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Förord
En god livsmiljö nödvändigt för ett attraktivt Sundsvall!
För nittonde året kan vi överblicka tillståndet för miljö och folkhälsa i Sundsvalls Livsmiljöbokslut.
Årets livsmiljöbokslut visar på vikten och värdet av ett aktivt folkhälsoarbete och en hälsofrämjande samhällsplanering. Brister i folkhälsan skapar kostnader som vi inte kan undvika. Hjärt- och kärlsjukdomar orsakas inte
bara av övervikt och kost utan också av bristande vardagsmotion och att samhällsbuller ger sämre nattsömn.
Dålig luft kan förkorta livet men ger också stora problem i vardagen för allergiker. Detta ger kostnader för
samhället.
Som framgår av Livsmiljöbokslutet och Livsmiljöbarometern har vi gjort stora minskningar av våra utsläpp av
klimatpåverkande gaser. Fjärrvärmen byggs ut och övergår allt mer till förnybara bränslen. Våra stora och mindre företag minskar sin energiförbrukning och sina utsläpp av fossil koldioxid och andra klimatpåverkande gaser.
Ett av Sundsvalls stora miljö- och folkhälsoproblem är att vi ännu inte ställt om vår trafik så att den blir mer
miljö- och klimatanpassad. Biltrafiken har ökat och busstrafiken och cykeltrafiken har minskat. Det allt mer
påtagliga hotet om klimatförändringar kräver kraftfulla insatser. Kommunen har därför under 2008 tagit initiativ till en rad åtgärder bla kollektivtrafikprojekt, rapsmetylester och biogas som drivmedel, nya reseregler för
kommunens anställda, transportrådgivning har inrättats, e-handel och distansoberoende mötesteknik används
allt mer. Mycket arbete återstår inom detta område.
Vårt mål är ett Sundsvall där sundsvallsbon kan leva ett tryggt och hälsosamt liv i en god miljö. Arbetet för att
nå målen behöver intensifieras inom några områden, detta för att vi ska kunna göra nödvändiga förändringar i
rimlig takt och för att inte drabbas av ekonomiskt dyra akutinsatser. Livsmiljöbokslut 2008 visar att vi är på väg
men att vi måste fortsätta med hög ambition och ekonomiskt kloka val för att nå målen.
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Med sikte på ett hållbart Sundsvall
Den lokala regeringsförklaringen för åren 2007-2010 anger tre kännetecken
för kommunens arbete – trygghet, god livsmiljö och hållbar utveckling. I arbetet
ska miljömåls- och folkhälsoarbete bidra till utvecklingen av Sundsvall. Målet
är att Sundsvall ska utvecklas långsiktigt och hållbart ur socialt, ekologiskt och
ekonomiskt perspektiv och Sundsvalls lokala Agenda 21 ska vara styrande för
kommunens arbete.
Livsmiljöbokslutet är en del av de underlag som kommunstyrelsen beställt för att
få information för ledningsfunktionen. Livsmiljöbokslutet ger tillsammans med Livsmiljöbarometern såväl kommunledning som invånarna överblick över tillståndet i
miljö och hälsa.
Livsmiljöbokslut 2008 ska enligt fullmäktiges beslut behandla klimatfrågorna och arbetet
för en hållbar samhällsplanering. Vidare ska livsmiljöbokslutet belysa folkhälsoarbetet i
kommunen och kommunkoncernens arbete enligt Sundsvalls Agenda 21. Uppföljningar
av energi- och klimatstrategin, avfallsplanen, det drogpolitiska handlingsprogrammet,
det handikappolitiska handlingsprogrammet och folkhälsorådets arbete ska också enligt
fullmäktiges beslut belysas i livsmiljöbokslutet. Sveriges Ekokommuners jämförande
nyckeltal och de länsgemensamma miljömålsnyckeltalen ingår också. Jämställdhetsarbetet
och uppföljning av Synpunkt Sundsvall finns i år redovisat i Årsredovisningen.

Miljö- och hälsofrågorna är starkt sammanlänkade

Sundsvall har länge betonat vikten av en god folkhälsa. Hälsa är en övergripande
miljömålsfråga. Miljökvalitetsmålen inte kan nås om inte hänsyn tas till människors
hälsa. Miljöhälsofaktorerna har många kopplingar till den 16 miljökvalitetsmålen
och de 11 målområdena för folkhälsa. Folkhälsomålen har som målsättning att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Vidare kan nämnas att såväl miljöbalken som plan- och bygglagen har som
övergripande syfte att skydda människors hälsa. Hälsa är även ett grundläggande
värde för miljöpolitiken och är en övergripande fråga för miljömålsarbetet.

Miljömålssystemet ses över

Regeringen tillsatte 2008 en utredning för att till september 2009 se över miljömålssystemets
struktur och organisation. Miljömålssystemet vilar på fyra grundläggande värden – skydda
människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushållning med naturresurser
och skydd av natur och kulturlandskap. Utredningen ska också arbeta med hur
den politiska styrningen av miljömålsarbetet bör utformas och organiseras. Många
miljöproblem kan inte hanteras genom traditionell vertikal styrning. Man konstaterar
att det faktum att många är involverade i miljöpolitiken bör ses som att styrningen
förskjuts mot governance, dvs mål och genomförande i processer. Utredningen ska
se hur kommunernas roll kan utvecklas i miljömålsarbetet och involveras bättre.
De förändringar som kan bli ett resultat av utredningen kan komma att påverka
miljöarbetet i kommunerna. (se vidare www.miljomal.se)
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Klimat och hållbar samhällsplanering
Kilowattimmar energi per invånare

Industri

Hushåll

Transporter

Jordbruk

Datakälla: Nyckeltal - Kommunal och regional energistatistik, SCB

2004 antog fullmäktige energi – och klimatstrategin med målet att till år 2010 ha
minskat utsläppen av klimatpåverkande gaser med 30%. Hur långt vi kommit mot
målet redovisas i detalj i Livsmiljöbarometern.
I den årliga uppföljningen av energi- och klimatstrategin ser man att Sundsvall
har kommit långt mot det uppsatta målet. Summeringen av delåtgärderna visar
en drygt 90% måluppfyllelse. Redovisning är dock till del en uppskattning av de
olika delåtgärdernas effekter. År 2011 ska en noggrann uppföljning göras. Viktigt
att hålla i minnet är att den nuvarande energi- och klimatstrategin i första hand har
inriktning mot att minska utsläppen från de stora punktkällorna Kubal, SCA och
Korstaverket. Dessa punktkällor har nu gjort mycket stora förbättringar i teknik och
bränsleanvändning samt energieffektiviseringar och det är framför allt dessa företag
som ger det goda resultatet.
Med tanke på de allt större utmaningar som klimatförändringarna ställer oss inför
bedöms prioriteringar inom klimatområdet i behov av att skärpas. Vi kommer i nästa
energi- och klimatstrategi ha mindre möjligheter att göra stora minskningar genom
enskilda insatser. Det kommer att bli krav på förändring på många områden där varje
insats endast ger små minskningar. Inte minst är en klimatanpassad samhällsplanering
viktig. Kommunstyrelsen har begärt att en avvecklingsplan för fossila bränslen ska
arbetas fram (MRP ks 15).

Hög energianvändning i Sundsvall

Energianvändningen i Sundsvall är hög jämfört med riksgenomsnittet och det är
inte bara de stora industrierna som ger höga siffror. Produktionen av förnybar kraft
är också låg. Produktion av vindkraft finns endast i tio år gamla Helga. Intresset
för installation av värmepumpar har minskat. Spillvärme utnyttjas bland annat
genom energikombinatet i Korstaverket och fjärrkyla erbjuds som alternativ till el.
Ännu finns inte några lågenergihus byggda och biogasproduktion finns endast för
uppvärmning. Det finns intresse för småskaliga lösningar för vind, sol och vatten men
ännu är exemplen få.
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Energi- och klimatstrategin

Enligt fullmäktiges beslut ska arbetet för minskad klimatpåverkan inriktas på fyra
områden:
1. Utveckling av fjärrvärmesystemet
2. Effektivisering och hushållning med energi.
3. Transporter – effektivare energianvändning och alternativa drivmedel för
transporter.
4. Fysisk planering för effektivare energianvändning

1. Utveckling av fjärrvärmesystemet

Enligt energi- och klimatstrategin ska fjärrvärmen byggas ut till alla delar av kommunen
med tillräckligt tät bebyggelse. Det är positivt att konstatera att fjärrvärmen allt mer
byggs ut och att allt fler småhus och företag ansluts till nätet. 36 större kunder anslöts
till fjärrvärmenätet under 2008, bl a 12 anläggningar i gamla LV5-området och
Metsos anläggning i Sundsbruk. Samtidigt anslöts 423 villor, varav ett antal tidigare
direkteluppvärmda hus. Fjärrkylan byggs ut och under 2008 sparades 26 000 kWh
elförbrukning genom fjärrkyla.
Fjärrvärmen är, sedan den nya avfallspannan i Korstaverket togs i bruk och
energikombinatet blivit klart, till 74% återvunnen eller förnybar energi. Härigenom
har utsläppen av fossil koldioxid från fjärrvärmen minskat väsentligt. Den olja
som återstår i energiproduktionen används i huvudsak under vintermånaderna.
Sundsvall Energi har utrett möjligheten att ersätta även denna sista fossila andel
av produktionen men satsningen har tyvärr fått skjutas på framtiden då det visat
sig tekniskt och ekonomiskt svårt att bygga en systemlösning som är ekonomiskt
lönsam med kort årlig drifttid. Tills vidare har man därför valt att konvertera äldre
oljebaserade hetvattenpannor vid Granloholmsverket till tallbeckolja men detta
täcker inte energibehovet under vintermånaderna utan en del fossil olja måste användas.
Vidare har man under 2008 kompletterat biobränslepannan vid Matforsverket med en
ny panna för grot och har därigenom kunnat fasa ut två oljepannor vid Matforsverket.
I Indal har man tagit i drift en mindre fjärrvärmeanläggning under 2008 och för
närvarande pågår utredning för fjärrvärme i Njurundabommen.

