliga siffror som beskriver det 
affärsdrivna miljöarbetet över tiden. Det behövs rationella sätt att samla in rådata 
och omvandla dessa till nyckeltal. Utifrån indata tas följande jämförelsetal fram.
•  Trender över tiden
•  Jämförelser med resten av landet

2. Hållbara inköp
Syftet är att stärka och utveckla arbetet med miljökrav vid upphandlingar samt 
att göra det känt hos berörda. För att skapa kunskap om nuläget i Sundsvall så 
genomfördes en telefonintervju med de 21 största verksamheterna i Sundsvall.  
Undersökningen visar att det sker ett betydande miljöarbete relaterat till inköp 
hos de stora verksamheterna. Trenden är tydlig mot att miljöfrågornas betydelse 
de närmaste åren är ökande.

3. Företagssupport
Syftet är att stötta det lokala näringslivet att få bort okända risker och att se de 
möjligheter som ges av det affärsdrivna miljöarbetet. Det kan handla om att 
ha svårt att se hur miljön påverkar affärerna, vilket kan leda till felsatsningar. 
Hållbarhetsnätverket sprider kunskap och hjälper företag bedöma vilka insatser 
som krävs.  Hållbarhetsnätverket gör återkommande riskanalyser och tar fram 
verktyg så att företagen kan minska risker och satsa på miljömöjligheter. I ut-
vecklingsarbetet har projektet rankat Sundsvalls alla mindre verksamheter (10-
49 anställda) och delat in dem i tre olika riskklasser (grön, gul, röd). 

4. Lönsamma lösningar 
Syftet är att stärka och uppmuntra de som går före och tänker nytt och stimu-
lera företag att satsa på hållbarhet. Hållbarhetsnätverket sammanställer och pu-
blicerar lönsamma lösningar, att i siffror och med tydliga beskrivningar tala om 
hur företag fått nya kunder, tjänat pengar, etc. på att vidta miljöåtgärder. Vidare 
ska nätverket nominera och dela ut miljöpriser till företag och företagare.

En ansökan om Mål2-medel för fortsatt arbete ska göras under 2007.

Hållbarhetsnätverket har fyra delar:
1.  Karta och barometer för att synliggöra det 

affärsdrivna miljöarbetet
�.  Hållbara inköp för hållbara varuflöden
�.  Företagssupport för minskade risker och  

ökade möjligheter i näringslivet
�.  Lönsamma lösningar och utmärkelser för 

att belöna och visa hållbara lösningar

Målet med projektet har varit 
1. Ett starkt lokalt näringsliv för en global 

hållbar marknad
�. Nationell och internationell profilering 

av kommunen som en del i utvecklings-
målen

�. Aktiv och tydlig del i de regionala miljö-
målen
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Hållbart företagande
Miljönämndens mål är att kommunens planering och insatser riktade till tillsynsobjekten ska 
minska miljöpåverkan från utsläpp och från energianvändning. Miljökontoret diskuterar bl a 
energifrågor med företagen vid tillsynsbesöken.

Målet är att miljönämndens tillsynsobjekt ska ha fungerande egenkontrollprogram. Un-
der förra mandatperioden har miljökontoret därför inriktat sin tillsyn på företagens arbete 
med egenkontroll. Tillsynsföretagen har erbjudits utbildning i samarbete med länets kom-
muner. Under 2006 har miljötillsynsbesök gjorts på 41 företag och 85 livsmedelsföretag 
har fått sina egenkontrollprogram bedömda. De företag som har prioriterats under 2006 är 
hygienlokaler med särskild risk för smitta (fotvård, tatuering, piercing och viss skönhetsvård), 
tillståndspliktiga företag enligt miljöbalken och restauranger. 

Totalt har 870 av 930 företag fått sin egenkontroll bedömd och klassad under mandatperioden. 
• 351 företag uppfyller klass 1 vilket innebär att företagen har grundläggande kunskaper om 

egenkontroll. 
• 308 företag uppfyller klass 2, de har skyddsåtgärder för riskmoment och har fastställda pro-

gram för egenkontroll. 
• 211 företag uppfyller klass 3, de har kontroll på sin miljöpåverkan eller har riskbaserade pro-

gram för egenkontroll. 

Hållbar utveckling i MittNorden, SÖT-samarbetet
Samarbetet mellan Sundsvall, Österund och Trondheim går tillbaka till 1999. Grunden för 
samarbetet finns i den avsiktsförklaring kommunerna avgett. SÖT-samarbetet ska  känne-
tecknas av att vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och stödja EU’s prioriterade 
miljöområden från hållbarhetsstrategin 2001, samt Lissabonstrategin: 
• Bekämpande av klimatförändringar
• Säkerställande av hållbara transporter
• Ansvarsfull förvaltning av naturresurser

Tre insatsområden
Efter genomförda studier och analyser har tre områden valts ut inom SÖT-samarbetet. Kom-
munernas uppfattning är att ett förstärkt samarbete inom dessa insatsområde kan bidra till 
en positiv utveckling både i SÖT-kommunerna och i deras regioner. 

De valda områdena är:
• Utveckla infrastruktur och hållbara kommunikationer 
• Utveckla kultur- och upplevelsenäringar
• Utveckla kunskap och kompetens

Arbetsmetoder som används för att stärka regionerna och SÖT-kommunerna. I arbetet ska man:
• I samverkan aktivt driva frågor
• Delge varandra erfarenheter och kunskaper
• I samverkan stimulera till dialog med andra aktörer

I samarbetet har man tagit fram ett förslag till strategi som ska behandlas i samband med en 
konferens i Sundsvall i maj 2007.
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STRATEGIER ÅTGÄRDER ANSVAR ÅTGÄRDER 2006

Utveckling av fjärrvärmesystemet Avfallsbränsle Korstaverket SEAB Kraftvärmeverket för avfallsbränsle har tagits i drift under året

Energikombinat Korstaverket och SCA Ortviken SEAB, SCA
Rökgaskondenseringsanläggning Ortviken och hetvattenledning till Tunadals sågverk har färdigställts under året. Slutrapport 
LIP 1999

Mer spillvärme från industrin till fjärrvärmenätet SEAB, SCA m.fl. Ytterligare spillvärme från rökgaskondenseringsanläggning SCA Ortviken ingår i energikombinatet och i slutrapport LIP 1999 

Anslutning av villor till fjärrvärmenätet SEAB ��6 fastigheter �00� och ��� fastigheter �006 i huvudsak villor har anslutits. Teknikutveckling pågår

Ny fjärrvärmeteknik för lägenheter SEAB Teknikutveckling pågår i samarbete med andra kommuner. �1 installationer har skett i Stockholm

Anslutning av Mårtensro till fjärrv. SEAB �1 av 6� villor anslutna under �00�, ytterligare 1 ny år �006

Fjärrvärme till LV �-området SEAB, företag Kommer att erbjudas under �00�, projektering pågår för byggstart i augusti

Ansl. större anl. till fjärrvärme SEAB, ber. företag
�0 anläggningar över �0 kW installerade under �006 SEAB:s lokaler har konverterats till vattenburen värme och anslutits 
till fjärrvärmenätet

Mer fjv i Matfors,  Kvissleby och Indal SEAB, FK
Fortsatt utbyggnad sker i Kvissleby och Matfors. Nyetablering och utbyggnad planeras i Indal 0�. Mitthems anläggningar i 
Liden har anslutits.

Nyetablering av fjärr/närvärme SEAB, FK Nyetablering närvärmenät i Liden �00�-�006 och i Lucksta �006

Fjärrkyla SEAB, SVAB
Pilotanläggning DesiCool installerad i SEAB:s kontorslokaler. Förhandlingar med MittSverige Vatten för att överta och 
utveckla vattenkyla-konceptet.

Effektivisering & hushållning med 
energi Energieffektivisering och minskade utsläpp Kubal Kubal 

Slutrapport LIP 1999 om datorstyrning, nya katodlådor och punktmatning. Beslut fattat om att bygga om den äldre delen 
av verket till prebaked-teknik 

Minskning av specifik energianv inom industrin Industrin, Kultur & Fritid, ksk SCA och Kubal har påbörjat energieffektiviseringsprogram under �00�

Åtg. kommunens fastighetsbestånd Kommunbolag, FK Energieffektivisering med stöd för offentliga lokaler

Energi- och transportrådgivning KSK, sbk. Kultur & Frit Energirådgivning pågår sedan många år, beslut om transportrådgivare taget �006 

Effektivare energianvändn. & alt. driv-
medel för transporter

Energi- och transportrådgivning till allmänhet och 
småföretag 

KSK, SBK Beslut om transportrådgivare fattat �006, tjänsten kommer att placeras inom stadsbyggnadskontoret

Samverkan i länet för hållbart resande Energikontor V-norrl. Projekt Hållbara transporter  �00� -  �006 samt EU-projekt Bustrip. 

Kampanjer för marknadsföring för ökad busstrafik Bussentreprenör, Länstraf. Direktbearbetning har bedrivits tidigare. Enbart marknadsföring under �006. Antaler bussresor har ökat under �006.

Förbättrad trafikantinformation Länstrafiken Prov med hållplatsutrop i samtliga stadsbussar pågår sedan �00�, ska enligt avtalet installeras på alla bussar. 

Alt. drivmedel för stadsbussarna KSK Fortsatta försök med Paradiesel i bussar

Alt.drivmedel för dieselfordon FK m.fl. Inga försök under �006

Tankställe för alt. drivmedel FK m.fl.
I kommunen finns nu � stationer för etanol. För RME finns � stationer och låginblandning av RME tillämpas av flera. För 
andra alternativa drivmedel finns ännu ingen station.

Gratis parkering för miljöfordon SBK Miljöbilsparkeringstillstånd utfärdas sedan �00�. Ansökan sker hos stadsbyggnadskontoret

Avgiftsbelagda arbetsplatspark. FK, SBK, Parkera Genomfört �00�

Gemensam bilpool för kommunen FK, KSK Bilpool med hittills �� bilar. Planerat samarbete med landstinget ännu inte  genomfört

Utbildn i sparsamt körsätt för lätta och tunga fordon Kommunens förvaltningar och bolag Utbildning genomfördes under �00�-�006 för dem som kör mycket i tjänsten.

Samåkningsprojekt KSK Försöksverksamhet under �00� men avslutat

Åtgärder enligt Cykla i Sundsvall SBK, FK Ingår som en del i samarbetsavtalet med Vägverket. Dock har få åtgärder enligt CiS ännu genomförts.

Utbyggn. GC-vägar SBK, FK Prioriteras i budgeten och byggs ut enl CiS rapport

Prio av drift och underhåll GC-vägar FK Ingår i samarbetsavtalet med vägverket

Skyltning cykelleder FK, SBK, KSK Hittills endast två sträckor skyltade enligt CiS-programmet.

Fler cykelparkering FK, SBK Görs successivt enligt plan

Info & marknadsföring för att få fler som går och cyklar KSK, SBK, FK, Kultur & Fritid Ej genomfört. Ingår i nya transportrådgivningens uppg. 

Fysisk planering för effektivare 
energianvändn. Planering för en förtätad bebyggelse SBK, KSK

Översiktsplanen från �00�, Stadsvision Sundsvall och detaljplaner för bostäder i Sundsvalls tätort, metod för 
hållbarhetsanalys av planer och program framtagen �006

Nedsänkning av järnvägen gm Svall Banverket, SBK, KSK Järnvägsutredning genomförd, påverkansarbete för genomförande av nedsänkning

Långsiktig lösning för E1� och E� Syd Vägverket, SBK, KSK Vägutredning E� har bearbetats för miljöprövning, påverkansarbete för genomförande

Begränsad klimatpåverkan

Åtgärder för bättre och effektivare 
fjärrvärme och på industrierna gör 
att målet i Sundsvalls energi- och 
klimatstrategi om minskade utsläpp av 
växthusgaser med 30 procent sannolikt 
kommer att uppnås. Åtgärder för mer 
miljöanpassad trafik och på alternativa 
drivmedel går däremot trögt.

Samarbete med  
Vägverket Region Mitt
I februari 2006 slöts ett fyraårigt samarbets-
avtal mellan kommunen och vägverket med 
syfte att stärka ett hållbart resande. Överen-
skommelsen stärker arbetet för minskad kli-
matpåverkan och säkrare trafik samtidigt som 
det stödjer regionutvecklingen.
 

Uppföljning av energi- 
och klimatstrategi 
Kommunfullmäktige antog 2004 en energi- 
och klimatstrategi för hur kommunen ska 
arbeta för minskad klimatpåverkan. I energi- 
och klimatstrategin finns ett antal åtgärder 
som ska effektivisera energianvändningen och 
minska utsläppen av växthusgaser. Kommun-
ens förvaltningar och bolag ska årligen i Livs-
miljöboksluten redovisa vilka åtgärder som har 
vidtagits och vilka projekt som har genomförts 
för att nå målen i strategin. Åtgärderna i ener-
gi- och klimatstrategin ligger också till grund 
för kommunens Klimatinvesteringsprogram 
2007. Ansökan skickades in under 2006 och 
beslut väntas i maj 2007.

Sammanfattning
Tabellen sammanfattar såväl pågående åt-
gärder, förslag till ytterligare åtgärder samt 
åtgärder där kommunen ej har ett direkt in-
flytande. Åtgärderna har sorterats efter fyra 
strategiska områden. 
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STRATEGIER ÅTGÄRDER ANSVAR ÅTGÄRDER 2006
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Ny fjärrvärmeteknik för lägenheter SEAB Teknikutveckling pågår i samarbete med andra kommuner. �1 installationer har skett i Stockholm

Anslutning av Mårtensro till fjärrv. SEAB �1 av 6� villor anslutna under �00�, ytterligare 1 ny år �006

Fjärrvärme till LV �-området SEAB, företag Kommer att erbjudas under �00�, projektering pågår för byggstart i augusti

Ansl. större anl. till fjärrvärme SEAB, ber. företag
�0 anläggningar över �0 kW installerade under �006 SEAB:s lokaler har konverterats till vattenburen värme och anslutits 
till fjärrvärmenätet

Mer fjv i Matfors,  Kvissleby och Indal SEAB, FK
Fortsatt utbyggnad sker i Kvissleby och Matfors. Nyetablering och utbyggnad planeras i Indal 0�. Mitthems anläggningar i 
Liden har anslutits.

Nyetablering av fjärr/närvärme SEAB, FK Nyetablering närvärmenät i Liden �00�-�006 och i Lucksta �006

Fjärrkyla SEAB, SVAB
Pilotanläggning DesiCool installerad i SEAB:s kontorslokaler. Förhandlingar med MittSverige Vatten för att överta och 
utveckla vattenkyla-konceptet.

Effektivisering & hushållning med 
energi Energieffektivisering och minskade utsläpp Kubal Kubal 

Slutrapport LIP 1999 om datorstyrning, nya katodlådor och punktmatning. Beslut fattat om att bygga om den äldre delen 
av verket till prebaked-teknik 

Minskning av specifik energianv inom industrin Industrin, Kultur & Fritid, ksk SCA och Kubal har påbörjat energieffektiviseringsprogram under �00�

Åtg. kommunens fastighetsbestånd Kommunbolag, FK Energieffektivisering med stöd för offentliga lokaler

Energi- och transportrådgivning KSK, sbk. Kultur & Frit Energirådgivning pågår sedan många år, beslut om transportrådgivare taget �006 

Effektivare energianvändn. & alt. driv-
medel för transporter

Energi- och transportrådgivning till allmänhet och 
småföretag 

KSK, SBK Beslut om transportrådgivare fattat �006, tjänsten kommer att placeras inom stadsbyggnadskontoret

Samverkan i länet för hållbart resande Energikontor V-norrl. Projekt Hållbara transporter  �00� -  �006 samt EU-projekt Bustrip. 

Kampanjer för marknadsföring för ökad busstrafik Bussentreprenör, Länstraf. Direktbearbetning har bedrivits tidigare. Enbart marknadsföring under �006. Antaler bussresor har ökat under �006.

Förbättrad trafikantinformation Länstrafiken Prov med hållplatsutrop i samtliga stadsbussar pågår sedan �00�, ska enligt avtalet installeras på alla bussar. 

Alt. drivmedel för stadsbussarna KSK Fortsatta försök med Paradiesel i bussar

Alt.drivmedel för dieselfordon FK m.fl. Inga försök under �006

Tankställe för alt. drivmedel FK m.fl.
I kommunen finns nu � stationer för etanol. För RME finns � stationer och låginblandning av RME tillämpas av flera. För 
andra alternativa drivmedel finns ännu ingen station.

Gratis parkering för miljöfordon SBK Miljöbilsparkeringstillstånd utfärdas sedan �00�. Ansökan sker hos stadsbyggnadskontoret

Avgiftsbelagda arbetsplatspark. FK, SBK, Parkera Genomfört �00�

Gemensam bilpool för kommunen FK, KSK Bilpool med hittills �� bilar. Planerat samarbete med landstinget ännu inte  genomfört

Utbildn i sparsamt körsätt för lätta och tunga fordon Kommunens förvaltningar och bolag Utbildning genomfördes under �00�-�006 för dem som kör mycket i tjänsten.

Samåkningsprojekt KSK Försöksverksamhet under �00� men avslutat

Åtgärder enligt Cykla i Sundsvall SBK, FK Ingår som en del i samarbetsavtalet med Vägverket. Dock har få åtgärder enligt CiS ännu genomförts.

Utbyggn. GC-vägar SBK, FK Prioriteras i budgeten och byggs ut enl CiS rapport

Prio av drift och underhåll GC-vägar FK Ingår i samarbetsavtalet med vägverket

Skyltning cykelleder FK, SBK, KSK Hittills endast två sträckor skyltade enligt CiS-programmet.

Fler cykelparkering FK, SBK Görs successivt enligt plan

Info & marknadsföring för att få fler som går och cyklar KSK, SBK, FK, Kultur & Fritid Ej genomfört. Ingår i nya transportrådgivningens uppg. 

Fysisk planering för effektivare 
energianvändn. Planering för en förtätad bebyggelse SBK, KSK

Översiktsplanen från �00�, Stadsvision Sundsvall och detaljplaner för bostäder i Sundsvalls tätort, metod för 
hållbarhetsanalys av planer och program framtagen �006

Nedsänkning av järnvägen gm Svall Banverket, SBK, KSK Järnvägsutredning genomförd, påverkansarbete för genomförande av nedsänkning

Långsiktig lösning för E1� och E� Syd Vägverket, SBK, KSK Vägutredning E� har bearbetats för miljöprövning, påverkansarbete för genomförande 19
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Övergripande mål
• Kommunen ska arbeta för en ökad energieffektivisering och 

energihushållning. 
• Kommunen ska vara aktivt pådrivande för en ökad använd-

ning av förnyelsebara energikällor inom energi- och trans-
portområdet och att ny användning inom energiområdet 
baseras på förnyelsebara energikällor.

• Kommunen ska arbeta för att villkoren för leverans av elen-
ergi är sådana att den elintensiva industrins fortlevnad i kom-
munen kan säkras.

• Kommunen ska aktivt satsa på kollektivtrafik och cykeltra-
fik. 

• Kommunen ska arbeta för en fungerande och väl utbyggd 
järnvägstrafik för person- och godstransporter.

Delmål
• Utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser inom kommu-

nen ska minska med 30 % till år 2010 räknat från 2000 års 
nivå. 

• Kommunen ska till år 2010 kunna tillhandahålla fjärrvärme/
närvärme i alla delar av kommunen som har tillräckligt tät 
bebyggelse.

• Det ska finnas en produktionsanläggning för drivmedel baserad 
på förnyelsebar råvara i Sundsvalls kommun år 2010.

• Resandet med kollektivtrafiken ska öka med minst tio pro-
cent till år 2010 räknat från år 2004.

Måluppfyllelse
Övergripade kommunala mål
• Ett antal energieffektiviserings- och energihushållningsåtgärder 

har kunnat genomföras med stöd av LIP och energirådgivning-
en. 

• Utbyggnaden av kraftvärmeverket i Korsta för avfallsbränsle 
och övriga satsningar inom fjärrvärmeområdet har inneburit 
att fossila energikällor till stor del har ersatts med förnyel-
sebara energikällor. Inom transportområdet har begränsade 
insatser med alternativa drivmedel genomförts.

• Sundsvalls kommun ingår i ett nätverk som arbetar för att 
säkra den elintensiva industrins fortlevnad.

• Kommunen har inte genomfört större satsningar på kollek-
tivtrafiken sedan MOPS-projektet.  Under 2003 genomför-
des projektet Cykla i Sundsvall och vissa av de åtgärder som 
föreslagits har genomförts. 

• Kommunen arbetar aktivt i samarbete med andra kommu-
ner och Banverket samt i SÖT-samarbetet för utbyggnad 
och förbättrad persontrafik på Ostkustbanan, Mittbanan och 
Ådalsbanan/Botniabanan. Arbete pågår för etablering av en 
ny kombiterminal i Sundsvall.

Kommunala delmål
• Utsläppen av växthusgaser i Sundsvall år 2000 var 979 000 

ton CO
2
ekvivalenter. Utbyggnaden av kraftvärme i Korsta 

minskar utsläppen med ca 62 000 ton CO
2
/år. Energikom-

binatet Korsta-SCA minskar utsläppen med ca 56 000 ton  

 
CO

2
/år. De åtgärder som hittills genomförts på Kubal mins-

kar CO
2
-utsläppen med ca 178 000 ton/år Fjärrvärmeanslut-

ningar 2005-2010 beräknas minska CO
2
utsläppen med ca 9 

000 ton/år. Sammanlagt innebär dessa åtgärder att utsläppen 
av klimatpåverkande växthusgaser minskar med ca 30%.

• Över 95 % av de större byggnaderna i Sundsvalls tätorter 
har idag fjärrvärme. Enligt SEABs utbyggnadsplaner erbjuds 
årligen ca 400 villor och ca 20-30 större hus anslutning till 
fjärrvärme. Under 2007 erbjuds fjärrvärme till LV 5-området. 
Fjärrvärmen i Birsta byggs ut kontinuerligt. Målet är att 2010 
ska fjärrvärme att vara etablerad i de flesta villaområdena.

• En förstudie av en pilotanläggning för tillverkning av synte-
tisk diesel har genomförts på uppdrag av kommunens utveck-
lingsbolag. Förutsättningarna har därefter delvis förändrats. 
Det är därför tveksamt om någon produktionsanläggning 
kan hinna färdigställas till 2010.

• Resandet med kollektivtrafiken i Sundsvall har minskat med 
7 % under 2005 och ökat med 6 % under 2006. Den sam-
manlagda minskningen sedan 2004 uppgår till 1 %. Minsk-
ningen under 2005 beror troligen på minskad turtäthet och 
problem med nya biljettmaskiner. En återgång till tätare turer 
kan bidra till att målet kan uppnås.

Kommunala mål enligt energi- och klimatstrategin
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Klimp 2006
Klimatinvesteringsprogram (Klimp) är ett stöd för miljöåtgärder 
inriktat på att minska utsläppen av växthusgaser såväl inom en-
ergisektorn som transportsektorn. Kommunens utredning ger en 
bra översikt över de åtgärder som görs för minskad klimatpåver-
kan och kommunen ansökte 2006 om bidrag för sex åtgärder. 

• ett pilotprojekt för att genom en rad åtgärder för energieffekti-
visering och -besparing bygga om en direkteluppvärmd försko-
la till ett sk passivt hus som ett lärande projekt. Kommunen 
har ett antal byggnader av detta slag.

• Milkos mejeri vill ersätta olja med fjärrvärme och en panna för 
deponigas. Om den panna som eldas med deponigas från Blå-
berget flyttas till Milko kan såväl processenergi som fjärrvär-
meanslutning bli möjlig. Enbart fjärrvärme inte ger tillräckliga 
möjligheter för processen, något som är relativt vanligt varför 
tekniken kan bidra till kunskaper som kan spridas i landet. 

• en vetenskaplig utvärdering av Milkos projekt 
• minskad drivmedelsanvändningen i kommunens bilpool 

genom installation av ett smart boknings- och redovisnings-
system. 

• en resurs som transportrådgivare inrättas. 
• specialinriktade folkbildningsinsatser.

LIP slutredovisning
Sundsvalls kommun beviljades 1999 LIP-bidrag för 5 åtgärder. 
Den sammanlagda investeringskostnaden för åtgärderna uppgår 
till 264 mkr och det slutliga bidraget är 72 mkr. Åtgärderna sam-
manfattas: 

Energikombinat Sundsvall Norr - samordning av energiför-
sörjning mellan Sundsvall Energi och SCA. 
I kombinatet ingår en rökkondenseringsanläggning på Ortviken 
för leverans av spillvärme till fjärrvärmenätet. Därmed kan energi 
från avfall frigöras i Korstaverket och levereras som hetvatten till 
Tunadals sågverk för torkning av virke. Lösningen medför också 
största möjliga elproduktion genom en ny ångturbin i Korstaver-
ket kopplad till såväl den nya avfallspannan som befintlig fastbräns-
lepanna. Avfallspannan var en förutsättning för energikombinatet  
Det finns nu ett energibehov under hela året så att avfallspannan 
kan köras kontinuerligt. 

Den slutliga kostnaden uppgår till 163 milj.kr och bidraget har 
beräknats till 41 milj. kr. Miljöeffekterna innebär bl.a. minskad 
oljeanvändning med 8 700 m3/år och minskad elanvändning med 
45 000 MWh/år. Själva avfallspannan innebär en minskning av 
oljeanvändningen med ytterligare 28 100 m3/år.

Aluminiumproduktion för 2000-talet (Kubal)
Åtgärden innebar en modernisering av ugnarna i den äldre delen 
av verket. Genom nya katodlådor, datorstyrning och punktma-
tare på ugnarna skulle utsläppen av stoft, tjära, fluorider och 
växthusgaser reduceras. Åtgärden har genomförts helt beträf-
fande katodlådor och datorstyrning. Punktmatare har installe-
rats på 20 ugnar. Miljöeffekterna innebär framför allt minskade 
utsläpp av fluorider till luft och vatten och minskade utsläpp 
av växthusgaser. Den slutliga kostnaden för åtgärden uppgår till 
90,5 milj. kr och bidraget har beräknats till 27,1 milj. kr.

Eleffektiv belysning Sundsvalls sjukhus
Syftet har varit minskat elbehov för belysning och förbättrad pa-
tientkomfort och arbetsmiljö samt minskat kylbehovet sommar-
tid. Åtgärderna är installation av ljus- och eleffektiva armaturer 
och viss närvarostyrning. Miljöeffekterna innebär att elbehovet 
har minskat och samtidigt har magnetfält och elektriska fält 
minskat. Kostnaden uppgår till 7,8 milj.kr och bidraget till 2,3 
milj.kr.

Återvinning av pumpenergi i vattenledningsnätet 
Ett pilotprojekt för att återvinna elenergi ur flödet av dricksvat-
ten i en huvudvattenledning där man har en höjdskillnad på 
drygt 60 meter. En turbin återvinner delar av den elenergi som 
har använts för att pumpa upp vattnet i ledningen. Miljöeffek-
ten är produktion av drygt 500 MWh miljövänlig el per år och 
kostnaden uppgår till 2,4 milj.kr och bidraget till 0,7 milj.kr.

Järnvägsanslutning av Töva industriområde har inte påbör-
jats på grund av ändrade förutsättningar.
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Sundsvall Energi AB
Sundsvall Energi AB är kommunens bolag för produktion och distribution av 
fjärrvärme samt produktion av el. I koncernen ingår bl.a. dotterbolaget Reko 
Sundsvall AB.

Fjärrvärme
Fjärrvärmen når dagligen ca 70 000 Sundsvallsbor i bostäder, skolor, sjukhus 
och kontor. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme sker vid Korstaver-
ket. Fjärrvärme är den uppvärmning som ger den sammantaget minsta miljöbe-
lastningen och bästa hushållningen med resurser. Fjärrvärme gör det möjligt att 
använda spillenergi från industrier och reningsverk samt att utnyttja energi från 
avfall, resurser som annars skulle gå förlorade.

Nya rekord för fjärrvärmeutbyggnaden
Under 2006 växte fjärrvärmenätet som aldrig förr. Genom en medveten sats-
ning på att ansluta villor till fjärrvärmenätet blev det 20 939 meter fjärrvärme-
ledningar och 288 nya fjärrvärmekunder under året. Det innebär att totalt 22 
mil fjärrvärmeledningar och 2 204  fjärrvärmekunder nu finns i kommunen. 

Fjärrvärme i små tätorter 
Under 2006 etablerades en ny biobränsleanläggning i Lucksta för att förse tät-
orten med fjärrvärme. De första fem kunderna är större fastigheter, men under 
2007 kommer tio villor att få fjärrvärme. Sedan några år tillbaka finns också 
fjärrvärme i Liden och nu finns där tio fjärrvärmekunder.

Nöjda kunder till en reko fjärrvärmeleverantör
Fjärrvärmekunderna blir allt mer nöjda med Sundsvall Energi som värmeleve-
rantör, visade Sundsvall Energis tredje Nöjd Kund-Undersökning. Index har 
ökat från 79 till 81 för villakunder och från 74 till 78 för företagskunder.

För att skapa och upprätthålla en bra dialog med nya och gamla kunder ge-
nomförs årligen två kunddagar; en för villaägare och en för företag. Dessa är en 
del i arbetet för att få kunderna att känna sig trygga med Sundsvall Energi som 
värmeleverantör. Kvalitetsmärkningen enligt systemet ”Reko Fjärrvärme”, som 
Sundsvall Energi haft sedan starten av systemet 2005, är också ett bevis på att 
Sundsvall Energi är mån om sina kunder.

Fjärrvärmeproduktion
Produktionen i Korstaverket har baserats bla på avfallsbränslen men ca 70 pro-
cent av bränslet har utgjorts av olja. Fr o m 2007 när det nya kraftvärmeverket 
för avfallsbränslen är i full drift kommer andelen olja i bränslemixen uppgå 
till ca 20 procemt. De mindre anläggningarna i Matfors, Kvissleby, Liden och 
Lucksta är biobränslebaserade och gaspannan i Nacksta industriområde eldas 
med metangas från Blåberget.

Under våren 2006 togs den nya rökgaskondenseringen i drift vid Ortvikens 
pappersbruk. Därigenom kan upp emot 30 MW spillvärme levereras till fjärrvär-
menätet. Leverans av hetvatten till Tunadals sågverk påbörjades i augusti 2006. 
Hetvattenleveransen ersätter en stor mängd el vid sågverket för torkning av virke.
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Nytt kraftvärmeverk för avfallsbränsle
Under hösten 2006 togs det nya kraftvärmeverket för avfallsbränslen i drift. 
Kraftvärme innebär att det produceras både el och värme i anläggningen. An-
vändningen av avfallsbränslen utökas från tidigare 40 000 ton per år till 200 
000 ton per år. Användningen av olja vid Korstaverket kan därmed minska 
från 55 000 kubikmeter per år till 20 000 kubikmeter per år. Genom att an-
vända bästa teknik för rökgasrening, så kallad våt rökgasrening med katalysator, 
minskar det totala utsläppet från Korstaverkets skorstenar med den nya pan-
nan. För flertalet ämnen rör det sig om halverade utsläpp. Vi får samtidigt en 
miljömässigt säker behandling av brännbart avfall. Miljöfarliga ämnen i avfallet 
bryts ned vid förbränningen och tungmetaller stabiliseras. Andra rester från 
förbränning som metaller och bottenslagg materialåtervinns och används som 
konstruktionsmaterial.

En turbin och generator till det nya kraftvärmeverket togs i drift under hös-
ten. Den nya turbinen får en effekt av 21 MW och årsproduktionen av el kom-
mer att vara cirka 120 GWh.

Kvalitetssäkrat miljöarbete
Sundsvall Energi är den första verksamheten inom Sundsvalls kommunkoncern 
som är certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14 001. Syftet med miljö-
ledningsstandarden är att få ett kvalitetssäkrat miljöarbete som leder till ständiga 
förbättringar. Det gör att miljöfrågorna hanteras naturligt i det dagliga arbetet. 

Energiproduktion och utsläpp av växthusgaser
Delmål: Halten av växthusgaser i atmosfären skall stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Sundsvalls stora industrier är de största källorna till koldioxidutsläppet i kom-
munen, men även transporter, energiförsörjningen och till viss del hushållen har 
inverkan på koldioxidutsläppen.

Fjärrvärme
En satsning på fjärrvärme till villor gör att antalet hushåll som anslöts till fjärr-
värme i Sundsvall är betydligt fler än tidigare år. Såväl nya som befintliga fler-
bostadshus och lokaler inom fjärrvärmenäten i Sundsvall, Matfors, Kvissleby, 
Liden och Lucksta bidrar till att fler kommuninvånare nås av fjärrvärmen. 

Datakälla: Sundsvall Energi AB

Energiproduktion, Sundsvall Energi
Produktionen av fjärrvärme och el, vid Sundsvall Energi AB (GWh) var 2006 
734 GWh varav 122 GWh elkraft och 612 GWh fjärrvärme. 

Energiproduktionen vid Korstaverket och övriga anläggningar varierar mellan 
olika år, i första hand beroende på om det är en varm eller kall vinter. Variationen 
beror även på hur stor elproduktionen är och hur mycket el som används för 
fjärrvärmeproduktionen, vilket i sin tur styrs av marknadspriset på olja och el.

Datakälla: Sundsvall Energi AB

Nyckeltal: Antal hushåll/lokaler som är anslutna till 
fjärrvärme från Sundsvall Energi AB 
Sundsvall Energi AB producerar och levererar fjärrvärme 
till �0 000 sundsvallsbor i bostäder, skolor, sjukhus och 
kontor.

 Flerbostadshus, lägenheter    Småhus   
 Övriga abonnemang   
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Utsläpp till luft, koldioxid, från el-fjärrvärmeproduktionen
Nyckeltal: Antal tusen ton koldioxid av fossilt ursprung som släpps ut från produktionen 
av fjärrvärme 

Utsläppet av koldioxid är lägre under 2006 jämfört med tidigare eftersom an-
vändningen av eldningsolja har minskat. Genom ökad återvinning av energi 
från avfallsbränslen och spillvärme från Ortvikens pappersbruk har oljeförbruk-
ningen vid Korstaverket kunnat minska.

Datakälla: Sundsvall Energi AB

Fjärrvärme, bränslemix
Andelen eldningsolja har tidigare varit hög i Korstaverkets bränslemix. Efter att 
det nya kraftvärmeverket för avfallsbränslen tagits i drift i slutet av 2006 och 
andelen spillvärme ökat kommer användningen av eldningsolja att minska.