Utsläpp av fossil koldioxid frånSundsvall Energi

Datakälla: Sundsvall Energi AB

Hushåll/lokaler anslutna till fjärrvärme

Sammanfattningsvis har åtgärderna inom detta område hittills medfört en
utsläppsminskning av 154 000 ton koldioxid. Målen enligt energi- och
klimatstrategin kommer sannolikt att uppnås inom detta insatsområde.

Flerbostadshus, lägenheter

Småhus

Övriga

abonnemang
Datakälla: Sundsvall Energi AB
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Elförbrukning i kommunens lokaler

2. Effektivisering och hushållning med energi

2

I detta delområde ingår framför allt energieffektivisering vid de större industrierna
och i kommunens egna fastigheter.

Kubal

Förskolor

Grundskolor

Särskilda boendeformer

Gymnasium
Förvaltningslokaler

Datakälla: Fastighetskontoret

Oljeförbrukning i kommunens lokaler

Kubals ombyggnad till modern och renare teknik är den enskilt största insatsen inom
detta åtgärdsområde. Under 2008 har samtliga öppna ugnar vid Kubal med den gamla
Söderbergtekniken tagits ut drift och nya prebake-ugnar installerats. Denna teknik
är väsentligt energieffektivare och minskar utsläppen, bla genom bättre uppsamling
av ugnsgaser, automatiska system för matning av aluminiumoxid och fluorider och
nedtagning av anodeffekt (upphov till PFC-gaser). Energiåtgången per producerad
mängd metall har dock varit något högre under 2008 pga driftsstörningar och att
uppstarten av nya ugnar kräver mera energi. Elförbrukningen per ton producerat
aluminium ska genom ombyggnationen reduceras med 4% och till 2010 ska utsläppen
av PFC ha minskat med 80% motsvarande 230 000 ton koldioxidekvivalenter.
En ny reningsanläggning för Verk 2 har tagits i drift. Kubal har tidigare varit länets
största källa till utsläpp av PAH. Genom ombyggnaden har utsläppen till vatten och
luft av PAH i princip upphört under 2008. Utsläppen av stoft, fluorider, tjärämnen
och svaveldioxid har dock varit något högre än tidigare år på grund av driftrelaterade
störningar relaterade till ombyggnationen. På grund av den pågående lågkonjunkturen
har produktionen och takten i ombyggnaden fått minskas och produktionen var vid
slutet av 2008 cirka 60% av den volym som nås vid en komplett ombyggnad.

Totalt
endeformer

Förskolor

Grundskolor

Förvaltningslokaler

Särskilda bo-

Övriga fastigheter

Datakälla: Fastighetskontore

SCA Ortviken

SCA Ortviken gick 2004 med i ett program för energieffektivisering och fick certifikat
för energiledning 2006. Mellan år 2006 och 2008 hade företaget satt som mål att
minska den specifika energianvändningen med 3% räknat från 2005, ett mål som
också uppnåddes.
Under 2008 producerade SCA Ortviken mer papper än någonsin, 856 500
ton samtidigt som den specifika värmeenergin per ton papper minskade med 6%,
från 1,44 MWh/ton 2005 till 1,36 MWh/ton 2008. Utsläppen av fosfor till vatten
minskade liksom mängden avfall till deponi.
I början av året hade SCA Ortviken problem i processvattenreningen. Problemen
bidrog indirekt till att oljeförbrukningen och därmed utsläppen av koldioxid ökade
under året. Dock var andelen använt biobränsle större (89 procent) jämfört med
oljeandelen (11 procent) av den energi som produceras av ångpannorna.

Kommunens fastigheter

Samtliga kommunens fastigheter har analyserats med avseende på energiförbrukning
och det finns nu en god uppföljning per fastighet. Målet är att minska förbrukningen
av energi med 2% från 2007 och 2010. Av statistiken framgår att elförbrukningen
i förskolor är högre än andra typer av lokaler eftersom det finns en rad förskolor
som är uppvärmda med direktel. Att finna en kostnadseffektiv metod att konvertera
dessa förskolor som ofta ligger långt från fjärrvärmenätet till annan uppvärmning
8
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var en av de insatser som kommunen för några år sedan sökte klimp-medel för, men
tyvärr inte fick. I samband med renoveringar görs åtgärder för energiminskningar.
Oljeförbrukningen i kommunens lokaler har minskat under året, jämfört med 2006
med nära 28%. Bla har två stora boenden konverterats. Av statistiken framgår också att
förvaltningslokaler har en något högre elförbrukning än övriga lokaler med undantag
av förskolor. Ett projekt för energibesparing genom beteendepåverkan med inriktning
mot förskolor har startat under året och erfarenheterna ska spridas till övriga.

Slutsatser: Det utförs ett aktivt arbete för energieffektivisering och
hushållning och det finns goda möjligheter att målen uppnås inom
detta delområde.
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Resor med kollektivtrafiken per invånare
och år.

Tätortstrafiken

Landsbygdstrafik - regionalt

Datakälla: Länstrafiken

Resor med busstrafiken.

Tätortstrafiken

Landsbygdstrafik - regionalt

Datakälla: Kommunstyrelsekontoret och länstrafiken

3

3. Effektivare energianvändning och
alternativa drivmedel för transporter

Andelen resor med bil är förhållandevis hög i Sundsvall jämfört med andra kommuner.
Trafiken har ökat på de flesta gator liksom på vägverkets vägar. Även körsträckorna
per bil och per invånare har ökat under åren. Samtidigt har cykeltrafiken och
bussresandet minskat. Energi- och klimatstrategin betonar vikten av att fler ska gå
och cykla och åka kollektivt, men dessa andelar minskar. Utvecklingen går således
tvärt emot målen.
Den höga andelen bilresor ger inte bara högre klimatpåverkan, den påverkar också
folkhälsan och gör att luftföroreningshalterna blir höga. Under 2008 överskreds
miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet för partiklar vid E4 mitt emot Casino
Cosmopol. Mätningarna visar också att nivåerna av kvävedioxid inte överskred
miljökvalitetsnormen men nivåerna ligger över miljömålet för frisk luft.

Busstrafikens utveckling

Under 90-talet genomfördes ett större projekt, MOPS, för förbättrad busstrafik med
målsättningen att överföra resande från bil till buss. Ett antal viktiga åtgärder gjordes,
bl a stomlinjenät för stadsbussarna, tät tidtabell morgon och kväll och tidtabeller
som gick att hålla i huvudet. Informationen förbättrades och åtgärder vidtogs för att
resenärerna skulle kunna lita på att bussen gick i rätt tid och inte för tidigt. Med åren
har merparten av de förbättringar som genomfördes sparats bort vid ekonomiska
neddragningar, taxorna har ökat och antalet resenärer har minskat. Utvecklingen har
även här gått åt fel håll.
Man kan konstatera att sedan 2004 har trafiken på tätorten minskat med
3%, trafiken i området Nordvästra har minskat med 20%, Njurundatrafiken har
minskat med 7% och Matforstrafiken har minskat med 4%. 2004 höjdes priset och
månadskortet togs bort. Resandet med kollektivtrafiken är en av de länsgemensamma
miljömålsindikatorerna och det framgår tydligt att resandet är lågt och har minskat
i alla kommuner. En undersökning 2008 gjord av Svensk kollektivtrafik om
resenärernas syn på busstrafiken visade också att sundsvallsborna var mest missnöjda
jämfört med andra städer i motsvarande storlek.
För att stödja att fler resenärer tar bussen startade kommunen tillsammans med
Länstrafiken och Busslink under 2008 ett projekt med målsättningen att fördubbla
antalet resor med kollektivtrafiken till år 2015. Kommunen deltar också i länsstyrelsens
projekt Bästa Resan för att förbättra samordning och förutsättningar för regionalt
resande. En viktig åtgärd för förbättrad kollektivtrafik i Birsta är beslutet att bygga en
sammanlänkande tunnel för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik mellan Östra
och Västra Birsta. Målet är att väsentligt öka andelen kollektivtrafikresenärer som
idag är mycket låg, 1%, även jämfört med externhandelsområden i andra kommuner.
Nyligen har också ett månadskort för stadstrafiken införts.
En nödvändig förändring för att åstadkomma ökad attraktivitet för kollektivtrafiken
och få fler att ta bussen istället för bilen är att det är kollektivtrafikens behov som sätts
som norm i samhällsplaneringen.
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Klimat- och miljövänligare biltrafik

Antalet bilar och biltrafiken har ökat år från år. Under de senaste sju åren har antalet
bilar i trafik ökat med 6%, körsträckan per bil ökat med 4% och körsträckan med
bil per invånare ökat med 10%. Att vända denna utveckling till mer klimatanpassad
trafik är därför en utmaning. Av de 46 355 i trafik varande personbilarna i Sundsvall
var endast 2,3%, 1048 st klassade som miljöbilar. Jämfört med Örnsköldsvik
och Östersund är andelen miljöbilar väsentligt lägre i Sundsvall. Statistiken över
personbilarnas koldioxidutsläpp per km visar att utsläppen har minskat från 181 g/
km till 173 g/km år 2008. För Sundsvalls del gäller 149 g koldioxid per km, vilket
placerar Sundsvall på 83 plats i Sverige. Genomsnittet i EU är 158 g/km.
Högre andel bilar på förnybara drivmedel, fler miljöbilar, mer energieffektiva
fordon för mindre åtgång av bränsle, fler som går och cyklar och fler som tar bussen
istället för bilen är de verktyg som energi- och klimatstrategin anger för kommunens
arbete.

Utveckling av förnybara drivmedel och infrastruktur

Kommunkoncernen har i ett MRP-uppdrag utrett möjligheterna att utveckla förnybara
drivmedel och hur dessa ska bli tillgängliga för sundsvallsborna. Kommunen har här
en roll att gå före och underlätta för sundsvallsborna att tanka förnyelsebart.
Det kommunala bolaget Fokusera driver sedan januari 2008 en förstudie för ett
biogaskombinat där avloppsreningsslam, organiskt hushållsavfall och bioslam ska
utgöra basen. I arbetet deltar en rad partners – utöver Sundsvall även Timrå, Härnösand,
Länsstyrelsen mfl. Målet är att skapa en produktionsanläggning för fordonsgas där
man tar hand om det som idag betraktas som restprodukter. Anläggningen beräknas
kunna producera mellan 3 500 000 – 5 000 000 Nm3/fordonsgas årligen under drift,
detta motsvarar lika många liter bensin. Fokusera deltar även i långsiktigt projekt
för förgasning av biomassa tillsammans med MittUniversitetet. Förgasningsprojektet
har som mål att ur skogsbiprodukter producera högvärdig syntesgas som sedan kan
omvandlas till syntetiska drivmedel.
För att de förnybara drivmedlen ska bli tillgängliga för sundsvallsborna behöver
det finnas tankningsmöjligheter. Idag finns det 17 tankanläggningar för etanol men
hittills bara en för RME (rapsmetylester). Kommunen har upphandlat RME för sina
dieselfordon men för att det ska kunna användas i någon större utsträckning behövs
fler tankanläggningar. Det finns en provisorisk anläggning för biogas sedan 1 oktober
2008 och våren 2009 kommer en anläggning för biogas att finnas tillgänglig för
allmänheten att tanka. Under sommaren 2009 startar en anläggning för uppgradering
av biogas från Tivoliverket. Uppgraderingen kommer att använda den senaste tekniken
och gasen kommer att kunna distribueras i flytande form och finnas tillgänglig på
publik tankstation.

Andel miljöbilar av den totala bilparken
obs här kommer några siffror från andra
kommuner till för 2008

Härnösand
Timrå

Ånge

Kramfors

Sollefteå

Sundsvall

Örnsköldsvik

Datakälla: SCB

Sundsvall har varit med i BioFuel Region (BFR) sedan starten 2003. BFR har
som mål att vara en ledande aktör i omställningsarbetet från det fossilberoende till
ett hållbart samhälle vad gäller drivmedel för transporter. BFR arbetar främst med
kontakt och information inom regionen Västernorrland och Västerbotten. BFR har
sedan starten varit en viktig kugge för driva på uppbyggnaden av infrastruktur för
etanolpumpar på mackar i regionen.
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Sundsvall-Östersund-Trondheim i Interregsamarbete

Under 2008 startade ett nytt Interreg-samarbete mellan de tre städerna. Projektet
bygger på det samarbete som bedrevs under åren 2005-2007. Utvecklingen av
transportmöjligheterna och kommunikationerna i regionen är av stor betydelse för
att genom restidsförkortningar kunna knyta kommunerna närmare varandra och
omvärlden. Ett delprojekt är Green Highway som syftar till att möjliggöra att resa på
biodrivmedel och el mellan de tre städerna.

Distansoberoende mötesteknik

Att genomföra möten utan att resa ger besparingar i såväl reskostnader som arbetstid
och koldioxid. Distansoberoende möten kan genomföras med telefon, webkamera
eller videokonferens. Kommunen har system för webkonferenser för mindre möten
och i Kulturmagasinet finns en videokonferensanläggning. För att videokonferenser
ska ingå som en naturlig del i arbetet bör utrustning och support finnas lättillgängligt
i kommunhuset och successivt byggas ut i kommundelarna. Landstinget införde för
ett par år sedan videokonferensutrustning vid alla vårdcentraler och deras beräkningar
visar att de redan första året sparade 1,1 miljoner kr i reskostnader på de möten
som genomfördes utöver den arbetstid som annars hade gått åt till resor.

12
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Kommunens fordon

Kommunkoncernen hade vid utgången av 2008 551 personbilar. Av dessa var 86
klassade som miljöfordon, dvs 15,6%. Utöver dessa miljöfordon fanns det 213 bilar
som kan köras på RME (rapsmetylester) och 125 bensindrivna fordon som skulle
kunna konverteras till etanol. Dessutom kommer under 2009 att öppnas en mack
som ger möjligheter att tanka biogas och ett antal biogasbilar beräknas anskaffas.
Fordonen byts ut successivt och det tar ungefär 5 år att byta ut fordonsflottan med
den takt som sker idag.
De fordon som idag är upphandlade och utgör s k normfordon ska uppfylla den
statliga definitionen för miljöfordon. Fler miljöfordon, fler fordon på biogas och
ökad användning av RME kan möjliggöra att det mål som kommunen satt upp
för att halvera koldioxidutsläppen från kommunens fordon sannolikt nås. Under
2007 släppte kommunens fordon inklusive beräknade utsläpp från tjänsteresor med
privata fordon ut 2215 ton koldioxid. Under 2008 är motsvarande siffra 2044 ton,
dvs en minskning med 8%. Koldioxidutsläppen från bilarna per anställd i kommunen
var under 2008 268,2 kg. Statistiken över hur många mil som har kört är ännu något
osäker, varför MRP 2010-12 har tagit upp behovet av noggrannare fordonsstatistik.
MRP-Indikatorn ”gram koldioxid per km från kommunens fordon” visar att
förvaltningarnas utsläpp från samtliga egna fordon inklusive tunga fordon varit 198 g
per km, till detta kommer utsläppen från bolagens fordon.

Gemensam fordonshantering

Under 2008 fattades beslut om gemensam fordonshantering under fastighetskontoret. Tydliga
direktiv för regler för avrop på fordon och drivmedel behöver fastställas. För att tydligare styra
mot kommunens mål om halvering av koldioxidutsläppen kommer under 2009 förslag att tas
fram som leder till regler för vilka typer av fordon och drivmedel som ska användas beroende
på användningsområde och lokala förutsättningar. Kommunen verkar för att drivmedel som
ger mindre klimatpåverkan ska tillhandahållas i alla delar av kommunen.
Hemtjänsten införde under 2008 ett nytt verksamhetssystem, TES. Systemet är
ett planeringssystem som tillkommit för att kvalitetssäkra besöken hos vårdtagarna.
Systemet ger också med hjälp av en GIS-karta en reseplanering där rutterna läggs så
effektivt som möjligt. Systemet kommer att spara såväl tid som minska utsläppen av
koldioxid och bilavgaser, något som är mycket positivt mot bakgrund av hemtjänstens
stora resebehov.

Transportrådgivning

Transportrådgivaren började arbeta i januari 2008 och har under året bla arbetat
med att uppmuntra föräldrar att starta ”vandrande skolbussar” och planerat olika
aktiviteter inför 2009 och 2010. Däribland utmaningen Till jobbet utan min bil
som syftar till att få vanebilister att gå, cykla eller åka kollektivt till och från arbetet.
Transportrådgivaren kommer huvudsakligen att arbeta med åtgärder för att minska
andelen som åker bil till och från skola och arbete.
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Nya reseregler för kommunen