Fjärrvärme, andel återvunnen energi
Nyckeltal: Återvunnen energi för produktion av fjärrvärme (%)
Genom att återvinna energi från avfallsbränslen, spillvärme från industrier och 
från deponi/rötgas sparas resurser samtidigt som användning av eldningsolja för 
produktion av fjärrvärme minskar.

Datakälla: Sundsvall Energi AB

Andelen återvunnen energi har ökat under 2006. Under 2006 har kapaciteten 
för spillvärme från Ortvikens pappersbruk ökat och i slutet av 2006 togs det nya 
kraftvärmeverket för avfallsbränslen i drift.

Nyckeltal: Bränslemix i % för producerad fjärrvärme 
vid Sundsvall Energi AB 

 Eldningsolja    Avfall    Elpannor   
 Tallbeckolja    Spillvärme från Ortviken   
 Träbränsle    Deponigas, rötgas   

Datakälla: Sundsvall Energi AB
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Förnybar energi, övriga
Delmål: Energi från förnybara energikällor ska öka. 

Vindkraft
Nyckeltal: Produktion av vindkraft vid vindkraftverket Helga, Trärike 
Vindkraft (kWh)

I Sundsvall finns endast ett vindkraftverk som drivs av fören-
ingen Trärike Vindkraft.

Datakälla: Trärike Vindkraft

Återvinning av deponigas
Nyckeltal: Återvinning av deponigas vid metangaspannan i Nacksta (GWh)

Deponigas samlas upp från Blåbergets deponi och leds till en gaspanna i 
Nacksta industriområde. Produktionen av deponigas kommer dock succes-
sivt att minska eftersom deponering av gasbildande avfall (organiskt avfall) 
kommer att upphöra (se vidare Avfallsplanen).

Datakälla: Sundsvall Energi AB

Energiförbrukning i kommunens lokaler
Energisparåtgärder
I slutet av år 2006 konverterades sju kommunala fastigheter från olja till 
fjärrvärme och värmepumpar. Arbetet med att gå från olja till annat en-
ergislag sker utifrån en utbytesplan och kommer att fortsätta under 2007 
vilket innebär att för 2007 beräknas årsförbrukningen av oljeuppvärmning 
i kommunens fastigheter understiga 300 m3 (2006 användes 480 m3).

Värmepumpar
Nyckeltal: Antal ansökningar/anmälningar om tillstånd till instal-
lation av värmepump 

Nyckeltalet visar endast installation av värmepumpar som använder 
jord, berg, yt- eller grundvatten som värmekälla.

Antalet ansökningar om värmepumpar för uppvärmning har ökat 
starkt under �000-talet

Datakälla: Miljökontoret
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Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har sjunkit med 2,1 % från 
2003 till och med 2006. 

Arbete sker kontinuerligt för att försöka få ned energiförbrukningen i fastig-
heterna. Under 2007 sker förberedelse för energideklarationer samt genomför-
ande av ingående analyser av specifika fastigheter. 

Datakälla: Fastighetskontoret

Koldioxidutsläpp
Nyckeltal: Mängden koldioxid som släpps ut per kommuninvånare. (kg/inv)
Sundsvalls stora industrier är de största källorna till koldioxidutsläppet i kom-
munen, men även transporter, energiförsörjningen och till viss del hushållen har 
inverkan på koldioxidutsläppen. Den uppgående kurvan från 2000 beror på att 
SCB infört nytt beräkningsunderlag.

  Transporter    Industri    Energi    Hushåll    Service   
Datakälla: SCB:s databas

Trafiken i centrum
Biltrafiken i centrum har inverkan på miljön, särskilt då den ökar. Det är därför 
viktigt att både försöka hålla bilåkandet nere och uppmuntra till mer miljövän-
liga färdsätt. Under år 2006 har följande insatser gjorts:

I planarbetet ha man tryckt hårt på att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska 
finnas där nya detaljplaner tas fram. Bygglov har avstyrkts i bl a Birsta och och 
kommunen har krävt mer information där man inte anser att dessa behov har 
tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt.

Under 2006 har kriterier arbetats fram för vilka objekt som ska prioriteras 
enligt stadsbyggnadskontorets investeringsplan för trafiken. Objekten priorite-
ras först och främst ur trafiksäkerhetssynpunkt där barns skolvägar väger tyngst, 
i andra hand huvudvägar med hög hastighet. Denna förändring kommer dock 
inte att märkas förrän 2008 eftersom 2007 års objekt var beslutade tidigare.

De folkhälsotal som rör trafiken är olyckstalen för svårt skadade i trafiken. Att sta-
tistiskt kunna säga exakt vilka de olycksdrabbade platserna är går inte. Åtgärderna och 
investeringarna styrs istället till gång- och cykelvägar vid skolvägar och äldreboenden. 
Olyckstalen fortsätter att minska vilket indikerar att satsningarna ger effekt. Under år 
2007 ska korsningar som bör åtgärdas att identifieras. I första hand ska signalkorsningar 
byggas om till cirkulationsplatser och i andra hand prioriteras oreglerade korsningar med 
höga flöden, i steg 1 på huvudvägnätet.  En annan viktig punkt är att åtgärda övergångs-
ställen där den gående måste korsa två körfält, ex Skolhusallén och Norrmalmsgatan. 

Energianvändning
Nyckeltal: Mängden kilowattimmar energi som 
används per invånare (kWh/inv) 

 Industri    Service    Hushåll    
 Transporter   

  Datakälla: SCB:s databas

Antal fordon i Sundsvall
Nyckeltal: Antal personbilar, lastbilar och bussar i 
Sundsvalls kommun 

 Personbilar     Lastbil + buss  
Datakälla: SIKA, Statens Institut för 

Kommunikationsforskning
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Säkra skolvägar för barnen
Enligt fullmäktiges beslut ska en årlig uppföljning göras av vad kommunen 
gjort för att göra barnens skolvägar säkrare. Ett särskilt projekt, Säkra skolvägar 
har under året påbörjats för att bygga bort trafikfällor och samtidigt få till stånd 
en attitydförändring hos föräldrar som hämtar/lämnar sina barn på skolorna. 
Projektet innefattar hämta/lämna kartor, gc-vägar, farthinder, bättre belysning 
vid övergångsställen och åtgärder för att föräldrar ska kunna hämta barnen på 
lämpliga platser. Som exempel på gångvägssatsningar av betydelse kan nämnas 
Tunabäcksvägen mot Korsta samt Branta vägen. En vändslinga för föräldrar 
som lämnar sina barn har byggts vid Kryssarvägen 

Gång- och cykelvägar
I samband med projektet i Tunadal har en ny GC-väg byggts från Korsta längs 
Tunabäcksvägen till Johannedalsvägen. Denna kommer att förses med belys-
ning. Mellan Johannedalsvägen och Jacobséns väg har det också byggts en GC-
väg och även här kommer belysning att monteras.

Cykeltrafik
Stadsbyggnadskontorets mätningar av antalet cyklister på några strategiska ställen.

 Granloholmsvägen (Kronolottsvägen)    Oscarsgatan    Parkgatan   
 Skolhusallén    Kolvägen    Bergsgatan, norra    Skönsbergsvägen   
 Bergsgatan, södra    Heffnersvägen    Granloholmsvägen (rondellen)   
 Bussvägen    Lasarettsvägen   

Uppgifter saknas för Granloholmsvägen. Mätningarna gjorda vid olika veckor  
och delvis olika punkter 2005 och 2006. Minskningen är därför troligen inte så 
stor som kurvan anger.

Datakälla: Stadsbyggnadskontoret

Bussresor
Resandet under 2006 ökade med ca 8 % i tätorten. 2 % i Matfors. I Njurunda 
och Nordvästra minskade resandet några procent.

Utrop i bussarna, som skulle vara infört vid trafikstart sommaren 2005 fung-
erar fortfarande inte.

Under hösten 2006 uppstod problem med Paradieselbränslet. Tack vare att 
bränslet transporterats in en tank som inte rengjorts efter tidigare leverans bör-

Trafiksäkerhetsarbete under �006

Gång- och cykelvägar
Nya och kompletterande GC-vägar

• Brantavägen
• längs Gaffelbyvägen.
• längs del av Hagavägen
•· �0m på Fullriggarvägen
• ��m på Räbbmogatan
 
Hastighetsbegränsning till �0 km i timman

• Klökanvägen
• Fullriggarvägen
• Kajutvägen
• Knopvägen
• Riggvägen
• Abborvägen
• Del av Räbbmogatan

Mittrefuger för att dämpa trafikrytmen 
• Östra Långgatan väster om Esplanaden
• Östra Långgatan öster om Esplanaden
• Östra Långgatan väster om Nybrogatan
• Baldersvägen öster om Gustav Adolfsvägen
• Bygatan väster om Malmvägen 
• Norra vägen norr om Fillanvägen
• Baldersvägen öster om Gaffelbyvägen
• Tegnergatan väster om Hagavägen 
• Skönsbergsvägen
• Fullriggarvägen och 
• Räbbmovägen.
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jade bussarna ryka och filtren i bussarna blev igensatta. Problemet löstes under 
december och i dagens läge rullar 8 bussar som körs med Paradiesel.

Under vinterperioden uppstod problem med framkomligheten, främst på de 
vägar som vägverket sköter. Försämrad snöröjning och sandning medförde att 
bussar blev stående utan möjlighet att kunna fortsätta sina turer.

Upphandling av samhällsbetalda resor startade under hösten. Anbudsunder-
lag kommer att skickas ut under våren 2007 och beslut om entreprenörer kom-
mer att tas under hösten.

Diskussion om realtidssystem skedde under hösten och kommer att fortsätta 
under våren 2007. Tanken är att förse åtminstone de största hållplatserna med 
monitorer, dvs Navet, sjukhuset, Birsta och Bragegatan.

Tjänsteresor, kommunanställda
Fordonshantering
Under året 2006 har bilpoolens fordonspark utökats med tolv nya fordon till 
totalt trettiofem.

Under året har investeringar i sex stycken små, miljöanpassade, dieselbilar 
med partikelfilter gjorts. Vidare förbättringar och uppgraderingar har utförts på 
hårdvaror och mjukvaror i bilbokningssystemet. Antalet användare samt utnytt-
jandegraden av fordonen har ökat.

Utbyte av leasingfordon har styrts mot mindre fordon med dieseldrift och 
partikelfilter vilket har medfört minskade kostnader samt en minskad bränsle-
förbrukning. Satsning på dieseldrift görs utifrån att fordonen på sikt skall drivas 
med FT-diesel. 

Fordonen upphandlas numer på finansiell leasing (4-5 år), ej längre på full-
service leasing. Det innebär att man slipper över- och undermilskostnader, onö-
diga reparationskostnader vid återlämning samt att man får en längre använd-
ningstid.

Registrering av mätarställningar som skrivits in vid tankning har resulterat 
i många felslag. För att komma till rätta med det har ett nytt system/program 
tagits fram för fordonsekonomi. Där kan de bil/kontoansvariga följa ekonomin 
på fordonen i sin verksamhet. Där registrerar man mätarställningarna på sina 
fordon en gång i månaden. Vikten med Fordonsekonomi är att man utifrån 
rätt mätarställning på fordon på enkelt sätt skall kunna tillhandahålla statistik 
(ekonomi, förbrukning, utsläpp mm). Effektiviseringar av administration och 
kostnadsuppföljning har gjorts under året.

Under året 2006 har fordonshandboken för hantering av tjänstebilar i kom-
munen reviderats.

Nyckeltal: Antal resor som sker med busstrafiken 
varje år (resor)

 Tätortstrafiken    
 Landsbygdstrafik - regionalt   

Tjänsteresor
Nyckeltal: Antal mil för kommunanställdas tjänste- 
resor med privat bil i tjänsten (mil)

 Socialtjänsten    Fastighetskontoret    
 Barn- och utbildningsförvaltningen    
 Kultur och Fritid    Kommunstyrelsekontoret   
 Förv f arbetsmarknad, vuxeutb och integration 
 Stadsbyggnads- och lantmäterikontoren   
 Miljökontoret    Överförmyndaren   

Följs upp årligen med 1996 som basår i enlighet med 
kommunens resepolicy.

Flest resor med privata bilar i tjänsten görs inom 
barn- och utgbildningsförvaltningen. Som framgår av dia-
grammet har resandet med privat bil i tjänsten långsamt 
minskat, men fortfarande är omfattningen stor.

Datakälla: Kommunstyrelsekontoret
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Alternativa drivmedel och BioFuel Region
Kommunens bolag Fokusera Utveckling AB har som uppgift att delta i pro-
jekt i tidiga stadier och är engagerat i den satsning Mittuniversitetet gör inom 
förgasning av biomassa. Målet med förgasningen är att få fram en syntesgas 
av hög kvalitet. Gasen ska i ett andra steg reformeras till syntetiska drivmedel 
och då främst diesel. Bolaget är även aktivt inom råvaruförsörjningsfrågan med 
mål att finna lämpliga aktörer och råvaror för framtida försörjning av förgasare. 
Syntetiska drivmedel har en lägre toxicitet och framställda ur biomassa minskar 
klimatpåverkan

BioFuel Regionen (BFR) består av kommuner, statliga verk, länsstyrelse, aka-
demi och privata företag inom Västernorrland och Västerbotten. BFR har som 
mål att driva på utvecklingen av cellulosabaserade drivmedel för transportsek-
torn. Fokusera har uppdraget att vara den engagerade parten och stå för med-
lemsavgiften i BioFuel Region. Bolaget har tagit aktiv del i det förändringsarbete 
som pågår inom organisationen. 

Grön trafik i SÖT-samarbetet
Inom samarbetet mellan SÖT-städerna (Sundsvall-Östersund-Trondheim) 
har arbete för erfarenhetsutbyte om hållbar trafik genomförts. Trondheim har 
bidragit med erfarenheter av miljövinster från sitt arbete med att samlokali-
sera kommunförvaltningar och i samband med det minska möjligheterna till 
arbetsplatsparkering. I Norge har man också en nationell cykelvägsplan som 
ska främja cykling. Östersunds arbete med förbättrade möjligheter till cykling, 
upphandling av skolskjutsar med höga krav på säkerhet, alkolås mm och av 
jämställdhet i trafikplaneringen är andra goda exempel. Sundsvall har bidraget 
med erfarenheter av bl a bilpooler. Inom projektet har också ett antal seminarier 
om hållbar trafik genomförts och samarbetet har också lett till breda och goda 
erfarenhet av videokonferenser som mötesform.. En folder som presenterar ar-
betet och en roll-up för utställning har tagits fram.

Bränsleförbrukning, leasingbilar
Nyckeltal: Bränsleförbrukning, leasingbilar (liter)

Sundsvalls kommun arbetar för att minska användningen 
av privat bil i tjänst och istället använda leasingbilar. 

 Bensin    Diesel    Etanol   

Bränsleförbrukningen för bensin har ökat något medan 
dieselförbrukningen har minskat. I dieselförbrukningen 
ingår förutom leasingbilarna även kommunens egenägda 
fordon och vägavdelningens tyngre fordon. Kommunen 
äger i dagsläget endast ett fåtal etanolbilar (6%) varför 
etanolförbrukningen knappt syns på totalnivån.

Antalet leasingbilar har ökat från ��� stycken år �00� 
till �99 år �006. Detta främst på grund av att kommunen 
har arbetat för att minska användningen av privat bil i 
tjänst, en omorganisation har skett på socialtjänsten 
som har krävt fler fordon. Samtidigt har kommunen 
minskat antalet egenägda fordon och ersatt dem med 
leasingbilar.

Datakälla: Fastighetskontoret
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Sammanställningen visar att luftens kvalitet dag klarar uppställda 
krav men att det krävs fortsatt arbete och att frågan bevakas i den 
fysiska planeringen för att de miljömål som är uppsatta till år 2010 
ska kunna nås.
Miljökontoret mäter luftkvaliteten i Sundsvalls centrum och har även utfört 
mätningar i Birsta. Målet är att övervaka och verka för att kommunen uppfyller 
kraven i nationella miljökvalitetsnormer och miljömål. För närvarande klarar 
kommunen miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar både efter 
Gesällvägen i Birsta och efter E4 i Sundsvalls centrum, men det finns risk för att 
planerade utbyggnader i hamnen och i Birsta kommer att medföra att miljökva-
litetsnormerna överskrids. Man måste därför fortsätta med luftmätningar och 
bevaka frågan i den fysiska planeringen.

En stor lavundersökning gjordes 2006, för tredje gången sedan 1965. Syftet 
är att med hjälp av lavarnas utbredning få en bild av hur luftföroreningar sprids 
i kommunen. Resultatet kommer att bli klart 2007.

Partiklar
Partiklar bildas vid dålig förbränning och vid slitage av däck, bromsar och kör-
banor. Exponering för partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, 
lungfunktionsnedsättning, försämring av astma och andra lungsjukdomar. 
Ökande halter ökar också dödligheten i hjärt- och lungsjukdomar, främst hos 
äldre. Halten av hälsovådliga partiklar ligger under dagens miljökvalitetsnor-
mer, men för att nå de högre kraven i miljömålen för 2010 krävs mer arbete.
Miljökontoret mäter partiklar i en mätvagn uppställd intill E4. Mätvagnen som 
tidigare stått uppställd intill Skolhusallén, har under 2005 stått placerad på en 
parkering ca 10 m väster om E4 mittemot Casino Cosmopol.

Under 2004 överskred Sundsvall dagens miljökvalitetsnorm på 50 mikro-
gram som 98-percentil av dygnsmedelvärden. Under 2005 låg nivån kring 45 
mikrogram och Naturvårdsverket bedömde att under ett meteorologiskt nor-
malt år så överskrids inte miljökvalitetsnormen i Sundsvall, varför något åt-
gärdsprogram inte behöver upprättas. Det är dock en bit kvar till att nå miljö-
målet för 2010 då nivån bör ligga under 35 mikrogram.

Partiklar PM10 intill E4, årsmedelvärde
Nyckeltal: Uppmätt mängd partiklar PM10 intill E4, årsmedelvärde. 
Målvärdet 20 µg/m³ är det nationella miljömålet till 2010 (markerat med grönt). 

Under 2006 har mätvagnen stått i Birsta. (µg/m³)
Datakälla: Miljökontoret

Frisk luft 

Partiklar PM10 intill E4, 
dygnsmedelvärde
Nyckeltal: Uppmätt mängd partiklar PM10 intill E4, 
dygnsmedelvärde (µg/m³)

Målvärdet �� µg/m³ är det nationella miljömålet till �010 
(markerat med grönt). Redovisade värden är den s k 
90-percentilen av dygnsmedelvärden. Med 90-percentil 
av dygnsmedelvärden menas att 90 % av årets alla dygns-
medelvärden ligger under detta värde. Värdet får alltså 
överskridas �6 dygn av årets �6� dygn.

 1-dygn 90-percentil   
Datakälla: Miljökontoret
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Kvävedioxid
Kvävedioxid orsakar luftvägsbesvär, försurning och nedbrytning av kulturföre-
mål. Det bidrar också till bildandet av marknära ozon.

Mätningar av kvävedioxid sker i Sundsvall dels med optisk mätning (DOAS) 
över tak på två sträckor i centrum, dels med kemiluminiscens i en mätvagn 
som under lång tid stått uppställd vid Skolhusallén men som under 2006 stått 
uppställd intill E4.

Nivåerna av kvävedioxid ligger i Sundsvalls centrum under miljökvalitetsnor-
men som ligger på 40 mg/m³ som årsmedelvärde. För att klara det nationella mil-
jömålet på 20 mg/m³ till 2010 krävs dock betydligt lägre nivåer av kvävedioxid. 

Kvävedioxidhalt intill Skolhusallén, E4, dygnsmedelvärde 
Nyckeltal: Kvävedioxidhalten intill Skolhusallén, E4, dygnsmedelvärde (µg/m³)
Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde är 60 µg/m³ mätt som 98-percentil 
för dygnsmedelvärden. 

Mätningarna i taknivå visar en sjunkande trend. Mätningarna i gatunivå visar 
också på lägre nivåer. Resultaten visar att det finns en marginal till miljökva-
litetsnormen (markerat med grönt). Kompletterande korttidsmätningar har 
utförts på några ställen i centrumområdet för att analysera hur representativ 
gaturumsmätningen är. Resultatet indikerar att man har ungefär samma nivåer 
av kvävedioxid utefter alla större trafikleder i stan, inkl Skolhusallén och E4. 
Mätvagnen som under lång tid stått uppställd vid Skolhusallén och vid E4 i 
centrum har under 2006 stått uppställd i Birsta. Nyckeltalet saknar därför data 
från 2006.

Svaveldioxid
Delmål: Halterna av svaveldioxid sjunker i Sundsvall och ligger nu långt under 
miljökvalitetsnormen.

Att halterna av svaveldioxid sjunker beror främst på att kommunen byggt ut 
fjärrvärmen och att industrin har minskat sina utsläpp. Från att i början av 70-
talet legat kring 170 ug/m³ ligger nu nivåerna kring 1-3 ug/m³.

Kvävedioxidhalt i centrum över tak, 
årsmedelvärde
Nyckeltal: Kvävedioxidhalten över tak i centrum, 
årsmedelvärde (µg/m³)

Nivåerna av kvävedioxid ligger i Sundsvalls centrum under 
miljökvalitetsnormen som ligger på �0 mg/m³ i årsme-
delvärde . För att klara de tuffare nationella miljömålen 
på �0 mg/m³ till �010 (markerat med grönt) krävs dock 
betydligt lägre nivåer av kvävedioxid mer långsiktigt.

Datakälla: Miljökontoret

Kvävedioxidhalt i centrum över tak, 
timmedelvärde
Nyckeltal: Kvävedioxidhalt i centrum över tak, 
timmedelvärde (µg/m³)

Nivåerna av kvävedioxid ligger i Sundsvalls centrum 
under miljökvalitetsnormen som är 90 mg/m³ mätt som 
9�-percentil av timmedelvärden. För att klara miljömålet 
på 60 mg/m³ (markerat med grönt) till �010 krävs dock 
lägre utsläpp av kvävedioxid.

Med 9�-percentil av dygnsmedelvärden menas att 9� % 
av årets alla dygnsmedelvärden ligger under detta värde. 
Värdet får alltså överskridas � dygn.

Datakälla: Miljökontoret
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Flyktiga organiska kolväten
Flyktiga organiska kolväten är en mycket heterogen grupp av ämnen. Flera kol-
väten bedöms vara cancerogena däribland bensen, som ofta används som indi-
kator för kolväten i luft.

Bensen

Delmål: Miljökvalitetsnormen för det flyktiga cancerogena ämnet bensen är 
nådd (markerat med grönt), men det regionala tuffare miljömålet är ännu inte 
uppnått.

Miljökvalitetsnormen för bensen är 5 mikrogram/m³ som årsmedelvärde och 
kommer att gälla från 2010. Ett regionalt miljömål är satt till 1 mikrogram /m³ 
för att nås senast år 2020.

Bens(a)pyren

Delmål: År 2015 ska halten 0,3 nanogram/m3 som årsmedelvärde för bens(a)pyren 
underskridas.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en stor grupp besläktade kemiska 
ämnen. Inom denna grupp finns det flera cancerframkallande ämnen varav 
bens(a)pyren (BaP) är det mest kända.

Utsläppsdata rapporteras årligen från Kubal och halterna av BaP i cen-
trala Sundsvall ligger i dagsläget mellan 1 och 5 nanogram/m3. Kubal har 
under 2007 fått tillstånd från miljödomstolen till en ombyggnad som kom-
mer att medföra att utsläppen av PAH och klimatgaser minskar betydligt. 

Marknära ozon
Delmål: År 2010 ska halten 120 mikrogram/m3 som åtta timmars medelvärde 
för marknära ozon underskridas. 

Ozon bildas genom reaktioner mellan kväveoxider och kolväten under inverkan 
av solljus. Halterna är normalt lägre inne i tätorter än på landsbygden efter-
som ozon förbrukas när kväveoxiden i bilavgaserna omvandlas till kvävedioxid. 
Mängden ozon sjunker därför också på vintern och intill starkt trafikerade ga-
tor. Enskilda kommuner har vanligen små möjligheter att påverka ozonhalterna 
inne i tätorterna utan ozon är i första hand ett regionalt problem eftersom bild-
ningen sker högre upp i atmosfären.

Det är i första hand Naturvårdsverket som har i uppdrag att mäta ozon. 
Sundsvall har därför för närvarande ingen ozonmätning.

Toluen
Nyckeltal: Halten toluen intill E4 med passiv provtag-
ning under 2004-2005 (µg/m³)

Mätningen under �00� har skett vid mätvagnen som står 
intill E� vid Casinot. Halten är angiven vid STP (�0°C och 
101� mbar) och gäller vid �-dygns veckoprovtagning.

Bensen
Nyckeltal: Halten bensen intill E4 med passiv prov-
tagning under 2004-2006 (µg/m³)

Mätningen sker vid mätvagnen som står intill E� vid Ca-
sinot. Halten är angiven vid STP (�0°C och 101� mbar) 
och gäller vid �-dygns veckoprovtagning.
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God bebyggd miljö

Under 2006 har arbetet för god bebyggd miljö i Sundsvall tagit viktiga steg framåt. Stadsvision 
Sundsvall och metoden för analys av hållbar stadsutveckling är viktiga insatser för en god livsmiljö i 
Sundsvall. På trafiksidan har gång- och cykeltrafiken fått bättre prioritet och trafiksäkerhetsarbetet 
analyserats.

Stadsvision Sundsvall
Under 2006 genomfördes ett aktivt arbete för en stadsvision för Sundsvalls utveckling och i februari 2007 antog 
fullmäktige planen. Stadsvision Sundsvall är tänkt att vara ett verktyg, ledstjärna och inspiratör för exploatörer, po-
litiker, tjänstemän och allmänhet. Visionen ger beredskap att möta möjligheter och utmaningar och stärka Sunds-
valls identitet. Stadsvisionen grundar sig på kommunens utvecklingsplan och djupgående analyser över hur nä-
ringsliv och medborgare vill att Sundsvall ska utvecklas. Perspektivet är 30 år och visionen har tre huvudområden:

1. Människan
Staden ska utvecklas och förtätas för att skapa liv och rörelse och främja möten mellan människor. Planeringen 
ska tidigt omfatta livskvalitet - och folkhälsofrågor. Sundsvallsborna ska fortsätta vara med i det levande samtalet 
om stadens utveckling.

2. Staden
Stenstaden har en unik särprägel som ger en livfull atmosfär med stil och tyngd. Selångersån och Sundsvallsfjär-
den ger åtråvärd vattenkontakt. Stadsbergen erbjuder möjlighet till naturnära rekreation. Sundsvall ska vårda och 
utveckla dessa tillgångar.

3. Regionen
Sundsvall är navet i Norrlands största arbetsmarknadsregion. Ett starkt nav med möjligheter till möten och upp-
levelser krävs för att en region ska utvecklas långsiktigt. Med strategiska vägval bygger vi därför vidare på denna 
position!

Stadsvision Sundsvall har lyckats om
• Medborgarna känner att kommunen har en strategi för framtida byggande
• Exploatörer på ett enkelt sätt kan se var deras idéer passar in
• Kommunens tjänstemän kan använda Stadsvision Sundsvall som underlag vid beslut i daglig verksamhet

Hållbar stadsutveckling
Inom arbetet med Stadsvision Sundsvall har också en metod för att mäta hållbar stadsutveckling tagits fram. Me-
toden kommer även att få sin användning i det ordinarie planarbetet.

Hållbar utveckling definieras ofta ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. I Stadsvision Sundsvall har 
vi även lagt till perspektivet kulturell hållbarhet då Sundsvall är en stad med ett kulturarv av stort värde. Inom de 
fyra perspektiven har ett 50-talet indikatorer tagits fram och dessa grupperas i 14 grupper. Varje grupp får utgöra 
en axel på en värderos. 

Arbetet med indikatorerna fortsätter och tanken är att de ska utgöra en modell för att fånga upp hållbarhetsas-
pekterna i samhällsplaneringen och i de projekt som blir frukten av Stadsvision Sundsvall.

Modellen kommer att kunna användas i flera stadier av samhällsplaneringen:
1.  I ett tidigt skede av planeringen som stöd för en dialog mellan kommunen, intressenter och exploatörer kring 

gemensamma ambitioner för hur vi kan utveckla staden så hållbart som möjligt. 
2.  Som ett mätinstrument för att mäta planeringens och projektens målsättning 
3.  Som ett instrument för uppföljning av resultatet, det vill säga ett svar på "hur blev det?".
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Översiktsplan
Delmål: Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på 
program och strategier för god och hälsosam livsmiljö (nationellt miljömål). 

Den viktigaste insatsen för Sundsvalls fysiska utveckling har varit framtagande 
av en ny kommuntäckande översiktsplan för Sundsvall. Planen antogs i de-
cember 2005. För Birsta arbetar man med en fördjupad översiktsplan och i 
planarbetet för FÖP Birsta ingår:

• Begränsad klimatpåverkan – bussar och gångtrafik prioriteras, en kollektiv-
trafikutredning har gjorts för att visa vinsterna av motorvägshållplatser. 

• God bebyggd miljö – grönska i området, mötesplatser för människor, möjlig-
het att röra sig gående inom området. 

• Ingen övergödning –  en utvecklad hantering av dagvatten genomförs. I pla-
nen ska även  snöhanteringen ingå.

• Giftfri miljö – i samband med utbyggnaden av Birsta görs markundersök-
ningar genom provtagning och historisk beskrivning.

• Frisk luft - trafikens effekter på luftföroreningarna beaktas i samband med 
planerna på hur stort Birsta kan tillåtas att bli. Även åtgärder för att minska 
problemen finns med i arbetet.

 
I Birsta har det också gjorts ett företagsprojekt för att utbilda företagare i hållbar 
utveckling. Projektet är i sin slutfas. 

Buller
Delmål: Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de 
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat 
med 5 % till år 2010 jämfört med år 1998.

Under 2003-2004 tog kommunen fram ett åtgärdsprogram mot trafikbuller i 
Sundsvalls tätort. 270 fastigheter bedömdes ha ljudnivåer kring 65 dBA eller 
högre. Programmet för att åtgärda dessa fastigheter omfattar tre deletapper mel-
lan åren 2004 och 2007. Åtgärderna omfattar i första hand bidrag till enskilda 
fastighetsägare för åtgärder som förbättrar fönstrens ljudisolering.

I Vägverkets bullerdatabas finns drygt 400 registrerade fastigheter intill stat-
liga vägar i Sundsvalls kommun. Av dessa har 126 fastigheter åtgärdats till 2006. 
Ca 6 fastigheter återstår att åtgärda, de flesta av dessa ligger i anslutning till E4 
S Njurunda, och kommer att åtgärdas under 2007. 
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Parker ooch grönt
Kompostjord
Kommunens parkavdelning har en kompostanläggning i Nacksta industriområ-
de där allt organiskt avfall från parker och fastigheter tas om hand. Hur mycket 
kompost som produceras resp. användes per år är en uppskattad siffra, detal-
jerad statistik kan inte tas fram. Produktion och användning av kompostjord 
(m³) var under 2006 cirka 400 m3 och användningen av kompostjord är oftast 
begränsad. 

2005 användes kompostjord till Svartviksprojektet som är ett saneringsar-
bete i det gamla industriområdet i Svartvik. Under ett antal år ska området 
saneras och göras om till ett fritidsområde. Svartviksprojektet finansieras av na-
turvårdsverket, kommunen och SCA.

Datakälla: Fastighetskontoret

Bekämpningsmedel
Nyckeltal: Användningen av bekämpningsmedel (liter) var under 2006 5 liter.
Sedan år 2002 och framåt har mindre än 5 liter bekämpningsmedel använts. 
Bekämpningsmedel används endast till bekämpning av jättebjörnloka.

Datakälla: Fastighetskontoret

Handelsgödsel
Användning av handelsgödsel under 2006 var 130 kg. Parkavdelningen an-
vänder gärna komposterad stallgödsel där man kan, i rabatter, buskage och till 
träd.  Användningen av handelsgödsel varierar beroende på vilka projekt som 
genomförs under året, men användningen är begränsad. 

Datakälla: Fastighetskontoret

Radon
Delmål: Det nationella miljömålet är att samtliga byggnader där människor vistas 
ofta eller under längre tid ska ha en dokumenterat fungerande ventilation år 2015, 
radonhalten i alla skolor och förskolor ska år 2010 vara lägre än 200 Bq/m³ luft, 
och radonhalten i alla bostäder ska år 2020 vara lägre än 200 Bq/m³ luft.

För att säkra att alla byggnader år 2020 har en radonhalt under gränsvärdet 
läggs största vikt vid att se till att radonhalten blir uppmätt i alla byggnader. 
Det enda sättet att få reda på om det förekommer radon är att mäta. Därför 
är det viktigt att så många bostäder som möjligt blir uppmätta. De byggna-
der som mäts och som har en radonhalt över gränsvärdet måste åtgärda detta. 
Nyckeltalet för att mäta mot målet blir därför antalet mätningar av radonhalten 
som gjorts i byggnader. Gränsvärdet för radon i vatten är 1000 Bq/l. Även där 
används antalet radonmätningar som nyckeltal.

Nyplanteringar
Nyckeltal: Antal nyplanteringar av växter 

 Lökar    Sommarplant    Perenner   
 Buskar    Träd   

Antalet nyplanteringar kan variera mellan åren beroende 
på vilka projekt som genomförs.
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Radonmätningar i inomhusluft i bostäder
Nyckeltal: Antalet radonmätningar i inomhusluft i bostäder 
Det enda sättet att få reda på om det förekommer radon är att 
mäta. Därför är det viktigt att så många bostäder som möjligt 
blir uppmätta.

Generellt ökar medvetenheten om radon hos allmänheten. 
Detta bidrar till att fler mätningar görs. Trenden beror också 
på vilka mätinsatser som kommunen gör. Under 2006 gjordes 
ett projekt där fastighetsägare erbjöds mätning till specialpris. 
Antalet mätningar är därför högt under 2006

Datakälla: Miljökontoret

Radonprov i inomhusluft över gränsvärdet
Nyckeltal: Antal prov vid radonmätningar som ligger över gränsvärdet 400 
Bq/m³ fram till och med år 2003, därefter 200 Bq/m³.