Under 2008 har
nya reseregler för kommunkoncernen
arbetats fram.
Samordningsutskottet gav våren 2008 uppdraget att ta fram nya reseregler som
ska fungera som ett styrande instrument för ett mer kostnadseffektivt, miljö- och
klimatanpassat och säkert resande, som sparar tid och bidrar till att uppnå kommunens
uppsatta mål. Fullmäktige beslutade i mars 2009 att anta de nya reglerna.
De nya resereglerna innebär i korthet att man alltid ska pröva om resa är nödvändigt
eller går att ersätta med distansoberoende teknik. Korta resor inom kommunens
geografiska område ska ske med buss, cykel eller bilpoolbil/bil i bilpoolgrupp. Alla
bilar inkl korttidsinhyrda bilar ska administreras av fastighetskontorets fordonsenhet.
Privata bilar ska endast få användas om det särskilt avtalats och ska då uppfylla samma
krav på säkerhet och miljö som kommunens bilar. Resor inom sundsvallsregionen
ska ske med tåg, buss eller bilpoolbil beroende på vad som är mest praktiskt lämpligt
för resmålet. Längre resor ska ske med tåg om inte särskilt tillstånd till flyg fattas av
förvaltningsledningen för varje resa. Flygresan ska då klimatkompenseras.
Kommunanställda reste under 2008 för 9,8 milj. SEK med tåg och flyg, Jämfört
med 2007 betyder detta en ökning av reskostnaderna från 9,3 milj. kr Flygresandet
har minskat något och antalet tågresor ökat. Koldioxidutsläppen från dessa resor
beräknas till 154 g/km. Siffror för koldioxid finns inte för 2007 men kommer att
finnas för kommande år.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att trafikens klimat- och miljöpåverkan
inte har minskat utan tvärtom ökat sedan energi- och klimatstrategin antogs
2004. Positiva insatser görs, bl a har tågresandet ökat och kommunens
fordon har minskat sina koldioxidutsläpp med 8 % det senaste året.
Transportrådgivningen har startat projekt för klimatvänligare skol- och
vardagsresor. Vidare ökar användningen av distansoberoende mötesteknik
och tillgången på förnybara drivmedel har ökat. Det görs således en rad
positiva insatser men gång- och cykeltrafiken och busstrafiken behöver få
större utrymme i kommunens utveckling för att målen ska nås.
Målsättningen för detta åtgärdsområde bedöms därför inte kunna nås, men
med ett medvetet arbete för miljövänligare bilar i kommunens fordonsflotta
och utbyggd infrastruktur för förnybara drivmedel finns möjligheter att det
kommunala målet om en halvering av koldioxidutsläppen från kommunens
transporter ska kunna nås.
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4.Fysisk planering för effektivare energianvändning
Hållbar samhällsplanering i miljömålet God bebyggd miljö
Energi- och klimatstrategins fjärde delområde är att inrikta arbetet mot att genom
god samhällsplanering bidra till minskade transporter, och att främja cykeltrafik och
kollektivtrafik så att staden kan växa mera hållbart.
Den avslutande analysen utgår från hållbarhetsaspekterna ekologiska, ekonomiska
och sociala dimensioner. Även översiktsplanens huvudprinciper; bygg staden inåt/
förtäta, låt staden växa så att infrastruktur som fjärrvärme, kollektivtrafikstråk, gcvägar mm nyttjas och stärk Sundsvalls identitet, vägleder analysen. Stadsvisionens
målsättningar ingår.
Översiktsplanen för Sundsvall antogs 2005 och ska enligt PBL aktualitetsprövas
varje mandatperiod. Syftet är att värdera om översiktsplanen överensstämmer med
den politiska viljan för utveckling eller om planen behöver omprövas. Under 2008 har
ett underlag för prövning tagits fram och aktualiseringen ska prövas under 2009.
En modell för hållbarhetsbedömning, den sk hållbarhetsrosen, har tagits fram.
Det är ett viktigt steg som hjälpmedel i arbetet för hållbar och hälsofrämjande
samhällsplanering. Ännu är inte kriterierna för rosen slutligt klarlagda men rosen
ger en god bild av en plans styrkor och svagheter. Kriterier bör snarast fastställs för
hur hållbarhetsbedömningen ska ske så att det nyckeltal som finns i årsredovisningen
Andel hållbara planer kan redovisas och kvalitetssäkras.
Ett ytterligare stöd för analys av möjliga exploateringsområden är en GIS-modell
(kartbaserad information) som tagits fram. Det återstår arbete för att finna metoder
för viktning mellan olika aspekter och arbetet fortsätter under 2009.
Arbetet med de stora infrastrukturfrågorna har gått vidare. I september kom besked
från regeringen att E4 Sundsvall ska ingå i de kommande årens satsningar på vägar.
Fördjupade analyser för utveckling av kollektivtrafiken, Mittbanan, Ostkustbanan,
Ådalsbanan och Midlanda har gjorts. Planeringen för nytt resecentrum och järnvägen
genom centrum har fortsatt och Botniabanan kommer att påverka såväl trafik som
stadsmiljön.
De många delprojekten behöver planeras tillsammans med varandra och med
trafiklösningarna för att skapa god funktion och ett projekt med detta syfte har
planerats för 2009. Som stöd för projektet har kommunen också arbetat med en
trafikstrategi och påbörjat en planering av parkeringsmöjligheterna, ett arbete som ska
göras tillsammans med planering för kollektivtrafiken.
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Fysisk aktivitet och hälsofrämjande samhällsplanering

En viktig förutsättning för att nå en god hälsa är att vi är fysisk aktiva, gärna minst
30 minuter per dag. För att uppnå det är det viktigt att samhället utformas så att
det ger förutsättningar för rörelse för hela befolkningen, även i vardagen, dvs en
hälsofrämjande samhällsplanering. Då är trygghet och närhet till rekreation i
tätortsnära natur, möjlighet till fysisk aktivitet, tillgänglighet till byggnader och platser
betydande hälsofrämjande aspekter.
Miljöhälsorapport 2009 visar att luftföroreningssituationen i Sverige har blivit
mycket bättre de senaste decennierna men att förbättringen har avstannat för vissa
föroreningar. Halter av partiklar, kvävedioxid och marknära ozon är fortfarande för
höga. Målet Frisk luft är därför svårt att nå. Luftföroreningar bidrar till att människor
får besvär, blir sjuka och dör i sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar och luftföroreningar
ger hälsoeffekter vid lägre halter än vad som tidigare var känt. Särskilt gäller detta
mindre partiklar. Andelen befolkning som besväras av bilavgaser i eller i närheten av
bostaden är 18%. Barn är särskilt utsatta liksom astmatiker. Samhällsbuller är den
miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Nästan var tredje svensk utsätts
för trafikbuller över riktvärdena. Långvarig exponering för buller har visat sig öka
risken för hjärt- och kärlsjukdomar. En mer hållbar trafikmiljö ger således inte bara
minskad klimatpåverkan utan samtidigt bättre hälsoförhållanden för befolkningen.
(källa Miljöhälsorapport 2009).
Kunskaperna om betydelsen av gröna ytor för hälsan har ökat. Under 2008
har grönstrukturen i Stenstan inventerats och beslut om hur den ska bevaras och
utvecklats har tagits fram. I planfrågor har vikten av kompensation lyfts för gröna
områden som exploaterats. Medborgarundersökningen, som Sundsvall genomfört,
visar att friluftsområden, motionsspår och bad är något många invånare vill ägna
sin fritid åt. Grönområden och parker, spår och leder, hav och sjöar och älvar
uppskattas av sundsvallsborna och ska hållas tillgängliga. Detta ställer stora krav på
vår samhällsplanering både ur rekreationssynpunkt (att bevara och utveckla) men
också ur trafiksynpunkt. Vi måste kunna ta oss till dessa värdefulla och efterfrågade
områden på ett hållbart sätt.
Att utveckla trafiksystemet till mer uthållig trafik är viktigt ur många aspekter. En
överföring av delar av trafiken till cykel förbättrar folkhälsan och luftkvaliteten och ger
minskat slitage på våra vägar från biltrafiken. Här har samhällsplaneringen en viktig
roll för att bidra till minskad klimatpåverkan och skapa förutsättningar för ökad fysisk
aktivitet. Bra underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägarna bidrar utöver att
fler använder dessa för daglig fysisk aktivitet också till ökad framkomlighet för de som
har ett funktionshinder. Idag hindras i många fall dessa att ta sig fram i stan under en
stor del av vintermånaderna. När och hur cykelvägarna snöröjs informeras sparsamt
varför det är svårt att planera cykelresor under vintern. En viktig åtgärd är också att
anordna bra och säkra parkeringsplatser för cyklar i anslutning till knutpunkter för
busstrafiken. Det ska vara lätt att ta sig till bussen istället för att ta bil. Sundsvall
anslöt sig under 2008 till ett nationellt cykelnätverk för kompetensuppbyggnad om
cykelfrågor.
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Tillgänglighet

År 2010 ska samhället vara tillgängligt för alla, enkelt avhjälpa hinder som hindrar
tillgängligheten till offentliga platser och byggnader för personer med funktionshinder
ska vara åtgärdade. Arbetet med att förbättra tillgängligheten brådskar och ställer
krav på kommunen om samordning, nytänkande och beslutsamhet, både inom
kommunkoncernen men också tillsammans med privata fastighetsägare med
fastigheter dit allmänheten har tillträde.
Vid planarbete, om- och nybyggnationer och vid andra förändringar av den fysiska
miljön är det väldigt viktigt att hänsyn tas till tillgänglighetsaspekterna. Detta för att
göra rätt och för att undvika onödiga fördyringar vid en senare efterrekonstruktion.
Handikapprådet har en arbetsgrupp som är utsedd för att kunna hjälpa till med
sådant arbete.
Kommunen har i ett projekt inventerat sitt eget lokalbestånd och i de fall man
funnit enkelt avhjälpta hinder som fallit inom de ekonomiska ramarna för projektet
har hindren åtgärdats.