Datakälla: Miljökontoret

Radonmätningar i dricksvatten
Nyckeltal: Antalet radonmätningar som har gjorts i privata brunnar 
Radonrikt vattnen förekommer relativt ofta i bergborrade brunn-
nar och i kallkällor som tar sitt vatten från sprickor i berget. I 
grävda brunnar är radonhalterna vanligtvis låga. Det kommu-
nala dricksvattnet har låg radonhalt. Det enda sättet att få reda 
på om det förekommer radon i dricksvattnet är att mäta.

Datakälla: Miljökontoret

Radonprov i dricksvatten över gränsvärdet
Nyckeltal: Antalet prov vid radonmätningar av dricksvatten i privata brunn-
nar, som ligger över gränsvärdet 1000 Bq/l 

Datakälla: Miljökontoret
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Den nya avfallsplanen kommer att stödja arbetet för uppnående av 
miljömålen.

I mars 2007 antog fullmäktige en ny avfallsplan
Sundsvalls Avfallsplan har följande mål för avfallshanteringen fram till år 
2011:
•  Inga nya avfallstippar ska anläggas i Sundsvalls kommun.
•  Minskning av mängden kärl- och säckavfall räknat per invånare med 10 % 

från 2005.
•  Minskning av farliga ämnen i kärl- och säckavfallet räknat per invånare med 

10 % från 2008.
•  Minskning av matavfall i kärl- och säckavfallet räknat per invånare med 

25 % från 2008.
•  Mängden återvunnet avfall med producentansvar ska räknat per invånare 

uppgå till minst rikets nivå.
•  Andel av hushållen som vet hur farligt avfall ska hanteras ska vara minst 

90 %.
•  Andel av hushållen som vet hur grovavfall ska hanteras ska vara minst 

95 %.
•  Allt rötat slam ska uppfylla gällande gränsvärden för återföring av slam till 

jordbruksmark.
•  Alla nedlagda kvarvarande kommunala avfallsupplag ska vara riskklassade 

och åtgärdsbedömdas.

Arbetet enligt avfallsplanen ska årligen följas upp i livsmiljöbokslutet och målen 
ska vara uppnådda 2011.

Det nationella miljömålet för avfall lyder
Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall 
utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och 
risker för hälsa och miljö minimeras.

Avfall

Avfallsplan
med lokala föreskrifter om avfallshantering

för Sundsvalls kommun 2008-2011

Kommunstyrelsekontoret februari 2007

Antagen av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007
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Avfall
Delmål:  Sundsvalls Avfallsplan 2007 anger att inga nya avfallstippar ska anläggas 
i Sundsvalls kommun och att mängden kärl- och säckavfall räknat per invånare 
ska minska med 10 % från 2005.

Målet enligt den gamla avfallsplanen uppnåddes inte år 2004. Dock uppfylldes 
det år 2005 då lagstiftningen om förbud att deponera organiskt avfall började 
gälla. Arbetet för att minska avfallsmängderna fortsätter i den nya avfallsplanen.

Andel restavfall och osorterat avfall till Blåberget som deponerats (%)

När det nya kraftvärmeverket för avfallsbränsle vid Korstaverket tagits i full drift 
2007 kommer mängden restavfall till deponi att ytterligare minska.

Datakälla: Reko Sundsvall

Avfall producentansvar
Nyckeltal: Antal ton avfall som omfattas av producentansvar i Sundsvall (förpackningar 
mm till återvinning)

 Tidningspapper    
 Wellpapp- och kartongförpackningar    
 Elektriska och elektroniska produkter    
 Glasförpackningar    
 Plastförpackningar    
 Metallförpackningar    
 Blybatterier tyngre än 3 kg   

Datakälla: Reko Sundsvall

Hushållsavfall
Nyckeltal: Antal ton hushållsavfall i Sundsvall 

 Kärl- och säckavfall   
 Grovavfall   
 Matavfall   
 Farligt avfall    
 Småbatterier   

För att kunna jämföra Sundsvall med Sverige beräknas 
mängden avfall i förhållande till antalet invånare i kom-
munen. År �00� hade Sundsvall �16,� kg/invånare exkl 
grovavfall, totalt ��� kg/invånare. För Sverige �00� gäller 
�6� kg/invånare.

Datakälla: Reko Sundsvall
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Rötat slam
Delmål: Sundsvalls avfallsplan 2007 anger att: Allt rötat slam ska uppfylla gällande 
gränsvärden för återföring av slam till jordbruksmark.

Cirka 8 500 ton (2006) slam uppstår per år i Sundsvall varav ca 85% rötas. Allt 
slam skickas för analys. Trots det låga innehållet av tungmetaller återförs bara 
någon procent till jordbruket. En stor del av slammet används istället för pro-
duktion av anläggningsjord. Den troliga utvecklingen är att man under avfalls-
planens giltighetstid fortsätter att tillverka anläggningsjord av avloppsslammet i 
Sundsvall. År 2003-2005 gick stora mängder slam till sluttäckning av Enåsens 
gruva.

Slam från rening, antal ton
Nyckeltal: Slam från avloppsreningsverk, antal ton

Datakälla: MittSverige Vatten, Sundsvall Vattens anläggningar

Bly, kadmium och kvicksilver i slam 
Bly i slam
Nyckeltal: Medelhalten av bly i slam från reningsverken (mg/kg) år 2006 var 18 mg/kg. 
Gränsvärdet är 100 mg/kg för användning på jordbruksmark.

Datakälla: MittSverige Vatten, Sundsvall Vattens anläggningar

Kadmium i slam 
Nyckeltal: Medelhalten av kadmium i slam från reningsverken (mg/kg) år 2006 var 0,64 
mg/kg. Gränsvärdet är 2  mg/kg för användning på jordbruksmark.

Datakälla: MittSverige Vatten, Sundsvall Vattens anläggningar

Kvicksilver i slam 
Nyckeltal: Medelhalten av kvicksilver i slam från reningsverken (mg/kg) år 2006 var 0,57 
mg/kg. Gränsvärdet är 2,5 mg/kg för användning på jordbruksmark.

Datakälla: MittSverige Vatten, Sundsvall Vattens anläggningar

Rötat slam till jordbruk 
och anläggningsjord
Nyckeltal: Rötat slam till jordbruk och anläggnings-
jord (ton)

 Anläggningsjord    Odling och jordbruk   

Under �00�-�00� gick nästan allt rötat slam till slut-
täckning av Enåsens gruva.

Datakälla: MittSverige Vatten, 
Sundsvall Vattens anläggningar
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Giftfri miljö

Det finns många områden i Sundsvalls kommun som är förorenade men arbetet med 
markundersökningar och sanering av förorenade områden och gamla avfallstippar ingår 
nu i de löpande arbetsrutinerna.

Delmål: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Inom Sundsvalls kommun bedrivs undersökningar och marksaneringarbeten på förorenade områden. För 
att kunna bedöma när ett hot föreligger mot människors hälsa eller den biologiska mångfalden, jämförs 
uppmätta föroreningshalter på områdena med naturvårdsverkets eller andra tillämpliga bedömningsgrun-
der. I de flesta fall görs även en utredning av de specifika riskerna med den aktuella platsen, genom att 
identifiera hur och i vilken grad som människor och miljö utsätts för föroreningarna. Vilken typ av mark-
användning som gäller eller planeras för området inverkar på riskbedömningarna. Områden för bostäder 
ställer större krav på giftfri miljö än mark för industriell verksamhet. Om halterna av föroreningar inte be-
döms medföra något hot mot hälsa eller miljö anses målet för giftfri miljö vara uppnådd. I annat fall väljs 
ett alternativ ut av flera studerade åtgärdslösningar för genomförande som gör att exponeringsriskerna för 
människa eller miljö undviks. I vissa fall sker det genom att den förorenade jorden eller sedimenten grävs 
bort och fraktas till en behandlingsanläggning eller deponeras i en särskilt utformad deponi. Vissa ämnen, 
t.ex. olja, kan dock behandlas på plats i marken så att dessa bryts ned. Om föroreningarna inte är ned-
brytbara, som gäller för t.ex. metaller, så anses miljömålet infriat om exponeringsvägarna på platsen bryts 
genom skyddsövertäckning eller genom att behandla föroreningarna så att de blir stabila och inte kan 
spridas. På så sätt kan samhällets kostnader för att uppnå målet giftfri miljö hållas nere och möjligheterna 
ökar att nå målet inom utsatt tid.

Efterbehandling av förorenade områden
En profilfråga för länet är sanering av förorenade områden. I länets vision 2010 är inventering, undersök-
ning och vid behov åtgärdande av förorenade områden nödvändigt. Åtgärder skall under åren 2005-2010 
ha genomförts vid så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet i sin helhet i 
huvudsak kan vara löst allra senast år 2050.

Sundsvalls Avfallsplan anger målet till år 2011

Delmål: Alla nedlagda kvarvarande kommunala avfallsupplag ska vara riskklassade och åtgärdsbedömda.

De objekt som man arbetat med under 2006 beträffande saneringar och förorenade områden var:

• Svartviks industriområde (metaller, olja/PAH och dioxiner)
• Essvik/Nyhamns industriområde (metaller, olja/PAH och PCB)
• Nacksta 5:2 (f.d. Forsberg Möbler) (oljeskada)
• Klinten (olja/PAH, metaller och rester av bekämpningsmedel) 
• Skönsmons förskola (PAH i mark)
• Hillstamons soptipp (olja och metaller) 
• Linjalens förskola (PAH i mark)
• Fors 4:40 soptipp i Matfors (metaller och PAH)
• Galtströms båtslip (blästersand med metaller)
• Södra kajen i Sundsvalls inre hamn (olja/PAH och metaller)
• Selångersåns nedre del (metaller och olja/PAH)
• Böle 1:1 Sörnacksta äldre soptipp (metaller)
• Matfors industriområde (metaller, olja/PAH och PCB) 
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PCB-sanering av fogmassor i hus
Nyckeltal: Mängden PCB-sanerad fogmassa i kg 
Fastighetsägarna är skyldiga att inventera och sanera byggnader som är upp-
förda eller renoverade 1956 - 1973. Saneringen ska vara helt slutförd 2013. 
Förordningen träder i kraft den 1 mars 2007.

Det höga värdet 2005 beror förmodligen på att antalet rivningar och ombygg-
nader ökade under 2005.

Datakälla: Miljökontoret

Farligt avfall från företagen
Delmål: Mängden farligt avfall från företagen ska minska.

Inom miljöskydd har tillsynsprojekt genomförts på företag i Stöde och för-
säljning av kemikalier på stormarknader har granskats.

Farligt avfall från företagen 
Nyckeltal: Icke-branschspecifikt avfall från företag i hela Sundsvall enligt European Waste 
Catalogue. (ton)

 Övrigt    Oljeavfall    Från organiskt kemiska processer    Från oorganisk-
kemiska processer    Från metall- och plastbearbetning   

Uppgifterna är hämtade från European Waste Catalogue och följer deras av-
fallskategorisering. Uppgift saknas för avfall från organiskt kemiska processer 
år 1998.

Datakälla: Miljökontoret

Förorenad mark, nedlagd kostnad 
Nyckeltal: Totala kostnaden för att sanera förorenad 
mark för några områden. (tkr)

 Svartvik    
 Hillstamon och Tamböle    
 Essvik - Nyhamn    
 Södra kajen    
 Skönsmons förskola    
 Nacksta, oljeskadad mark    
 Löta-tippen    
 Klintens f.d. Plantskola    
 Sörnacksta soptipp    
 Linjalens förskola   

För Svartvik täcks 90 % av statsbidrag, och för Essvik 
- Nyhamn täcks merparten av statsbidrag.

Datakälla: Stadsbyggnadskontoret
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Rent vatten

Ett aktivt arbete pågår för att skydda Sundsvalls högklassiga vattentillgångar mot 
föroreningsrisker och klimatförändringar. 

Klimatanpassning av VA-systemen 
Både medeltemperaturen och nederbörden har redan ökat i Sverige och kommer att fortsätta 
att öka, främst under vinterhalvåret. Sommartid har intensiteten i kraftiga regnskurar ökat och 
kommer successivt att fortsätta att öka, samtidigt som torra perioder kan bli vanligare. Vegeta-
tionsperioden förlängs och snösäsongen minskar.

För närvarande pågår en omfattande analys av Sveriges sårbarhet för klimatförändringar inom 
ramen för Klimat- och sårbarhetsutredningen. Utredningen kartlägger sårbarheter för både ex-
tremväder och successiva klimatförändringar inom en rad viktiga samhällssektorer. MittSverige 
Vatten har en ledande roll i utredningen på uppdrag av Regeringskansliet avseende vattenförsörj-
ningsfrågor. 

För VA-systemen finns en tydlig koppling mellan klimatet och systemens utformning och 
dimensionering. Pågående klimatförändring betyder att vi inte längre kan dimensionera på his-
toriska klimatdata. Dock finns inga exakta mätvärden från framtiden, utan vi måste lära oss att 
hantera klimatscenarier från forskarna med de osäkerheter som det ändå innebär. 

Förhållanden i tillrinningsområden för vattentäkter formar vattnets kvalitet. En förändrad 
avrinning från skogsmark innebär ett ökat humusläckage till många vattensystem. Ett annat pro-
blem är ökande risker för föroreningar, kemiska och inte minst mikrobiella, speciellt i samband 
med skyfall eller översvämningar. Riskerna för vattenburen smitta genom parasitära protozoer 
och virus bedöms vara ökande i Sverige. De klordoser som tillämpas i Sverige är i stort sett 
verkningslösa på parasiter och har måttlig effekt på virus, annan teknik måste tillämpas. Redu-
ceringen av mikroorganismer i grundvattensystem är normalt mycket god, men kan påverkas 
negativt vid exempelvis höga flöden i ytvatten. MittSverige Vatten genomför redan idag åtgärder 
(förbättrade skyddsområden) för att säkerställa kvaliteten i vattenförsörjningen långsiktligt, men 
utreder också framtida ytterligare behov av åtgärder. Även ledningsnäten måste säkras när ras- 
och skredriskerna ökar. Avloppsreningsverken, dag- och avloppsledningar behöver hantera ökade 
och mer varierande flöden, etc.

Reducering av utsläpp av växthusgaser
Även om vår del av världen inte drabbas hårdast av klimatförändringarna är det en viktig strategi 
att minska utsläpp av växthusgaser orsakade av våra verksamheter. Hårdast drabbas de delar av 
världen som inte har marginaler eller resurser att klara ett förändrat klimat, vilket också är de 
delar av världen som minst bidrar till utsläppen av växthusgaser. 

I MittSverige Vattens arbete för minskad klimatpåverkan handlar det främst om att så långt 
som möjligt minska den relativt stora åtgången av elenergi för pumpar i vatten- och avloppshan-
teringen, men också om att fortsätta att minska förbränningen av olja för uppvärmning i bygg-
naderna. Värmepumpar har ersatt olja i några reningsverk, egenproducerad biogas är en annan 
åtgärd. Återvinning av elenergi vid turbinen i Sidsjö är ett osedvanligt lyckat projekt. MittSverige 
Vatten har flera etanolbilar och ska successivt fasa ut alla bensindrivna fordon. Även vid upp-
handling kan inköp styras till varor och tjänster som genererat mindre utsläpp av växthusgaser.
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Produktion av vatten
Nyckeltal: Kubikmeter vatten som produceras 
från de olika vattentäkterna (m³)

 Grönsta    Wifsta    Nolby    
 Matfors    Övriga   

Datakälla: MittSverige Vatten

Provtagningar, mikrobiologiska och kemiska
Nyckeltal: Antal provtagningar, mikrobiologiska och 
kemiska, på dricksvattnet 

 Mikrobiologiska    Kemiska   
Datakälla: MittSverige Vatten

Anmärkningar på dricksvattnet
Nyckeltal: Antal anmärkningar på dricksvattnet vid de 
tre största vattenverken och vid övriga vattenverk 

 Övriga verk    3 största verken   
Datakälla: MittSverige Vatten

Skydd av grundvattenförande 
geologiska formationer

En länsinventering av grundvattenförande formationer av vikt har gjorts 
av länsstyrelsen i Västernorrland. Det konstaterades att grusåsarna längs 
Ljungan och Indalsälven tillhör de allra bästa geologiska formationerna 
i landet, avseende grundvattenförande förekomster.

Arbetet med förstärkning av skyddet av Sundsvalls vattentäkter 
mot föroreningar och klimatpåverkan pågår. Det gäller revidering av 
skyddsområden för Matfors, Grönsta, Wifsta, Pipnäset och Lidensboda. 
Dessutom har revidering av skyddsområdet för Nolby vattentäkt hög-
prioriterats.

Rent vatten för dricksvattenförsörjning
Delmål: Senast år 2010 skall gällande svenska normer uppfyllas för 
dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av 
mänsklig verksamhet. Till det räknas alla vattenförekomster som används 
för uttag av dricksvatten och som ger mer än 10 m³ per dygn i genomsnitt 
eller betjänar mer än 50 personer.

Vattenförbrukning
Nyckeltal: Mängden liter dricksvatten som förbrukats per person och dygn (l/pd)

Nyckeltalet redovisar den mängd dricksvatten MittSverige Vatten har 
fakturerat abonnenterna under året. Till denna mängd tillkommer ett 
visst svinn i form av exempelvis utläckage. Summan av debiterad mängd 
vatten och svinnet blir producerad mängd dvs den mängd vatten som 
pumpas upp ur vattentäkterna.