Cykeltrafikens utveckling

Som framgår av statistiken har cykeltrafiken halverats sedan mätningarna startade
2003. Detta är en mycket ovanlig utveckling i europeiska och svenska städer och är
tvärtemot vad som borde ha skett enligt energi- och klimatstrategin, stadsvisionen
och regeringsförklaringens uppdrag att minska trafikens klimatpåverkan. Kommunen
genomförde under år 2002-2004 ett projekt Cykla i Sundsvall och projektet lämnade
efter sig en åtgärdskatalog för bättre cykelmöjligheter som successivt skulle genomföras.
Sedan Cykla i Sundsvall har ett antal cykelvägar byggts ut och förbättringar skett.
Fortfarande saknas till stor del ett sammanhängande cykelvägsnät och någon ny
cykelkarta har inte tagits fram.
Medborgarundersökningen visade att sundsvallsborna är missnöjda med gångoch cykelvägarna. Hösten 2008 gjordes vidare en revision av cykelmöjligheterna i
Sundsvall enligt ByPad-metoden, som är en analysmetod som använts av mer än
100 städer i 22 länder i Europa. Revisionen genomfördes i samarbetet inom SÖT
(Sundsvall-Östersund-Trondheim). Analysen omfattar resultat från planering,
åtgärder, information till utvärdering och revisionen visar tyvärr att Sundsvall har
mycket dåliga resultat inom i stort sett samtliga analyserade områden och var sämst
av de tre städerna i SÖT. Rapporten innehåller ett antal förslag som bör prioriteras
för bättre cykelmöjligheter, förslag som framför allt syftar till bättre rutiner och
planeringsverktyg och inte kräver stora investeringar.
Olyckorna i trafiken för oskyddade trafikanter är många. Sedan ett antal år samlas
statistik om trafikolyckor i en databas kallad STRADA. Såväl polisrapporterade som
sjukhusrapporterade olyckor registreras. Av rapporterna framgår att det är väldigt
många skador som uppkommit pga dålig markbeläggning, bristfällig halkbekämpning
och dålig snöröjning på gång- och cykelbanor. Relativt många olyckor har föranlett
sjukhusvård.
Ett MRP-uppdrag anger att kommunens övergångsställen och gång- och
cykeltunnlar ska göras tryggare och säkrare. Mittrefuger och gupp har anlagts och
arbetet med att göra gångtunnlar och övergångställen säkrare sker fortlöpande efter
tillgängliga resurser.

Cykeltrafik på ett antal cykelleder

Granloholmsvägen (Kronolottsväg.)
Parkgatan
norra

Skolhusallén

Skönsbergsvägen

Heffnersvägen
Bussvägen

Kolvägen

Oscarsgatan
Bergsgatan,

Bergsgatan, södra

Granloholmsvägen (rondellen)

Lasarettsvägen

Datakälla: Stadsbyggnadskontoret
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Luften i Sundsvall

Andel 75 år och äldre med tillgång
till livsmedelsbutik.

Miljökvalitetsnormen för partiklar överskreds intill E4 i Sundsvalls centrum år 2004
och 2008. Mätningar av partiklar i Birsta indikerar ungefär samma nivåer som i
centrala Sundsvall. Nivåerna av kvävedioxid är också relativt höga. Stadsluften klarar
inte miljömålet för kvävedioxid även om miljökvalitetsnormen inte överskrids.
Miljönämnden har i februari 2009 lämnat in en skrivelse till Naturvårdsverket om
aktuella överskridanden. Om regeringen beslutar att ett åtgärdsprogram behöver
upprättas medför detta att kommunen blir skyldig att vidta fler åtgärder för att
minska nivåerna av partiklar i Sundsvall.
För att minska nivåerna av luftföroreningar och speciellt nivåerna av partiklar krävs
åtgärder som långsiktigt minskar trafiken. Att främja buss och gång/cykeltrafiken är
angeläget. En flyttning av trafiken ut på en bro över fjärden kommer att minska
nivåerna av luftföroreningar i innerstaden. Mer än hälften av mängden partiklar
kan förklaras av användningen av dubbdäck men en minskning av användningen av
dubbdäck är svårt i vår del av landet.

Närhet till livsmedelsbutik

10000m

1500m

600m

300m

Handelsutredningar i samband med externhandelsetableringar visar att det kommer
att påverka tillgången till livsmedelsbutik i omlandet. Tillgång till butik är en viktig
servicefaktor och tyvärr har antalet butiker minskat i såväl tätorter som landsbygd i
hela landet. Mellan 2001 och 2006 försvann 11 livsmedelsbutiker Sundsvalls tätort
och avstånden till butikerna ökar. På Sundsvalls landsbygd har 9 av 10 mer än en mil
till butiken. Särskilt starkt påverkas äldre där 82,6% har tillgång till butik inom 600 m,
en försämring med 10% sedan 2001. Lång väg till butiken ställer krav på hjälp från
hemtjänsten.

Datakälla: SCB

Förorenad mark och gamla tippar

Arbetet med förorenade områden har ökat markant de senaste åren. År 2008 handlades
99 ärenden med koppling till förorenade områden. Det är framförallt de senaste årens
byggande och exploatering som ligger bakom ökningen, men även ökad medvetenhet
om markföroreningsfrågor hos olika aktörer. Kostnaderna för saneringar är mycket
stora.
I dagsläget är bara 48 områden av de ca 700 potentiellt förorenade områdena i Sundsvall
översiktligt riskklassade. Länsstyrelsen uppskattar vid ingången av år 2009 att det finns
100 st områden i Sundsvall som hör till riskklass 1 eller 2, ca 20 st av dessa är översiktligt
inventerade och riskklassade. På ca 10 av dessa 20 områden har markundersökningar
utförts. Endast ett område är åtgärdat – Svartvik Norra.

Akzo Nobel

På förtaget Akzo Nobel fortgår arbetet för att rensa upp det historiska avfallet. Under
2008 har man genomfört en sanering av det kvicksilverkontaminerade sedimentområdet
utanför Stockvik och på övre fabriksområdet har ett stort arbete gjorts för att rensa upp
det historiska avfallet.
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Avfallsplanen

En del i miljömålet God bebyggd miljö är avfallshanteringen. Uppföljningen av Nedlagda kommunala tippar
avfallsplanen visar att avfallsmängderna som behöver deponeras minskat betydligt.
Plockanalyser visar att sundsvallsborna sorterar avfallet väl och sundsvallsborna har
varit så duktiga på att separera det farliga avfallet att kommunen 2008 fick SAKABs
AIIFA-utmärkelse för att ha sorterat bra. Vad som dock ökar är mängden avfall från
hushållen, något som sker i hela landet.
Kommunen har i dagsläget identifierat 30 nedlagda kommunala soptippar. Enligt
avfallsplanen ska dessa undersökas, riskklassas och vid behov åtgärdas. En av tipparna har
åtgärdats och 10 tippar har undersökts. Under 2009 kommer Stadsbyggnadskontoret att
fortsätta arbetet med att inventera, undersöka och riskklassa tipparna. Sluttäckningsarbeten
kommer att pågå vid två tippar.
Målen i avfallsplanen bedöms i huvudsak kunna nås till år 2011, med
undantag av saneringen av gamla tippar.

Påbörjade undersökn. och åtgärder
Åtgärdade tippar
Det finns 30 nedlagda tippar som ska åtgärdas.
Datakälla: Miljökontoret
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Analys - Planeras Sundsvall hållbart?
För att planering ska bli hållbar ska människors hälsa sättas i fokus. Såväl miljöbalken
som plan- och bygglagen liksom miljömålen och folkhälsomålen har denna aspekt
som den övergripande. Hälsosam och hållbar samhällsplanering hindrar inte att
exploateringar genomförs men påverkan på hälsa och miljö ska väga tungt. Vidare
griper klimatfrågan med allt större allvar in i varje planeringsåtgärd.
Vår analys visar att Stadsvisionen vägleder planeringen i centrala Sundsvall och
arbetsmetoden fungerar i huvudsak bra. Ett antal delprojekt har genomförts och vid
planeringsuppdrag (detaljplan, planprogram mm) diskuteras hur Stadsvisionen kan
påverka och samverka med planarbetet.
Ett av MRP-uppdragen syftar till att skapa ett grönare Sundsvall genom att
bevara och utveckla grönytor och grönstråk i Stenstan. Kommunen beslutade
att trädplanteringar och andra insatser som syftar till en grönare Stenstad ska
genomföras. Ytterligare ett MRP-uppdrag syftade till att verka för att det byggs fler
hus av trä i Sundsvall. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att kontoret skulle verka för
trähusbyggande och att kommunen skulle delta i Trästad 2010.
Den s k hållbarhetsrosen, som ursprungligen togs fram i arbetet med Stadsvisionen,
har vidareutvecklats och börjat användas under 2008. Det kommer att kunna bli ett
mycket användbart verktyg i arbetet för hållbar planering och har under året använts
i några pågående planarbeten. Metoden är ett värdefullt hjälpmedel för att skapa
förståelse för ett planarbetetes styrkor och svagheter ur hållbarhetssynpunkt. Under
året har fullmäktige beslutat om tre detaljplaner, Östra Birsta handelsområde, BoKlok
område i Sidsjön och en plan på Skogsduvevägen. I dessa planer har hållbarhetsrosen
dock inte använts på något systematiskt sätt. Det är angeläget att analysmetoden
utvecklas så att den kommer till bred användning och att kriterier för analysen
fastställs för att den MRP-indikator som anger Andel hållbara planer ska kunna
kvalitetssäkras.
Planering som uttalat kan främja fysisk aktivitet och god hälsa är inte tydlig.
Områden där goda gång- och cykelvägar, som uppmuntrar till att människor väljer att
ta en promenad istället för att sätta sig i bilen, är få. Trots Stadsvisionens intentioner
har vi ännu inte några bra områden där dessa aspekter väglett planeringen.
Planen för Östra Birsta Handelsområde saknade en trafikanalys som visade hur
man skulle klara av de stora trafikmängderna som medförde att det ibland blev köer
ut på E4. Det krävdes ett omfattande arbete mellan kommunen och vägverket för att
lösa detta trafikproblem.
Under 2008 har arbete pågått med en fördjupad översiktsplan för Korsta-Tunadal.
I planen framhålls vikten av effektiva transportlösningar, något som är positivt ur
miljösynpunkt. Samtidigt kommer planen att medföra att bullerproblematiken för
boende på Alnö förvärras. Under 2008 har arbete pågått med en fördjupad översiktsplan
för Korsta-Tunadal. I planen framhålls vikten att effektiva transportlösningar,
något som är positivt ur miljösynpunkt. Samtidigt kommer planen att medföra att
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bullerproblematiken för boende i området kommer att öka och speciellt på delar
av västra Alnö. Bullernivåerna blir högre genom att befintlig hamnverksamhet och
Tunadalsågen utökar sin verksamhet. Redan idag överskrider hamnen de generösa
provisoriska riktvärden man har och hittills har intresset för att åtgärda problemen
varit begränsat. Tunadalsågen klarar inte nuvarande riktvärden och en utfyllnad i
Alnö-sundet bedöms öka bullret för Alnöborna. Det kommer att behövas kraftfulla
bullerskyddsåtgärder alternativt inlösen av fastigheter inom vissa utsatta områden.
Planområdet hänger ihop med ett stort sammanhängande naturområde som
sträcker sig från Petersvik i söder till Korsta by. Grönstråket fortsätter norrut
med Gärdeberget – Fillanberget och västerut med Gärdetjärn – Ortviksberget.
Planförslaget innebär att naturområdet förlorar stora värden, vilket kräver någon form
av kompensationsåtgärder.
Planering för ny bebyggelse på Norra Kajen och Södra Kajen pågår och målsättningen
för dessa områden är att de ska byggas hållbart, vilket är mycket positivt. Analyser av
faktorer som kretsloppstänkande och sociala mötespunkter är viktiga för att bygga
hållbara områden. Arbetet med Norra och Södra kajen är också bra exempel på det
arbete som nu görs för att genomföra Stadsvisionen.
Tillgängligheten för handikappade grupper blir successivt bättre även om mycket
återstår att göra innan 2010. Ett bra exempel är att såväl stadsbyggnadskontoret som
fastighetskontoret har nyttjat den referensgrupp för handikapprådet som finns.
Frågan om kretsloppsanpassning är alltid aktuell vid planering av nya områden. I
Sundsvall finns ännu inget område med lågenergihus, inte heller något område där
kretsloppsanpassning kan studeras. Lågenergihus har visat sig vara lönsamma även på
kort sikt särskilt med stigande energipriser och eftersom bostäder och byggnader står
för en stor del av klimatpåverkan är lågenergihus eller sk passivhus viktiga för klimatet.
Inte heller finns det anläggningar med småskaliga energilösningar som solenergi eller
små vindsnurror. Planering har skett för ett hus i Kvissleby och en biltvättanläggning
i Nacksta byggs under 2009. Att det finns hus och områden som visar hur planering
för minskad klimatpåverkan och kretsloppstänkande kan ske har visat sig viktigt för
att människor ska våga pröva nya tekniker när man bygger.
Under 2008 har en fördjupad översiktsplan för Birsta varit ute på samråd.
Översiktsplanen har dock ännu inte slutförts, bl a behöver dagvattenfrågan få
en djupare belysning då det är stora vattenmängder som måste tas om hand vid
regn från de hårdgjorda ytorna. Principer för ett grönare Birsta har utarbetats och
fastighetskontoret väntas få uppdrag för genomförande.

Sammanfattningsvis framgår av analysen
att det fattas en del innan man kan säga
att Sundsvall planeras hållbart och med
helhetssyn. För att samhällsplaneringen
ska bli hållbar behöver människors hälsa
och miljöfaktorer komma tydligare i
fokus. Verktyget för detta är Hållbarhetsrosen som behöver utvecklas så att alla
hållbarhetsfaktorer inklusive det ekonomiska definieras och belyses tydligare.
Rosen bör används vid alla planarbeten,
såväl vid start, under arbetet som i slutfasen, detta för att klargöra att planer och
projekt verkligen blir hållbara.
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Folkhälsa
Inom ramen för kommunens folkhälsoarbete har en rad aktiviteter och processer
ägt rum under 2008. Vissa aktiviteter har skett internt medan andra haft mer
bäring på externt, utåtriktat, arbete. Nedan presenteras folkhälsoarbetet utifrån
de fem prioriterade arbetsområden som beslutades i samordningsutskottet i
mars 2008;Trygga och goda uppväxtvillkor, alkohol- och drogförebyggande arbete,
fysisk aktivitet, hälsofrämjande samhällsplanering och goda matvanor. Flera av
dess arbetsområden går in i, och har nära kopplingar med varandra varför några
områden presenteras tillsammans.
Innehållet i kapitlet beskriver och analyserar skeenden inom ramen för
folkhälsosamordnartjänsten och projekttjänsten som alkohol- och drogförebyggare.
Det ger en uppfattning om hur vi ligger till i uppföljningsarbetet i stort men ger inte
en totalbild. Gällande det handikappolitiska handlingsprogrammet redovisas här delar
av det som gjorts under året. Det alkohol- och drogpolitiska handlingsprogrammet
som antogs av fullmäktige 2005 syftar till att stimulera målinriktade, samordnade
och förebyggande insatser genom långsiktigt, hållbart och strukturerat arbete. Det
arbete som beskrivs inom de prioriterade områdena Trygga och goda uppväxtvillor
och alkohol- och drogförebyggande arbete utgår från och finns föreslaget i det
drogpolitiska handlingsprogrammet.

Trygga och goda uppväxtvillor och
alkohol- och drogförebyggande arbete

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska
och fysiska hälsan under hela livet och insatser för att främja barns långsiktiga
hälsa kan ske på flera arenor. Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig
bestämningsfaktor för hälsan.

Föräldrastöd

Relationen mellan barn och föräldrar har stor betydelse för ungas fysiska - och psykiska
hälsa. Föräldrar efterfrågar idag, i större omfattning än vad man tidigare upplevt,
stöd i sitt föräldraskap. Det finns olika former av föräldrastöd. Generellt stöd som
riktar sig till alla föräldrar och riktat stöd som riktar sig till föräldrar och familjer där
problemet vuxit i en omfattning som gör att man behöver mer omfattande stöd än
det generella. Inom berörda förvaltningar finns bra föräldrastödsverksamheter men
de är ofta av den riktade sorten. För att möta upp efterfrågan på föräldrastöd och för
att stötta familjerelationer erbjöds metoden Familjeverkstan på försök till föräldrar
vid sex geografisk spridda förskolor i kommunen. Arbetet påbörjades under 2008
och kommer att avslutas under våren 2009. Familjeverkstan är en metod som riktar
sig till alla föräldrar, med barn 3-12 år, som är intresserade av att i studiecirkelform
utveckla sitt föräldraskap. Studiecirklarna leds av studieförbund. I denna provomgång
har studieförbunden ABF, Bilda och NBV samarbetat med kommunen. Uppföljning
av studiecirklarna pågår.
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Skola

Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att lyfta
Sundsvalls elevhälsodokument. Där betonas betydelsen av samtliga professioners
relationer och förhållningssätt till eleverna, för deras hälsa och välmående.
Utvecklingsarbetet inom elevhälsa har skett genom seminarier, workshops och
föreläsningar inom områden som berör olika områden inom elevhälsa.
En projektanställning som alkohol- och drogförebyggare har tillsatts för att på halvtid
under ett år utveckla och stärka det alkohol- och drogförebyggande arbetet i skolorna.
Avsikten är att öka användningen av de utvärderade och verksamma metoder som
förespråkas både regionalt och nationellt. En uppföljning av vilka metoder skolorna
i dagsläget använder pågår. Arbetet har lett till en bra dialog med skolornas rektorer
och pedagoger. Under 2008 har arbetet koncentrerats på att få en dialog med skolorna
och att planera för en utbildning i ÖPP (Örebro Preventions Program) vilken
ägde rum i mars 2009. Resursförstärkningen har varit nödvändig för att få en mer
koncentrerad tyngd i arbetet och för att kunna fokusera arbetet med att utveckla
skolornas förebyggande arbete. En uppföljning och kartläggning av ungdomars
drogvanor kommer att komplettera den metoduppföljning som pågår.
Som ett led i förebyggande arbete, både vad gäller klimatet i skolan och förebyggande
av alkohol- och droger, erbjöds under slutet av året kommunens högstadieskolor att
kostnadsfritt ta del av en intensivundervisning i pardans. Undervisningen ägde rum
i början av 2009. Cirka 525 högstadieelever (fem skolor) deltog och varje elev fick
totalt cirka åtta timmars dansundervisning. En uppföljning av dansundervisningen
pågår.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

I kommunen finns en mängd aktörer (myndigheter, organisationer, intresseföreningar
med flera) som arbetar med verksamheter som syftar till att främja trygghet och
förebygga brott. Den politiska majoriteten (S,V, Mp) tog under 2008 initiativ till
att starta en process för att utveckla det brottsförebyggande arbetet och samtidigt
vidga perspektivet till att handla mer om delaktighet och trygghetsskapande arbete
och i mindre skala fokusera på att förhindra brott. Det finns kompetens, resurser och
strukturer men genom att hitta gemensamma mål och visioner kan nya arbetssätt
och nätverk generera ett trygghetsskapande arbetet som är mer än summan av de
enskilda insatserna. Under början av 2009 genomfördes ett första stormöte där de
berörda aktörerna bjöds in för att processa möjliga arbetssätt, skapa en samsyn, hitta
gemensamt fokus och en vision att arbeta utefter. Ett uppföljningsmöte planeras i
början av juni.