Datakälla: MittSverige Vatten
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Utsläpp av fosfor

Delmål: Fram till år 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen 
av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag 
och kustvatten ha minskat med minst 20 % från 1995 års nivå. 
De största minskningarna skall ske i de känsligaste områdena.

Utsläpp av totalfosfor, reningsverken
Nyckeltal: Antal ton totalfosfor som släpps ut från reningsverken 

 Tivoli    Fillan    Essvik    Övriga    Bällsta    Stöde   
 Indal           Datakälla: MittSverige Vatten, Sundsvall Vattens anläggningar

Utsläpp av kväve

Delmål: Senast år 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen 
av kväve från mänsklig verksamhet till haven söder om Ålands hav 
ha minskat med minst 30 % från 1995 års nivå. 

Utsläpp av totalkväve, reningsverken
Nyckeltal: Antal ton totalkväve som släpps ut från reningsverken (ton)

 Tivoli    Fillan    Essvik    Bällsta    Övriga    Stöde   
 Indal           Datakälla: MittSverige Vatten, Sundsvall Vattens anläggningar

Utsläpp av COD (Chemical Oxygen Demand)
COD (Chemical Oxygen Demand) är ett mått på den mängd 
syre som förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av orga-
niska ämnen i avloppsvatten. Ett högt COD-värde innebär att 
den normala syrehalten i vattenmiljön sjunker.

Utsläpp av COD, reningsverken
Nyckeltal: Mängd syreförbrukande ämnen COD (Chemical Oxygen De-
mand) mätt i ton/dygn, som släpps ut från reningsverken 

 Tivoli    Fillan    Essvik    Övriga    Bällsta    Stöde   
 Indal           Datakälla: MittSverige Vatten, Sundsvall Vattens anläggningar

Utsläpp av BOD(Biological Oxygen Demand)
BOD (Biological Oxygen Demand) är ett mått på den mängd 
syre som förbrukas vid fullständig biologisk nedbrytning av or-
ganiska ämnen i avloppsvatten. Som för COD innebär ett högt 
BOD-värde att den normala syrehalten i vattenmiljön sjunker

Utsläpp av BOD, reningsverken
Nyckeltal: Antal ton BOD (Biological Oxygen Demand) som släpps ut 
från reningsverken (ton)

 Tivoli    Fillan    Övriga    Essvik    Stöde    Bällsta   
 Indal           Datakälla: MittSverige Vatten, Sundsvall Vattens anläggningar

Ingen övergödning

Arbetet för minskat näringstillförsel till Bottenhavet fortsätter. Dock har utsläppen under 
2006 varit större än 2005, sannolikt pga ökad nederbörd. 
Inom Sundsvall finns idag 46 avloppsreningsanläggningar som varje år renar cirka 20,8 milj. kubikmeter 
avloppsvatten. De två största reningsverk är Tivoliverket och Fillanverket och tillsammans står de för 80 
procent av den totala reningen.

Under 2006 gjordes bl a en avloppsinventering av enskilda avlopp i Skatan. Inventeringen visade att 60 % 
av de inventerade avloppen var bristfälliga. Resultatet kommer att följas upp under 2007.
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Flöde till reningsverken

Delmål: Som bakgrundsinformation beskrivs mängden vatten som passerar genom 
de olika reningsverken och hur stor andel som måste bräddas

Flöde till reningsverken
Nyckeltal: Mängden vatten som passerar genom reningsverken (milj m³/år)

Datakälla: MittSverige Vatten, Sundsvall Vattens anläggningar

Bräddning
Nyckeltal: Mängden vatten som måste släppas ut genom bräddning (m³)
På många håll är dagvattnet kopplat till spillvattenledningen. När det regnar 
mycket eller vid snösmältning får det till följd att flödet ökar i spillvattenled-
ningen. Detta vatten måste man ”bli av med” för att undvika källaröversväm-
ningar. Därför finns en slags nödutgång för vattnet på ledningsnätet, så kallade 
bräddavlopp. När vattnet i ledningen når en viss höjd faller  det över en kant 
till bräddavloppet. Detta leds sedan vidare till ett dike eller vattendrag. Brädd-
vattnet är mycket mer utspätt än  vanligt spillvatten men innehåller ändå en hel 
del föroreningar. Alla inom VA-branschen arbetar ständigt med att minimera 
antalet bräddningar, men man kommer aldrig att få bort dem helt och hållet.

 Tivoli    Fillan    Essvik    Bällsta    Stöde    Indal    Övriga   

Mängden avser bräddningar från både reningsverk och ledningsnät. 
Det höga värdet från Stöde reningsverk 2005 beror på att en omfattande om-
byggnation ägde rum som gjorde att bräddning var nödvändigt.

Datakälla: MittSverige Vatten, Sundsvall Vattens anläggningar

Nederbörd
•  1999 ��� mm

•  �000 100� mm

•  �001 ��� mm

•  �00� ��� mm

•  �00� 6�6 mm

•  �00� ��6 mm

•  �00� 6�� mm

•  �006 �1� mm
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Målet är att insikten och medvetenheten om biologisk mångfald och dess betydelse ska ha 
höjts hos förvaltningar, andra aktörer och allmänhet. Som framgår av sammanställningen 
pågår ett aktivt arbete.

Lokala naturvårdprojekt och djurskydd
Sundsvalls kommun har fått bidrag för att genomföra flera lokala naturvårdsprojekt. Våren 2006 beviljades 
länsstyrelsen 1 287 000 kr i bidrag till ytterligare fyra projekt: Närnatur för invandrare, Kustvattenplan för 
Sundsvalls kommun, Restaurering av fågelsjön Skrängstasjön, Selångersfjärden runt. Hemsidan om natur 
hade 561 besökare 2006. 

Under året har miljökontoret medverkat i ett länsprojekt för tillsyn av kalvar. Kalvar är extra beroende av 
bra miljö och omvårdnad Man har bland annat tittat på stallmiljön, på rutinerna vid födsel och på hur de 
utfodras. Projektet fortsätter under våren 2007.

Kultur och hälsa
Sundsvalls breda utbud inom idrott, rekreation, fritid och kultur är en viktig förutsättning för en god livs-
miljö i kommunen.  Undersökningar har på senare år visat tydliga samband mellan en aktiv fritid (såväl 
fysiskt som kulturellt) och en god hälsa. Där har kommunens verksamheter en viktig roll dels genom det 
omfattande ordinarie utbudet, dels genom särskilda satsningar. Generellt kan sägas att alla verksamheter 
inom Kultur & Fritid arbetar utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

Ett axplock av händelser under 2006 
Sundsvall har unika förutsättningar för ett aktivt friluftsliv och är faktiskt ledande i Sverige när det gäller att 
erbjuda natur- och friluftsområden i omedelbar närhet till stadskärnan och bostadsområdena. Dessa redan 
goda förutsättningar har nu förstärkts ytterligare genom 2006/2007 års satsning på en konstsnöanläggning 
på Södra Berget, som förser Södrabacken, Sidsjöbacken och längdskidstadion på Södra Berget med snö. Här 
har lokala skidklubbar, länsstyrelsen, EU och Sundsvalls kommun samverkat med målet att kunna erbjuda 
sundsvallsborna en längre åksäsong vintertid.

Kommunen ger ett omfattande stöd till föreningsliv och allmänhet:
bidrag ges till aktiviteter för drygt 1600 barn och ungdomar dagligen, året runt 

•  De fyra simhallarna har över 200 000 badbesök varje år 
•  Sidsjöbacken noterar 200 000 åk varje år
• 89 kulturprogram har genomförts med arrangemangsbidrag
•  Offentliga barnteaterföreställningar har besökts av 3748 personer.
•  Omfattande verksamhet i samarbete med skolorna i kommunen.

2005 och flera år framåt pågår en satsning för att uppmuntra och möjliggöra spontana aktiviteter inom idrott 
och fritid. Dels har bidragen till föreningar förändrats så att de kan söka medel för verksamhet som främjar 
spontanaktiviteter hos barn och unga, dels kommer man att nyanlägga särskilda anläggningar för spontanak-
tiviteter i bostadsområden. Målet är att bygga fyra sådana anläggningar fram till 2010. 

Under 2006 har en kartläggning gjorts av vilka anläggningar som finns i dag i samtliga bostadsområden. Ung-
domsdialoger har genomförts, där ungdomar 11-18 år fått berätta vad de gör på sin fritid, var de vistas, hur de upple-
ver miljön och vad de saknar i sitt bostadsområde. Resultaten återkopplas i form av utställningar på skolor och fritids-
gårdar, och utgör tillsammans med kartläggningarna ett planeringsunderlag i arbetet med de nya anläggningarna.

Naturens och kulturens betydelse          för natur och folkhälsa
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Naturens och kulturens betydelse          för natur och folkhälsa

Genom fritidsgårdar och olika utåtriktade satsningar erbjuds ungdomar möjligheter till en positiv fritid, 
t ex Drakstaden Skatepark, lägerverksamhet i Lögdö vildmark, Ung Film och ett flertal musiksatsningar. Fri-
tidsgårdarna bedriver huvudsakligen öppen verksamhet, där ungdomars önskemål och behov står i fokus.

Kulturavdelningen stödjer och arrangerar en mångfald av kulturevenemang i Sundsvall, för att ge möj-
lighet till både uttryck och intryck. Genom att ordna kurser och verkstäder för barn och ungdomar, under 
ledning av professionella konstnärer, stärks de ungas möjligheter att uttrycka sig och därmed stärka sin själv-
bild och livskompetens.

Kulturmagasinet fyllde 20 år under 2006 och firades med en välbesökt jubileumsvecka. Kulturmagasinet 
förtjänar väl sitt tillnamn ”sundsvallsbornas vardagsrum,” med sina nästan en halv miljon besök per år. 

50-årsjubilerande Sundsvalls museum började under 2006 förbereda för en helt ny basutställning, som 
väntas bli klar under 2007.  

Stadsbiblioteket i Kulturmagasinet har under 2006 gjort en ordentlig rockad i lokalerna. Skönlitteraturen 
har gjorts mer synlig, och mera luft och rymd har skapats i gatuplanet. 

Konsument Sundsvall har flyttat till en mer tillgänglig plats, nära ingången till biblioteket. Konsument 
Sundsvall ger hjälp och stöd i konsumentfrågor, erbjuder energirådgivning samt bistår vid skuldsanering.

Biblioteken gör omfattande satsningar på barns och ungas läsande genom olika former av samarbete med 
förskolor och skolor. Att ha nära tillgång till sitt bibliotek är ibland inte enkelt i en geografiskt stor kommun 
som Sundsvall. Därför finns bokbussen, som är ett väl rustat, rullande närbibliotek som regelbundet besöker 
138 hållplatser runtom i kommunen, varav många skolor, förskolor och vårdinrättningar. 

Det är viktigt att göra utbudet inom fritids- och kulturområdet väl känt för sundsvallsborna och kom-
munens hemsida sundsvall.se är en viktig kanal. Hemsidan ungisundsvall.se fokuserar på information för 
ungdomar. Broschyren Barnens Sundsvall kommer att bli årligen återkommande. 

Levande skogar

Allt större arealer skog får skydd. 

Delmål: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Skogsareal
Nyckeltal: Skogsareal per skogsägare (ha)
Den totala arealen skog inom Sundsvalls kommun är 244 000 ha. De största skogsägarna är kommunen, 
Norrskog och SCA.

 Norrskog    SCA    Sundsvalls kommun   
Datakälla: Stadsbyggnadskontoret, Norrskog och SCA skog
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Ett rikt odlingslandskap
KRAV-certifierad mark
Nyckeltal: KRAV-certifierad åker- och betesmark (ha)

Datakälla: KRAV ekonomisk förening

EU-ekologiskt odlad åker, %
Nyckeltal: Andel åker med miljöstöd för ekologisk odling  (%)

Datakälla: Jordbruksverket

Miljöcertifierad skog
Nyckeltal: Andel FSC- och PEFC-certifierad skog (%)

FSC-certifiering innebär att minst fem procent av sko-
gen skall sparas av naturvårdsskäl och inte utsättas för 
skogsbruk. Lövträd och död ved ska lämnas kvar. Man 
får inte dika ut sumpskogar och våtmarker och man får 
inte plantera in främmande trädslag. Att reglerna följs 
kontrolleras av oberoende certifierare som genomför 
uppföljning med stickprovskontroller en eller flera gånger 
om året. På liknande sätt innebär PEFC-certifiering bl.a. 
att brukningsenheter större än �0 ha ska avsätta minst � 
procent skogsmark för skötsel med naturvårdsändamål 
samt att mängden död ved ska ökas.

 FSC    PEFC   
Datakälla: Stadsbyggnadskontoret, Norrskog och SCA skog

Naturreservat och skyddad skog
Nyckeltal: Andel naturreservat och skyddad skog av 
kommunägd skog (%)

 Skyddad skog    Naturreservat   
Datakälla: Länsstyrelsen resp. SCA Skog, Norrskog och 

stadsbyggnadskontoret
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En tendens till förbättring av försurningssituationen kan noteras. Dock 
visar 2006 års provtagning sämre värden än 2005.

Delmål: År 2010 skall högst 5 % av antalet sjöar och högst 15 % av sträckan 
rinnande vatten i landet vara drabbade av försurning som orsakats av 
människan.

Kalkning av sjöar och vattendrag är en väl beprövad åtgärd mot försurning i 
Sverige. Det är möjligt att skydda de mest värdefulla vattendragen, dock till en 
relativt hög kostnad. Åtgärden måste ständigt upprepas så länge försurningspro-
blemet kvarstår.

Miljökontoret mäter pH i kommunens sjöar och vattendrag med utpekade 
bevarande- eller nyttjandevärden under vinter- respektive vårflöde för att följa 
försurningen. Våren 2006 hade 83 % av de försurningshotade sjöar och vatten-
drag ett pH-värde som är större eller lika med 6. Det är en försämring jämfört 
med 2005 då 100 % av sjöarna uppfyllde målet. Orsakerna kan vara flera: prov-
tagningen har utökats under 2006 vilket ger större mätsäkerhet och att målen 
behöver revideras enligt naturvårdsverkets rekommendationer.

Målet är att insikt och medvetenhet om biologisk mångfald och dess bety-
delse har höjts hos förvaltningar, andra aktörer och allmänhet.

Kalkade sjöar
Nyckeltal: Andel kalkade sjöar av det totala antalet sjöar. (%)
Kalkning av sjöar och vattendrag sker enligt en fastställd kalkningsplan och har 
till syfte att motverka försurning.

I ett stort antal sjöar och vattendrag, både kalkade och okalkade, kan man i dag 
se en tendens till förbättring av försurningssituationen. Det beror främst på ett 
minskat nedfall av svavel. Att belastningen av försurande ämnen minskar gör 
också att kalkgivorna kan skäras ned i många sjöar och vattendrag. Under de 
senaste trettio åren har pH-värdet i nederbörden ökat från pH 4 till pH 5. 

Datakälla: Miljökontoret

Bara naturlig försurning
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Ozonnedbrytande ämnen

Arbetet för att få bort ozonnedbrytande ämnen fortsätter enligt de 
mål som satts upp.

Delmål: År 2010 skall utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till största delen ha 
upphört.

Stora mängder CFC och HCFC ligger upplagrade i isoleringsmaterial i byggna-
der, mark och rör. Utbytet av produkter med isoleringsmaterial som innehåller 
ozonnedbrytanden ämnen mot mer miljövänliga alternativ är därför beroende 
av den takt med vilken man bygger om/river gamla fastigheter och andra an-
läggningar.

Installerade mängder CFC, HCFC och HFC
Nyckeltal: Installerade mängder CFC, HCFC och HFC (kg)

 HFC    CFC    HCFC   
Datakälla: Miljökontoret

Sammanlagd omhändertagen mängd CFC, HCFC och HFC
Nyckeltal:  Sammanlagd omhändertagen mängd CFC, HCFC och HFC (kg)

 HCFC    HFC    CFC   
  Datakälla: Miljökontoret    

Skyddande ozonskikt

Antal anmälda anläggningar per år: 

• �00�  ��� st
• �00�  ��1 st
• �00�  ��� st

Datakälla: Miljökontoret
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Skyddande ozonskikt

Levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga 
och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög 
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedri-
vas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyd-
das mot ingrepp och andra störningar.

Badvatten
Det dåliga badvattnet i Slädaviken 2005, har följts upp 2006 med utökad prov-
tagning och information till boende i området. Problemet beror bland annat 
på dålig gödselhantering i närheten av Slädabäcken och otillräckliga enskilda 
avloppsanläggningar i området. 2006 var badvattnet godtagbart. 80 % av övriga 
prover på strandbaden var godtagbara.