Fysisk aktivitet och hälsofrämjande samhällsplanering

Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Det är då av stor vikt
att insatserna inom samhällsplaneringen syftar till att utforma samhället så att det ger
förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet, för hela befolkningen.
Se vidare Sid. 15.
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Goda matvanor

Maten har en avgörande betydelse för hälsan. Goda matvanor är bra för hälsan och
välbefinnandet och är en förutsättning för en positiv hälsoutveckling. Med goda
matvanor menas sådana som är bra både för hälsan och för miljön.
Se vidare ekologisk mat sidan 26.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet har haft fyra möten under året. Vid dessa möten har gäster, både inom
kommunkoncernen och utanför den, bjudits in för att redogöra för och berätta om
sina verksamheter. Det handlade under året till exempel om polisens arbete enligt
Kronobergsmodellen, en forskningsrapport om ungdomars utsatthet för våld som
landstinget utfört och fastighetskontoret som berättade om arbetet med säkra
skolvägar och gång- och cykelbanor. En frivilligorganisation som arbetar med att stärka
utsatta flickor har även de besökt rådet. Besöken ger diskussioner om hur mötet och
informationen skulle kunna skapa samarbete och mervärde i respektive organisationer
och hur ledamöterna i rådet kan koppla sina verksamheter till gästernas verksamheter.
Folkhälsorådet diskuterar även hur deras fortsatta arbete kan utformas. Skall rådet
agera kunskapshöjare och i samverkan med andra aktörer arrangera temadagar och
konferenser, eller skall rådet aktivare agera arena för att olika organisationer och aktörer
träffas och finner samverkansmöjligheter eller ska rådet hellre i större omfattning agera
påtryckare gentemot organisationen?

Handikapprådet

Det kommunala handikapprådet har haft sex möten. I april hade fullmäktige en
temadiskussion om kommunala handikapprådet och handikappföreningarna i Sundsvall
stod för och planerade innehållet. En referensgrupp, utsedd av handikapprådet och
handikappföreningarna, har under 2008 varit delaktiga i viss del av kommunens fysiska
planering. Genom denna grupp kan förutsättningarna för ökad tillgänglighet för hela
befolkningen förbättras. Under året har stadsbyggnadsförvaltningen, fastighetskontoret,
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning
och integration inbjudits till handikapprådet för att ge information i en specifik
fråga eller för att allmänt berätta om respektive förvaltnings arbete med bäring på
tillgänglighet och handikappfrågor. Det ger tillfälle för förvaltningarna att visa vad som
händer inom verksamheterna och att få åsikter på det arbete man gör. Samtidigt ger det
handikapprådet möjlighet att ta pulsen på förvaltningarna och framföra synpunkter.
Den befintliga arbetsordningen inom handikapprådet har diskuterats. Detta med syfte
att bland annat förtydliga handikapprådets roll, hur rådet arbetar och genom vilka
kanaler det görs.

Övrigt

Uppdraget i 2007 års mål- och resursplan handlar om att ta fram en startegi för förbättrad
hälsa. Under 2008 tillsattses en politisk arbetsgrupp som påbörjat diskussioner om
innehåll och utformning av en sådan strategi.
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Sundsvalls Agenda 21 i MRP-arbetet
2008 års hållbarhetsinsatser har präglats av arbete för att genomföra uppdraget i
MRP 57, Att stärka miljötänkandet i den kommunala organisationen. Samtliga huvudprocesser har arbetat med att identifiera sina mest betydande miljöaspekter.
Den dominerade miljöaspekten är klimatperspektivet. Föreslagna insatser handlar
framför allt om energieffektivisering, transporter och mat och ska under kommande år analyseras vidare och integreras i arbetet i de olika huvudprocesserna.

Arbete och tillväxt för Sundsvalls utveckling
Möjligheterna till arbete är viktiga för såväl hälsa som hållbar utveckling. Undersökningar visar att företagen i Sundsvall anser att företagsklimatet har blivit bättre.
Förbättringsmöjligheter finns framför allt inom kompetensförsörjning, service och
myndigheternas inställning till företagen. Även bra kommunikationer, framför allt
gäller det möjligheter för personalen att arbetspendla med kollektivtrafiken inom arbetsmarknadsområdet Sundsvallsregionen, framhålls.
SAMT startade 2008 och är ett projekt inom Arena Miljölänet Västernorrland.
Projektet ska stärka företagen i Sundsvall och regionen genom nätverk och miljösatsningar anpassade till företagens behov. Det kan handla om energieffektivisering,
miljöledningssystem eller miljöcoachning för att komma vidare i sitt miljöarbete. Ca
35 företag har genomfört första steget i företagssupporten och merparten väljer att gå
vidare i miljösatsningar. Energifrågor kommer att lyftas inom SAMT för att fler företag ska göra energieffektiviseringar, det gynnar både företagen och klimatet. SAMT
bjuder in till seminarier inom Klimat- och energieffektiva byggnader och inom Hållbara inköp. SAMT ligger bra i tiden och hittills fallit väl ut. Sundsvalls företagslotsar besöker aktivt företag för att informera och ge råd och stöttning. Nu ingår även
information om SAMT. Energi- och klimatrådgivaren samverkar med SAMT för att
stimulera företagen att gå vidare i sitt miljöarbete

Sundsvalls Affärsnätverk

SAMT
för Miljödriven Tillväxt

Clean tech en stark tillväxtfaktor
Ett område som väntas bli en stark tillväxtfaktor är miljöteknikområdet (clean tech).
Sundsvall har en rad företag inom detta spetskompetensområde och teknikområdet
är den snabbast växande sektorn i världen. Förnyelsebara energikällor som småskalig
vind- och solkraft är ett annat område liksom teknik för lågenergibyggnader. Området behöver kvalificerad arbetskraft och samverkan med MittUniversitetet är därför
av stor vikt. För att dessa framtidsbranscher ska kunna växa behöver Sundsvall mera
tydligt än idag ta vara på och stärka de resurser som finns för att bli en stark region
på området.
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Upphandling en viktig hållbarhetsaspekt
Upphandling med miljökrav och etiska krav ger förutsättning för hållbar utveckling.
Under 2008 fattades beslut om att i upphandling även ställa krav på uppförandekoder, d.v.s. krav på att produkter och tjänster tas fram under anständiga arbetsvillkor.
Under 2008 gjordes en ny upphandling av livsmedel som har ett brett sortiment av
ekologiska varor och även en del etiskt märkta produkter. Avtalet ger bra förutsättningar för hållbara inköp. Andelen ekologisk mat inom kommunens kök följs upp
i livsmiljöbarometern. I Sundsvalls kommuns var endast 2,6 % av maten ekologisk
under 2008, andelen har minskat 0,2% jämfört med 2007. Sundsvall är långt ifrån
det nationella målet på 25 % ekologiskt mat till 2010.

Mat för bättre hälsa och bättre miljö
Mat har stor betydelse för hälsan och påverkar hur barn orkar med skoldagen och
hur man kommer att må som vuxen. Mat har även en stark miljökoppling. 30%
av samhällets klimatbelastning kommer från hanteringen av mat. Förutom klimatet
påverkar maten miljö och hälsa genom de kemikalier och brukningsmetoder som används. Klimatsmart och ekologisk mat är något att satsa på under de kommande åren.
Det innebär att maten ska innehålla större andel vegetabilier, färre ”tomma kalorier”,
mera ekologiskt, rätt val av kött och grönsaker bl a årstidberoende och att transporterna sker snålt. För hållbar mat med bibehållen budget behöver matsedlarna ses över
i ett brett samarbete mellan producenter, beställare och de som äter maten.

Miljö, hälsa och inflytande
Kunskap är en av grundstenarna för hållbar utveckling. För att på ett tydligt och
systematiskt sätt arbeta med hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv finns certifieringar som Skola för hållbar utveckling eller Grön Flagg. Päronlunda förskola har
under 2008 fått utmärkelsen Förskola för hållbar utveckling. Ceritifieringssystemen
bygger på demokratiska processer där elever och personal har stor inverkan över hur
lärandet utformas och är ett bra arbetssätt för att öka måluppfyllelsen enligt läroplanen. Certifieringsmetoderna bidrar till större insikt om vad som menas med hållbar
utveckling och tar upp frågor som jämställdhet, demokrati, kränkande behandling,
tillväxt, energiförbrukning hälsa och livsstilar. I kommunen finns 5 förskolor som är
certifierade enligt Grön flagg. Det finns intresse i skolorna att jobba med hälso- och
miljöcertifiering. Fler certifierade förskolor och även skolor stärker Sundsvall och bör
vara något som uppmuntras inom kommunen.