Kontroller av strandbad
Nyckeltal: Resultat av kontroller av badvatten vid strandbad sommartid. (%)

 Tjänliga    Tjänliga med anmärkning    Otjänliga   

Ungefär 55 prover tas varje år.                           Datakälla: Miljökontoret

Hav i balans 
samt levande kust och skärgård

Kust- och strandlängd, km, år �000

Insjöstränder och vattendrag  ��0�
Öar i insjöar  1��
Havsöar  1��
Fastlandskust  166 

Öar i hav, insjöar och vattendrag, år �000

Antal  10�0
Landareal, ha 9�10
Omkrets, km  ��

Areal och antal byggnader inom 100 m 
från fastlandskustlinjen, år �000

Areal, ha  1��6
Antal byggnader  111�

Areal och antal byggnader inom �00 m 
från fastlandskustlinjen, år �000

Areal, ha ���0
Antal byggnader  �61� 
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De stora företagens        miljöarbete

 Akzo Nobel

Inom Stockviksverken finns fyra företag inom Akzo Nobel- koncernen samt 
AGA Gas och Superior Graphite. Akzo Nobel Surface Chemistry tillverkar 
tvättmedelsråvaror och hjälpkemikalier för vägbyggnads-, gruv- och göd-
ningsmedelsindustrin. Carbide Sweden AB tillverkar kalciumkarbid som 
används för framställning av acetylengas och som avsvavlingsmedel i stål-
industrin. Eka Chemicals AB tillverkar Expancel-mikrosfärer. Marknadsfö-
ring, forskning och utveckling för dessa enheter finns också på området. 
Eka Chemicals tillverkar också natriumklorat som används till blekning av 
pappersmassa samt Purate® som används till vattenrening. Inom Eka Che-
micals finns även en avdelning som servar hela fabriksområdet med tekniska 
servicetjänster. Casco Adhesvies tillverkar Pergopack, en produkt som an-
vänds som tillsatsmedel i färger och lacker. Inom området ligger också AGA 
Gas samt Superior Graphite som tillverkar syntetisk grafit för gjuteri- och 
stålindustrin.

Viktiga miljöhändelser under 2006
Expancel har under 2006 övergått från Akzo Nobel Surface Chemistry AB 
till Eka Chemicals AB. Eka Chemicals AB har slutfört sanering av två kvick-
silverförorenade markområden under 2006. Under året har Carbide Sweden 
AB fortsatt arbeta med en förnyelse av sitt tillstånd för miljöfarlig verk-
samhet, även hamnverksamheten kommer att ingå i tillståndsprövningen. 
Länsstyrelsen i Västernorrland samt Miljökontoret har under året utfört en 
uppföljning av egenkontroll enligt MB av Akzo Nobel Surface Chemistry. 
Under året har det beslutats att Akzo Nobel Surface Chemistry avvaktar 
med ny villkorsprövning tills vidare, (en MKB har tagits fram och ett för-
sta samråd har hållits). Omcertifiering av ledningssystemen för både miljö 
(14001:2004 ) samt kvalitet (9001:2000) har under året genomförts för 
flera delar av verksamheten.

Produktion Akzo Nobel
Nyckeltal: Antal ton av olika produkter som Akzo Nobel tillverkar 

 Kalciumkarbid    Natriumklorat    Surface Chemistry    
 Urea/fenolharts    Polymerer   

Datakälla: Akzo Nobel

Avfall, Akzo Nobel
Nyckeltal: Mängden avfall till GANSCA och övriga från 
Akzo Nobel (ton)

 Till GANSCA   Till övriga   Till Blåberget   
Avfallsmängderna totalt har för karbidfabriken minskat jämfört 
med föregående år. Den främsta anledningen är att under 
�006 har materialfilterstoft återigen återförts till karbidugnen 
i stor utsträckning.En tank på 10 000 m� har under året helt 
tömts och innehållet har skickats till SAKAB för destruktion. 
Rivningslov för tanken är inlämnat.

Datakälla: Akzo Nobel

Utsläpp till luft, svaveldioxid m m,
Akzo Nobel
Nyckeltal: Utsläpp till luft av svaveldioxid och kalk och 
kolstoft från Akzo Nobel (ton)

 Totalt    Kalk och kolstoft    Svaveldioxid   
Datakälla: Akzo Nobel

Utsläpp till vatten, totalkväve och COD, Akzo 
Nobel
Nyckeltal: Antal ton totalkväve och COD som släpps ut till 
vatten från Akzo Nobel (ton)

 Totalt    COD    Totalkväve    
Datakälla: Akzo Nobel

Akzo Nobel
www.akzonobel.se
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De stora företagens        miljöarbete

 Superior Graphite Europé Ltd

Superior Graphite är ett amerikanskt familjeföretag som tillverkar ett uppkolningsmedel för gjuteri- och 
stålindustrin. Kunder finns i hela världen men fokus är främst på Västeuropa. Företaget har 40 anställda 
i Stockvik och omsätter cirka 170 MSEK. Då processen avger svavelhaltiga gaser fokuseras miljöarbetet 
främst på att hålla utsläppet av svaveldioxid på en så låg nivå som möjligt.

Produktion 
Nyckeltal:  Antal ton av syntetisk grafit som producerats 

Datakälla: Superior Graphite

Avfall 
Nyckeltal: Mängden avfall till GANSCA och Blåberget (ton)

 Till Blåberget    Till GANSCA   
Avfallet består av gips som deponeras på Blåberget (2239 ton), av osorterat 
avfall (59 ton) och brännbart avfall (41 ton) som båda går till deponi på 
Blåberget samt av koksdamm som deponeras på Gansca deponi (243 ton).

Datakälla: Superior Graphite

Utsläpp till luft 
Nyckeltal: Utsläpp till luft av svaveldioxid, kvävedioxid och stoft från 
Superior Graphite (ton)
Utsläppen från Superior Graphite utgörs av svaveldioxid 
(93.2 ton, villkor max 110 ton), kväveoxider (0,7 kg/ton, 
villkor max 0,8 kg/ton), stoft (6 ton, villkor max 9 ton) 
samt till vatten av spol- och tvättvatten (24m3, villkoret är 
max 50m3) och osedimenterad kalklösning 50 m3, villkor 
0 m3, tillfälligt tillstånd erhållet).

 Svaveldioxid    Stoft   
Datakälla: Superior Graphite Europé Ltd
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 SCA Ortvikens Pappersbruk

SCA Graphic Sundsvall tillverkar klorfri sulfatmassa, CTMP och absorptions-
materialet airlaid vid Östrands massafabrik samt tidnings- och bestruket papper 
vid Ortvikens pappersbruk. SCA Graphic Sundsvall ingår i SCAs affärsområde 
Forest Products, som tillverkar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, 
massa, sågade trävaror och skogsbaserade biobränslen. SCA Forest Products för-
valtar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med 
virkesråvara samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar.

SCA Graphic Sundsvall använder klorfria blekningsprocesser, TCF, och 
innehar certifikat för kvalitet, ISO 9001, och miljöledning, ISO 14001. SCAs 
skogsbruk är certifierat enligt Forest Stewardship Council, FSC. Tryckpapper 
tillverkat vid Ortvikens pappersbruk samt massa tillverkad vid Östrands mas-
safabrik är också certifierade enligt FSC. Tryckpapperet uppfyller även miljö-
märkningen SVANENs kriterier.

Miljöåret 2006
Under 2006 producerades ca 844 000 ton, en avsevärd ökning från 2005. Trots 
att produktionen 2006 var den högsta i brukets historia var utsläppen av kvä-
vedioxid och koldioxid samt oljeförbrukningen den lägsta i modern tid. Proces-
serna har trimmats och energieffektiviteten ökat. Den specifika värmeförbruk-
ningen vid pappersmaskinerna har reducerats med 13% sedan 2001.

Mätningar tyder på att bullersituationen är fortsatt bra och mängden avfall 
till deponi ligger på låg nivå. Två skorstenar har blivit tre i och med att rök-
gaskondenseringen togs i drift med resultatet ytterligare ökad energieffektivise-
ring. 77 GWh av fabrikens spillvärme har levererats till Sundsvalls kommuns 
fjärrvärmenät (investeringen i rökgaskondensering innebär en möjlig fjärrvär-
meöverföring motsvarande uppvärmning av ca 5 000 villor. De nya biologiska 
förstegen på avloppsvattenreningen har trimmats in och utsläppen har minskat 
jämfört med förra året.

Klagomål
Ett mindre antal påpekanden från närboende har inkommit under året. Dessa 
har t ex rört tillfälliga buller- och stoftstörningar. 

Åtgärder
Samtliga synpunkter utreds och åtgärdas samt kommuniceras med kommunens 
miljökontor och i förekommande fall med den som framfört påpekandet. I van-
lig ordning har fabriken haft samråd och fortlöpande kontakt med tillsynsmyn-
digheten under året.

Produktion SCA
Den sammanlagda produktionen av trähaltiga tryckpapper 
såsom tidningspapper och förbättrat (högre ljushet) tid-
ningspapper, samt lättviktigt bestruket (LWC) papper.

Nyckeltal: Antal ton producerat papper 

Produktionen har under �006 uppgått till ca ��� 000 
ton, vilket innebär en avsevärd ökning jämfört med 
föregående år.

Datakälla: SCA



LIVSMILJÖBOKSLUT 2006 ��

Utsläpp SCA
De utsläpp till vatten och luft som det finns provisoriska riktvärden för i gäl-
lande tillstånd. Utsläppen är kväveoxider, NOX, till luft, suspenderade ämnen 
(SÄ), kemiskt syreförbrukande ämnen (CODCr), totalfosfor (Tot-P) och total-
kväve (Tot-N) till vatten.

Miljömål och uppföljning 2006-2008
En miljöaspektvärdering görs varje år, där hänsyn tydligt tas till de regionala 
miljömålen. I den framgår vilka aspekter som är viktigast att hantera för året 
och värderingen är en bra urvalsprocess för de nya miljömålen. Det övergri-
pande miljömålet för 2006 –2008 är att under perioden 2006-2008 minska: 
•	 COD-utsläppen med 10 % 
•	 Specifikt processvattenflöde med 5% 
•	 Specifikt värmeenergi med 3%
 räknat från basåret 2005.

Når vi delmålen?
När ett år har avverkats av målperioden har redan COD-målet uppnåtts medan 
vattenflödet och värmeenergin kräver fortsatta åtgärder. Dessa miljömåls hand-
lingsprogram rör åtgärder som att hantera störningar från pappersmaskiner och 
massafabrik, stabilisera driften på den biologiska reningen och öka forskning, 
utveckling och projektering inom området inför framtiden.

Utsläpp till luft, kväveoxider, SCA
Nyckeltal: Utsläpp av kväveoxider till luft från SCA (ton)
Utsläppen av kväveoxider till luft består av två delar. Dels den del som kommer 
från förbränningen och dels den del som kommer från användandet av gasol 
till gasoltorkar.

Datakälla: SCA Ortviken

Utsläpp till vatten, totalfosfor, SCA
Nyckeltal: Mängden totalfosfor mätt i kg/dygn som 
SCA släpper ut i vatten. (kg/dygn)

Riktvärdet är 16 kg/dygn.  Efter intrimningen av de nyli-
gen installerade bioförstegen har utsläppen reducerats 
jämfört med föregående år.

Datakälla: SCA Ortviken

www.sca.se
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Utsläpp till vatten, COD, SCA
Nyckeltal: Mängd syreförbrukande ämnen COD (Chemical Oxygen 
Demand) mätt i ton/dygn, som släpps ut från SCA (ton/dygn)

Riktvärdet är 13 (sommartid) resp 16 (vintertid) ton/dygn.  
Efter intrimningen av de nyligen installerade bioförstegen så 
har utsläppen reducerats jämfört med föregående år.

Datakälla: SCA

Avfall SCA
Det behandlingsbara industriavfall som går till kommunal 
deponi. Avfallsmängden på fortsatt låg nivå.
Nyckeltal: Avfallsmängd till Blåberget (ton)

Datakälla: SCA Ortviken

Energianvändning SCA
Mängden el och olja som förbrukats under året.

Når vi delmålet?
Oljeanvändningen och den specifika elanvändningen har 
minskat under året.

Elektricitet SCA
Nyckeltal: Mängden specifik el mätt i kWh som används för att tillverka 
ett ton papper. 

 

Datakälla: SCA Ortviken

Eldningsolja SCA
Nyckeltal: Mängden eldningsolja mätt i m³ som används i produktio-
nen (m³)

Datakälla: SCA Ortviken
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 Kubal

KUBAL är Västernorrlands största metallindustri och skapar viktiga arbetstill-
fällen till regionen. Av den aluminium som tillverkas i Sundsvall levereras ca 50 
procent till kunder i Sverige och 50 procent till Europa för tillverkning av en 
mängd olika produkter - från förpackningar av alla de slag till byggmaterial och 
bilkomponenter. Kubals verksamhetssystem är fortsatt certifierat enligt miljö-
standarden ISO 14 001 sedan 2004. Certifieringen är ett kvitto på att företaget 
arbetar med de viktigaste miljöfrågorna mot ständiga förbättringar på ett syste-
matiskt sätt med regelbundna uppföljningar.

Produktion Kubal
Beslut om att konvertera Söderberg till Prebake
Under hösten 2006 fattades beslut om att konvertera Söderbergstekniken till 
Prebake vid det gamla Verk 2. Investeringen kommer att kosta ca 1350 milj.
kr och kommer att innebära att belastningen på miljön minskar avsevärt. PAH 
kommer att i princip försvinna, växthusgaserna reduceras kraftigt, utsläpp till 
luft och vatten minskar, resurser används bättre och avfallet minskar. Ombygg-
naden beräknas vara klar 2009.

Når vi delmålet?
Produktionstalet representerar det som produceras i form av flytande metall i de 
båda elektrolysverken, Verk 1 och Verk 2. 2006 nåddes inte produktionsmålen i 
Verk 2. Anledningen var stora problem med anodarbete och råvaran som används 
vid framställning av anodmassa till Verk 2. Övriga enheter nådde sina mål.

Åtgärder
Under året har extra stort fokus lagts på anoderna tillsammans med personella 
resurser på direkta åtgärder och rutiner för exempelvis kontroll av gaskappor, 
brännare, gasledningar och underhåll av återvinningsanläggningen.

Produktion, Kubal
Nyckeltal: Aluminiumproduktion  (ton)
Mängden aluminium som Kubal producerar i de två verken

 Verk 2    Verk 1   
Datakälla: Kubal

Avfall Kubal
Delmål:  Målet att minska mängden avfall
Avfall som går till GANSCA deponi består av 
elfilterstoft, blästerrester och katodrester.

Når vi delmålet?
Målet att minska mängden avfall har uppnåtts 
under året och den positiva trenden fortsätter.

Åtgärder
Kontinuerligt ges utbildning till Kubals an-
ställda samt anlitade entreprenörer gällande 
avfallsrutiner.

Avfall, Kubal
Nyckeltal:  Mängden farligt avfall från KUBAL (ton)
Mängden avfall till GANSCA, främst bläster-
rester, sido-bottenkol och el-filterstoft

Kubal har inte producerat lika mycket farligt 
avfall under 2006 som beräknat men mängden 
kommer att återgå till normal nivå under 
2007. 

Datakälla: Kubal

www.kubal.se
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Utsläpp Kubal
Kubals emissioner består av utsläpp både till luft och vatten då 
ugnsgaser och hallventilation tvättas innan de går ut till luft. Flu-
orider kommer från den saltsmälta som finns i elektrolysugnarna. 
Anoden i Verk 2 steks och förbrukas kontinuerligt varvid PAH 
frigörs. Svavel härrör från råvarorna beck och koks som används 
för tillverkning av anodmasssa. Stoft till luft och suspenderade 
ämnen består tills största del av aluminiumoxid. 

PAH-fattig anodmassa
För att minska emissioner av PAH har en ny typ av beck har un-
der ett par år testats till anoderna i Verk 2. Den s k PAH-fattiga 
anodmassan har använts på 80 elektrolysugnar under året. De mät-
ningar som har gjorts i samband med användning av PAH-fattig 
anodmassa visar att benso(a)pyren till luft minskar med ca 50 %. 
Även partikulära PAH (polyaromatiska kolväten) minskar till vatten 
med ca 30 %. Vissa problem med anoderna har kunnat härledas till 
anodmassan vilket bl a har medfört att hanteringen är något mer 
resurskrävande. Ett beslut togs under hösten 2006 att helt övergå 
till produktion av anodmassa med det PAH-fattiga becket. Fr o m 
mars 2007 används detta på samtliga 262 Söderbergsugnar.

Når vi delmålet?
Utsläppen till vatten med avseende på PAH (Bornef6) från Verk 
2 har varit något högre än tidigare orsakat av problem med insta-
bil drift (se under uppföljning av produktion).

Åtgärder
Se uppföljning produktion

Utsläpp till vatten, Kubal verk 1
Nyckeltal: Mängden fluorider, PAH och suspenderade ämnen som släpps 
ut till vatten från Verk 1. (kg/ton metall)
Emissionerna representerar hur mycket av totala fluorider, PAH 
i form av Bornef-6 (en sammansättning av sex komponenter av 
PAH) samt suspenderat material (mest aluminiumoxid) som 
emitteras från det verk som drivs med prebaketeknik.

 Totalt    Susp.ämnen    Fluorider    Tjära   
Emissioner till vatten från Verk 1 ligger i nivå med föregående år.

Datakälla: Kubal

Utsläpp till vatten, Kubal verk 2
Nyckeltal: Mängden fluorider, PAH och suspenderade ämnen som släpps 
ut till vatten från Verk 2. (kg/ton metall)
Emissionerna representerar hur mycket av totala fluorider, PAH 
i form av Bornef6 (en sammansättning av sex komponenter av 
PAH) samt suspenderat material (mest aluminiumoxid) som 
emitteras från det verk som drivs med Söderbergsteknik.