Kultur, utbildning hälsa och miljö för bättre livsmiljö
Kultur- och fritidsaktiviteter stärker hälsan, både fysiskt och mentalt. Det är bättre
för miljön att konsumera upplevelser än saker. Flera aktiviteter med fokus på bättre
livsmiljö har genomförts med fritid- och kultur, barn och utbildning, Galant kost
och städ, kulturskolan, Sundsvall energi, Reko och Mitt Sverige vatten. 1200 elever
(årskurs 1-3) deltog i en speciell kulturmiljövecka. Elever deltog också i en receptävling för den bästa S.M.A.R.T-maten, bra för både hälsa och miljö. Livnära, en serie
föreläsningar om mat, hälsa och klimat riktade till allmänheten fyllde programsalen
vid fyra föredrag och fyra luncher. Det genomförs många intressanta aktiviteter som
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handlar om hållbar utveckling i kommunen, de behöver lyftas fram så att de når ut till
fler och för att visa vad kommunen gör. Även om aktiviteterna i sig är viktiga för ett
hållbart samhälle kan det vara bra att se över hur arrangemang genomförs.

Sundsvall en Uthållig kommun
Sundsvall är sedan juni en av 63 kommuner i Energimyndighetens program, Uthållig kommun. Programmet ska komplettera och underlätta pågående aktiviteter och
processer inom energi- och klimatområdet. Under 2008 har arbetet påbörjats för att
hitta former för Sundsvall deltagande.
Erfarenheterna är att gruppen där Sundsvall ingår, Storstadsklustret, är stark och
bedöms ha möjlighet att påverka centrala myndigheter. Sundsvall deltar i arbetsgruppen om bättre energi- och klimatstatistik. Intresse finns att delta i samarbete om biogas och energifrågor inom näringslivet. Området energieffektivisering i fastigheter är
intressant men hållbar samhällsplanering, där många kommuner har engagerat sig,
deltar Sundsvall än så länge inte i. I Uthållig kommun kan vi få del av energiexperter
och få möjlighet att forma gemensamma projekt för att driva utvecklingen framåt här
i kommunen.

Analysen visar ett ökat hänsynstagande till hållbarhetsfrågor under mandatperioden. MRP-processen kan ge bra förutsättningar för att på ett tydligare sätt
få med hållbarhetsfrågorna i planeringen. I analysunderlagen från processerna
finns hållbarhetsaspekterna med i större omfattning än tidigare t.ex. lyfts mat
fram som en stor utmaning för kommunen. Tydlig styrning och ledning är viktigt för att hållbarhetsfrågorna inte ska falla bort och det är viktigt med långsiktig planering för att lyckas med omställning till ett hållbart samhälle.
Bra uppföljning visar om vi är på rätt väg. I livsmiljöbarometern finns ekologiska nyckeltal och sociala nyckeltal men det behövs fler nyckeltal för ekonomisk
uppföljning. Vi ser ett behov av att utveckla nyckeltalen kring upphandling.
Genom att koppla nyckeltal till ekonomisk redovisning ges en överblick över
hur hållbara kommunens inköp är. I vissa avtal skulle det gå att ställa ännu högre
miljökrav än vi gör i dag utan att gå emot gällande krav för offentlig upphandling. Grön upphandling har visat sig ekonomiskt i längden.
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Nyckeltal Sveriges Ekokommuner
Sveriges Ekokommuners nyckeltal
SEkom beslutade 2002 att kommunerna årligen skulle rapportera in sina resultat
på tolv nyckeltal. Syftet med de jämförande nyckeltalen är att följa utvecklingen
mot ett hållbart samhälle i kommunerna. Samtliga resultat finns på Livsmiljöbarometern, www.livsmiljobarometern.sundsvall.se

Kollektivtrafik

Andel åkermark med miljöstöd för ekologisk odling, %

Trafikens klimatpåverkan hör till de stora utmaningarna för att få
en hållbar samhällsutveckling. Andelen kollektivtrafik av det totala
resandet måste därför öka

Andelen åker som odlas ekologiskt ska ökas så att jordbruksmarken
ska användas på ett hållbart sätt. Målen till år 2010 är att 20 procent
av jordbruksmarken ska vara certifierad för ekologisk produktion.

Antal resor med kollektivtrafiken per invånare och år

Totalt Sundsvall

Bästa kommun i Sekom

Medelvärde för Sekom

Andel i Sundsvall

Bästa kommun i Sekom

Medelvärde i Sekom

Bästa kommun i SEkom var Huddinge. Bästa kommun i Y-län var Sundsvall.

Bästa kommun i SEkom var Stockholm. Bästa kommun i Västernorrland var

Skogsbruk

Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala
organisationen

FSC-certifierat skogsbruk

Totalt Sundsvall
för Sekom

Bästa kommun Sekom

Medelvärde

Bästa kommun i SEkom var Ludvika. Bästa kommun i Västernorrland var
Örnsköldsvik med 52,3%.
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Örnsköldsvik med 43,7%.

Andel i Sundsvall

Bästa kommun i Sekom

Medelvärde i Sekom

Bästa kommun i SEkom var Ludvika. Bästa kommun i Västernorrland var
Kramfors med 3,3%.

Hushållsavfall för återvinning med producentansvar
kg/inv
Producentansvaret för avfall innebär att producenterna ansvarar
för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
EU:s avfallshierarki prioriterar i första hand att man ska sträva efter
att förhindra att avfall uppkommer. Det avfall som uppkommer ska i
första hand återanvändas och i andra hand återvinnas.
Mängd hushållsavfall och jämförligt, kg/invånare

Sundsvall

Bästa kommun i Sekom

Medelvärde för Sekom

Sundsvall

Medelvärde för Sekom

Bästa kommun i Sekom

Bästa kommun i SEkom var Luleå. Bästa kommun i Västernorrland var Örn-

Bästa kommun i SEkom var Nynäshamn. Bästa kommun i Västernorrland var

sköldsvik med 111 kg/invånare.

Timrå med 266 kg/inv.

Förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil per anställd

Nyckeltalet visar en del av kommunerna interna arbete för minskad
klimatpåverkan.
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler

Sundsvall

Bästa kommun i Sekom

Medelvärde för Sekom

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil i ton per
årsarbetare.
Sundsvall
Bästa kommun i Sekom
Medelvärde för Sekom
Bästa kommun i SEkom var Vingåker och bästa kommun i Västernorrland var

Bästa kommun i SEkom var Helsingborg. Bästa kommun i Västernorrland var
Örnsköldsvik med 0,16 ton/anställd.

Sundsvall.
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Gemensamma miljömålsindikatorer
SEkom-Y, jämförande nyckeltal för länets
kommuner
I samarbetet mellan länets sju eko-kommuner ska tio indikatorer användas för
jämförelser i arbetet för ekolänet Västernorrland. Samtliga resultat finns på
Livsmiljöbarometern, www.livsmiljobarometern.sundsvall.se

Andel miljöbilar av den totala bilparken

Andel miljöbilar av den totala kommunala bilparken

1 Här redovisas hur stor andel av bilparken som miljöbilarna utgör
totalt i kommunen. Indikatorn mäter utvecklingen mot en miljövänligare bilpark.

Här redovisas hur stor andel av kommunens ägda och leasade bilar
som utgörs av miljöbilar.

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Sundsvall

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik
Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Sundsvall

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik

Datakälla: Miljökontoret

Datakälla: SCB

Miljöledningssystem

Såld mängd E85 per kommuninvånare

Ett miljöledningssystem är en positiv indikator på att ett företag
har ett välfungerande miljöarbete.Antalet miljöcertifierade företag
inom en kommun fungerar som en indikation på företagens miljöengagemang.

E85 består av en blandning av etanol, 85 procent samt 15 procent
bensin.

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Örnsköldsvik
Datakälla: Miljökontoret

30

Livsmiljöbokslut 2008

Sundsvall

Timrå

Ånge

Antal företag och organisationer med miljöledningssystem

Härnösand

Kramfors

Örnsköldsvik
Datakälla: Miljökontoret

Sollefteå

Sundsvall

Timrå

Ånge

för Västernorrland
Gång och cykelvägar i kommunen

Ekologiska livsmedel

För att på allvar möjliggöra byte från bil till cykel är det av största
vikt att skapa sammanhängande gång- och cykelvägnät, i första hand
för arbets- och utbildningspendling (inräknat barns skolvägar) in
mot kommuncentra, inom större tätorter, samt mellan närliggande
tätorter.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten.
Denna indikator visar övergången mot mer ekologiska livsmedel i
de kommunala verksamheterna. Det som redovisas är andelen av
maten som kommunen köper in till skolor, förskolor, äldreomsorg
med mera som är KRAV- eller MSC-märkt.

Längd på gång- och cykelbanor i kommunen.

Indikator som visar övergången mot mer ekologiska livsmedel i de
kommunala verksamheterna

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Sundsvall

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Sundsvall

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik

Datakälla: Miljökontoret

Datakälla: Miljökontoret

Resor med kollektivtrafik

Inköpt mängd naturgrus i den kommunala verksamheten

Antal bussresor (påstigande) inom kommunen

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Sundsvall

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik
Datakälla: Miljökontoret
Liksom tidigare år avser statistiken de resor med kollektivtrafik som utförts
inom kommunen.

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Sundsvall

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik
Datakälla: Fastighetskonrotet
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Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Telefon: 060-19 10 00
Fax: 060-12 81 91
www.sundsvall.se
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