 Totalt    Susp.ämnen    Fluorider    Tjära   
Emissionerna till vatten från Verk2 ligger i nivå med tidigare och 
förväntas ligga i denna nivå även under nästa år.

Datakälla: Kubal

Utsläpp till luft, svaveldioxid mm, Kubal verk 1
Nyckeltal: Mängden stoft, fluorider, tjärämnen och svaveldioxid som släpps 
ut till luft från Verk 1. (kg/ton)
Emissionerna representerar hur mycket av stoft, fluorider, tjär-
ämnen samt svaveldioxid som emitteras från det verk som drivs 
med prebaketeknik.

 Svaveldioxid    Stoft    Fluorider    Tjära     
Emissionerna till luft från Verk 1 ligger i nivå med tidigare och 
förväntas ligga i denna nivå även under nästa år.

Datakälla: Kubal
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Utsläpp till luft, svaveldioxid mm, Kubal verk 2
Nyckeltal:  Mängden stoft, fluorider, tjärämnen och svaveldioxid som släpps ut till luft från 
Verk 2. (kg/ton)
Emissionerna representerar hur mycket stoft, fluorider, tjärämnen samt svavel-
dioxid som emitteras från det verk som drivs med Söderbergsteknik.

 Svaveldioxid    Stoft    Fluorider    Tjära   
Under året har emissionerna varit högre än normalt. Detta berodde på stora 
problem i driften i Verk 2. Under sommaren uppstod problem med tillgänglig-
heten på traverser och fordon som används för att sköta driften av anoderna. På 
grund av dessa problem påverkades påläggningen av anodmassa och justeringen 
av de strömförande bultarna. Vi fick även en kvalitetsförsämring på koksråvaran 
som vi använder för att tillverka anodmassa. Försämringen orsakades av föränd-
ringar av världsläget inom petroleumindustrin. I kombination med störningar 
på anodskötseln under sommaren ledde detta till problem med ett stort antal 
ugnar.

Datakälla: Kubal

Energianvändning Kubal
Energimängd som åtgår för att tillverka ett ton aluminium.
Att spjälka sönder aluminiumoxid till flytande aluminium och koldioxid är 
väldigt energikrävande. Det åtgår mer energi med Söderbergsteknik då denna 
process innehåller två processer, bryta ner aluminiumoxid samt kontinuerligt 
baka anoden. Då anoden redan är förbakad med prebaketekniken krävs mindre 
energi.

 
Förbrukad energi, Kubal
Nyckeltal: Energiförbrukning per producerat ton metall. (kWh/ton Al)

 Verk 2    Verk 1   
Datakälla: Kubal
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 Sundsvalls Hamn AB

Sundsvalls Hamn AB bedriver hamnverksamhet i två hamndelar, Tunadalsham-
nen och Oljehamnen. Dessutom förekommer visst ombordsarbete vid industri-
kajerna. Tunadalshamnen används huvudsakligen av bolaget för hantering av 
skogsprodukter och papper, men även för styckegods, kemikalier och bulkgods. 
Verksamheten omfattar bland annat godshantering på land och på fartyg, maga-
sinhantering, drift och underhåll av anläggningar på land och i vatten, bogser-
båtsverksamhet och isbrytning, verkstad, maskinpark och kranar. Även ansvaret 
för fartygstrafiken i hamnområdet är en del av bolagets verksamhet. Hamnområ-
det har en landyta på ca. 30 ha och där finns bland annat kajer, bangård och stora 
magasinytor. I dagsläget sker ca. 480 fartygsanlöp per år och mängden sjögods är 
ca. 1.630.000 ton per år.

Hamnverksamheten i Oljehamnen omfattar in- och utlastning av petrole-
umprodukter från/till fartyg via rörledningssystem till/från depåer och bergrum. 
Hamnverksamheten innehåller även förvaltning av fasta hamnanläggningar ut-
anför utarrenderade depåområden. I dagsläget sker ca. 60 fartygsanlöp per år och 
mängden petroleumprodukter över kaj är ca. 460.000 ton per år. Verksamheten 
i Oljehamnen bedrivs dygnet runt.

Viktiga miljöhändelser under 2006
Sundsvalls Hamn AB skall medverka till att främja en långsiktig hållbar utveck-
ling av vår livsmiljö genom att i vår verksamhet arbeta för minsta möjliga miljö-
påverkan. Tillstånd enligt miljöballken till hamnverksamhet i Tunadalshamnen 
erhölls den 25 april 2006. Frågan om vilket villkor, som slutligen skall gälla för 
buller från Tunadalshamnen är uppskjuten till senast den 31 december 2007. 
Hamnbolaget skall under en prövotid utreda vilken bullernivå, som verksamhe-
ten medför vid närbelägna bostäder efter att planerade åtgärder har genomförts. 
Verksamheten i Oljehamnen har under året bedrivits i överensstämmelse med 
fastställt, villkorat tillstånd enligt miljöbalken.

Oljehamnen
Verksamheten har under året bedrivits i överensstämmelse med fastställt, villko-
rat tillstånd enligt miljöbalken. För anpassning av befintlig kaj till kravet på 12 
meters fritt vattendjup i kajlinjen och dess förlängning planeras muddring i er-
forderlig omfattning. I slänterna öster och väster om kajen samt på botten erfor-
dras erosionsskydd. Dessa arbeten är tänkt att utföras 2007 och sannolikt måste 
tillstånd till vattenarbeten sökas hos miljödomstolen. Under året har reparatio-
ner av rörledningsnätet för oljeförorenat avloppsvatten (s.k. OFA-vatten) inom 
Oljehamnen utförts i enlighet med upprättat åtgärdsprogram. Renspolning och 
kontroll genom filmning av hela rörledningssystemet har sedan genomförts. Yt-
terligare erforderliga reparationer med anledning härav kommer att påbörjas vå-
ren 2007. I den centrala reningsanläggningen för OFA-vatten har ca. 36.500 kg 
avfall (olja, slam och vatten) avskiljts. Utgående vatten efter rening, som släppts 
till recipienten (Sundsvallsfjärden), har beräknats innehålla ca. 78 kg olja.

Petroleumprodukter Oljehamnen
Nyckeltal: Hanterad mängd petroleumprodukter. 
(ton)
År 2006 anlände 60 fartyg till oljehamnen.

 Eldningsolja/dieselolja    Bensiner   
 Flygfotogen   

Datakälla: Sundsvalls Hamn AB

Farligt avfall Oljehamnen
Nyckeltal: Farligt avfall från fartygen och den egna 
verksamheten (ton)

 Egen verksamhet    Fartyg   
Datakälla: Sundsvalls Hamn AB

Osorterat avfall Oljehamnen
Nyckeltal: Mängden osorterat avfall (ton)

 Fartyg    Egen verksamhet   
Datakälla: Sundsvalls Hamn AB
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Sundsvalls Hamn, Tunadalshamnen
Tillstånd enligt miljöballken till hamnverksamhet i Tunadalshamnen erhölls 
den 25 april 2006. En ny oljeavskiljare (koalecenstyp) har installerats i anslut-
ning till tvätt- och spolhallen. Därmed har under de senaste två åren 3 st. nya 
oljeavskiljare tagits i bruk för att rena såväl avlopps- som dagvatten från truck-
verkstadens verksamhetsområde. Även dagvatten från området kring in- och 
utfartsgrindar leds till en av de nämnda oljeavskiljarna. Provtagning enligt kon-
trollprogram sker av egen behörig personal. Ett antal dagvattenbrunnar inom 
delar av kajområdet har utrustats med s.k. torvfilter under den del av året, när 
ingen frysrisk föreligger. Syftet är att minimera konsekvensen av ett oljeutsläpp 
vid exempelvis ett maskinhaveri. Under året har installation av tankdatasystem 
i maskinparken fortsatt från 2005. Syftet är att genom en bra uppföljning av 
varje maskins faktiska bränsleförbrukning skapa förutsättningar för en mer op-
timal drift och därmed också minska onödig körning. Körning av ett antal ter-
minaltraktorer med det syntetiska dieselbränslet Eco-Par fortsätter. Provet avser 
utröna möjligheten att minska utsläpp till luft av kväve- och koldioxider.

Gods Tunadalshamnen
Nyckeltal: Hanterad mängd gods till fartyg och land. (ton)

 Landgods    Till fartyg   
Datakälla: Sundsvalls Hamn AB

Avfall från fartygen Tunadalshamnen
Nyckeltal: Mängden sludge och övrigt farligt avfall från fartygen (ton)

 Sludge    Övrigt farligt avfall   
Datakälla: Sundsvalls Hamn AB

Farligt avfall från egen verksamhet, 
Tunadalshamnen
Nyckeltal: Antal ton farligt avfall från den egna 
verksamheten. (ton)

 Förorenad bark   
 Oljefilter och övrigt oljehaltigt avfall   
 Bilbatterier    Elektronikskrot   

Datakälla: Sundsvalls Hamn

www.sundsvallshamn.se
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Miljömålsarbete
Samtliga förvaltningar och bolag utom socialtjänsten arbe-
tar med miljömålsarbete. Socialtjänsten arbetar med folk-
hälsomålen. 

Miljöledningssystem
Samtliga bolag samt förvaltningarna fastighetskontoret 
och stadsbyggnadskontoret har infört eller arbetar på att 
införa ett ledningssystem som även omfattar miljö. Övriga 
förvaltningar gör det inte, dvs kommunstyrelsekontoret, 
miljökontoret, socialtjänsten, barn-och utbildningförvalt-
ningen, Kultur&Fritid och FAVI. 

Konsekvensanalyser ur hållbarhetssynpunkt 
Av samtliga är det bara fastighetskontoret, SEAB/Reko, 
Mitthem och Räddningstjänsten, som infört konsekvens-
analyser som rutin. Kommunstyrelsekontoret har analy-
serat några ärenden och stadsbyggnadskontoret har under 
året tagit fram en rutin och tillämpat den på Stadsvision 
Sundsvall. Detta innebär att flertalet stora investeringar och 
större beslut fortfarande inte beskrivs ur hållbarhetssyn-
punkt, trots att uppdraget att göra så funnits i många år. 

Distansoberoende mötesteknik
Kommunstyrelsekontoret, miljökontoret, barn- och utbild-
ning, FAVI, SEAB El-nät, Mitthem, Sundsvall Vatten, Fo-
kusera, Räddningstjänsten och Sundsvall Arena har använt 
tekniken vid ett antal tillfällen. De som inte använder tek-
niken är stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, social-
tjänsten, Kultur&Fritid, SEAB/Reko och Skifu/Parkera.

Fordon och drivmedel
Miljöbilar
Kommunens förvaltningar och bolag äger eller leasar 496 
bilar 2006. Av dessa är endast 30 st klassade som miljöbilar. 
Ytterligare 17 av bilarna körs på RME (biodiesel) eller FT-
diesel. Det finns således 30 miljöbilar i kommunens verk-
samhet, varav endast 2 på förvaltningarna (0,6 %) och 28 på 
bolagen (22 %), totalt endast 6 procent av personbilarna.

Körsträckor
I bolagen har man under 2006 kört 173 043 mil med bo-
lagens personbilar. 

Summeras de antal mil som körts med bolagens miljö-
bilar var det 45 081 mil. Detta innebär att miljöbilarna står 
för 27 procent av bolagens totala personbilstransporter.

Fastighetskontoret kan inte ange hur många mil de bi-
lar de administrerar för förvaltningarna har körts under 
2006.  Orsaken är många felslag i inrapporteringen från 
användarna. Under 2006 har därför en ny rutin införts 
som väntas ge bra uppgifter till nästa års uppföljning.

Drivmedel
Genom fastighetskontorets administration har man tankat 
613 434 liter bensin, 1338 liter E85 och 178 048 liter die-
sel. Bolagen har tankat 71 076 liter bensin, 17 433 liter 
E85, 9 699 liter FT-diesel, 6 391 liter RME (biodiesel) och 
63417 liter diesel.

Totalt har man tankat 719 371 liter drivmedel (exkl. 
diesel), varav E85 och RME utgör 25 162 liter. Detta inne-
bär att andelen förnybart drivmedel är 3,5 procent. Det 
är därför långt till målet till år 2010 att minst hälften av 
bilarna i kommunen ska drivas med förnybart drivmedel.

Antalet mil som körs med privata bilar i tjänsten har 
minskat. Totalt har man kört 191 280 mil med privata bi-
lar i tjänsten under 2006 varav bolagen kört 16 780 mil. 
Detta är en minskning med 10 procent jämfört med 2005, 
då man körde 206 921 mil och sedan resepolicyn besluta-
des 1997 har milantalet med privata bilar nästan halverats.  
Antalet mil som körs i tjänsten har dock inte minskat men 
bilpoolen används av allt fler. 

Andelen tågresor jämfört med flygresor på resor till/från 
Stockholm har minskat jämfört med tidigare år. Tidigare 
år har merparten legat på mer än 90 procent, men andelen 
ligger nu lägre. 

Sammanställning av

Uppföljning av arbetet enligt Sundsvalls Agenda 21 avseende 
Sundsvalls kommuns verksamhet 2006
Samtliga förvaltningar och bolag har lämnat svar.
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2006 års sammanställning av nyckeltalen

Utsorterad mängd farligt avfall från hushållen (kg/inv)
Sundsvall 2,51
Medelvärde för SEkom 3.00, för Sverige 2,4 kg
De tre bästa kommunerna Enköping11.75 kg, Värmdö 10,15 
och Trosa 6,46 

Hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar, kg/inv
Sundsvall 139,21
Medelvärde för SEkom 101,76
De tre bästa kommunerna är Luleå 155,37, Kungälv 147,95 
och  Karlskrona 135,95 

Hushållsavfall, exkl. producentansvar, kg/inv
Sundsvall 361,47
Medelvärde för SEkom 296,53, för Sverige 328 kg
De tre bästa kommunerna är Övertorneå 155,0 Ånge 176, 63 
och Timrå 205,87

Andel skyddad natur, %
Sundsvall 0,68
Medelvärde för SEkom 2,65
De tre bästa kommunerna är Huddinge 32, 20, Smedjebacken 
26,43 och Trosa 19,80

Åkermark enligt EU:s stödregler för ekologisk odling %
Sundsvall 26,0
Medelvärde för SEkom 18,72, för Sverige 19%
De tre bästa kommunerna är Filipstad 98,21, Huddinge 64, 
41 och Sollefteå 59, 82

Andel hektar åkermark som omfattas av KRAV-kontroll 2006, %
Sundsvall 1,50
Medelvärde för SEkom 6,69%, Sverigemedel 6,6%
De tre bästa kommunerna är Stockholm 35, 14, Munkfors 
25,95 och Tranås 23,21
Av riksdagen antaget produktionsmål till år 2010 är 20% 

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler %
Sundsvall 61,46
Medelvärde för SEkom 57,80
De tre bästa kommunerna är Vingåker 100%, Värnamo 95,92 
och Sala 95,15 

Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)
Sundsvall 639,02
Medelvärde för SEkom 884,63
De tre bästa kommunerna är Huddinge 305,40, Helsingborg 
443,10 och Trosa 624,71

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)
Sundsvall 0,16
Medelvärde för SEkom 0,23
De tre bästa kommunerna är Vingåker 0,03, Huddinge 0,08 
och Härnösand 0,12 

Inköp av ekologiskt producerade livsmedel i kommunens 
verksamhet (%)
Sundsvall 2,53
Medelvärde för SEkom 3,19
De tre bästa kommunerna är Mönsterås 17,50, Trosa 13 och 
Hedemora 10,85
Ett nationellt mål är 25% till år 2010.

Andelen miljöcertifierade skolor (Miljöskola, Grön Flagg, Blå 
flagg) (%)
Sundsvall 4,14
Medelvärde för SEkom 11.85
De tre bästa kommunerna är Klippan 44,0, Kungälv 40,32 
och Gotland 38,95

Dessutom har tungmetallhalter i slam (kvicksilver, kadmium 
och bly) rapporterats men resultatet är inte klart pga fel i sta-
tistikrapporten. Detta gäller även beträffande koldioxidut-
släpp från försålda bränslen i kommunen. 

Sveriges ekokommuner och jämförande nyckeltal
Sundsvall är sedan 2005 medlem i Sveriges Ekokommuner. Alla länets kommuner är nu medlemmar och Västernorrland var 
landets första ekolän. Föreningen har f n 68 medlemskommuner och ytterligare ett ekolän har tillkommit, Hallands län. Sveri-
ges Ekokommuner SEkom är ett nätverk av kommuner som syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte i arbetet för att främja 
utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Arbetet ska bygga på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor 
möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa. 

I arbetet inom SEkom beslutade årsmötet 2002 att kommunerna årligen ska rapportera in sina resultat på tolv nyckeltal. 
Syftet med de jämförande nyckeltalen är att kunna följa utvecklingen mot ett hållbart samhälle i kommunerna. 45 av ekokom-
munerna har lämnat underlag till årets rapport, dvs 66% svarsfrekvens. Mer information hittar du under www.sekom.se under 
Projekt, Gröna nyckeltal och länken till databasen. 

Viktigt när man studerar statistiken är att man i första hand ska jämföra sina egna resultat över tiden. Förutsättningarna 
varierar mellan de olika kommunerna, dock kan resultaten ge en indikation på huruvida kommunen satsat extra på miljö-
frågorna. 
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