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Utförligare beskrivning 
av föreslagna åtgärder

I denna bilaga kan du läsa mer om de föreslagna åtgärderna för 
Friskare luft i Sundsvall. Vid varje rubrik finns samma siffra som i 

åtgärdsprogrammets kapitel 5. 

5.5 Åtgärder för att påverka resande och val av transportsätt 
- Beteendepåverkan

Människors resebeteenden och val av färdmedel beror inte bara på de yttre fysiska 
förutsättningarna. Värderingar, attityder och kunskaper spelar också stor roll. För att öka andelen 
gång-, cykel- och bussresor, på bekostnad av andelen bilresor, är det därför viktigt att arbeta även 
med information, kampanjer och andra former av beteendepåverkande åtgärder.

I Sundsvall har ett visst arbete inom ramen för transportrådgivning bedrivits under de senaste 5-6 
åren. De resurser som satsats på detta har dock varit obetydliga, jämfört med vad många andra 
kommuner och regioner har satsat. Som efterföljansvärda exempel kan nämnas exempelvis Be 
Green i Umeå och Mobilitet Skåne.

Inom Västernorrland har ett regionalt samarbete med hållbart resande diskuterats inom bland 
annat arbetet med den regionala transportplanen. I detta åtgärdsprogram förutsätter vi att 
kommunen organiserar och finansierar en betydande utökning av arbetet för att främja ett mer 
hållbart resande genom beteendepåverkande åtgärder.

Fram till 2015 kommer inga mätbara effekter på halterna av luftföroreningar att uppnås genom 
detta arbete. På längre sikt, och för att uppnå de långsiktiga målen, är det dock nödvändigt att 
människors resvanor förändras.

Beteendepåverkande åtgärder för att minska bilresandet är inte bara positivt för luftkvaliteten. Det 
ger också minskad klimatpåverkan, bättre folkhälsa genom ökad fysisk aktivitet och minskade 
reskostnader.

På länsnivå pågår en förstudie för att undersöka möjligheterna att starta ett projekt för 
beteendepåverkande åtgärder för hållbar trafik med delfinansiering från strukturfonderna. Om 
detta projekt kommer till stånd bör kommunens arbete med beteendepåverkande åtgärder enligt 
detta åtgärdsprogram inordnas i det länsövergripande projektet.

Kommunens arbete med beteendepåverkande åtgärder föreslås drivas genom kommunstyrelsens 
enhet för folkhälsoarbete, i samarbete med gatuavdelningen vid stadsbyggnadskontoret. Arbetet 
har i någon mån redan inletts, men åtgärdsprogrammet innebär att ytterligare resurser tillförs 
detta arbete. Arbetet avses pågå tills vidare, som en del av kommunens reguljära verksamhet.
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5.6.1 Väghållning  

Beläggning 
Olika beläggningar ger olika mycket partiklar vid dubbdäcksslitage. En ABT-beläggning (tät 
asfalt) med granit ger högre PM10-halter än en ABS-beläggning (skelettasfalt, grovt stenmaterial 
och mycket hålrum) med kvartsit. Egenskaperna hos beläggningens stenmaterial är troligen den 
viktigaste faktorn, men eftersom slitaget också påverkas av stenstorleken i beläggningen och av 
beläggningens täthet inverkar troligen även dessa faktorer. Beläggningens textur kan också påverka 
dammförrådet och därmed mängden partiklar som är tillgängliga för uppvirvling. För närvarande 
pågår forskning för att ta fram underlag för att bedöma partikelhalter för olika beläggning. 
Troligen är en generellt slitstark beläggning den som ger lägst PM10-halter.

Val av beläggning måste också ske med hänsyn till andra aspekter. En alltför hård beläggning kan 
ge halka genom att stenmaterialet poleras.

Kommunen och Trafikverket har under 2013 lagt ny och slitstarkare beläggning på Köpmangatan, 
Skolhusallén, E4 mellan Köpmangatan och Norrmalmsgatan. Åtgärdsprogrammet förutsätter att 
kommunen och Trafikverket använder sådan beläggning även vid framtida behov av ny beläggning 
på dessa gator.

Under vinterhalvåret 2013-14 kommer uppföljning att ske för att se om några effekter på 
partikelhalterna har uppnåtts. I åtgärdsprogrammet har vi antagit att halterna av partiklar minskar 
med 1 procent. Kvävedioxiden påverkas inte.

Halkbekämpning

Sandning bidrar kraftigt till partikelspridningen invid vägar. Särskilt på våren, när vägbanan 
torkar upp, men innan man hunnit sopa gatorna, kan trafiken virvla upp stora mängder partiklar. 
Från luftkvalitetssynpunkt är därför kemisk halkbekämpning (saltning) att föredra framför 
mekanisk halkbekämpning (sandning). 

Egenskaperna hos sandningsmaterialet är av stor betydelse. Materialet bör dels inte nötas eller 
krossas till fina partiklar, dels inte vara alltför finkornigt. Finska och svenska studier visar att 
finare stenmaterial ger högre partikelhalter. Dels eftersom det redan finns en andel PM10 som kan 
virvlas upp direkt och dels för att mindre stenpartiklar ökar slitaget och därmed PM10-bildningen 
från själva stenpartiklarna och sandens slitage av vägbeläggningen. Man bör därför använda 
grövre material och tvätta bort fraktioner mindre än två mm ur sand och stenkross.

Kommunen och Trafikverket ska från och med vintersäsongen 2014-2015 så långt som möjligt 
undvika mekanisk halkbekämpning (sandning) och i stället använda kemisk halkbekämpning 
(saltning) inom de centrala delarna av Sundsvall. I de fall sandning ändå måste ske ska det göras 
med tvättad stenkross utan partiklar mindre än 2 mm. Åtgärden föreslås fortsätta så länge det 
finns risk för överskridande av miljökvalitetsnormen för partiklar. Ansvaret ligger på respektive 
väghållningsansvariga.

Om man av andra miljöskäl vill undvika att använda vanligt salt (natriumklorid) finns det andra 
halkbekämpningsmedel som ger mindre miljöpåverkan.

Man bör även överväga hur mycket snöröjning och snöbortforsling som är optimalt. De högsta 
partikelhalterna uppkommer vid torr vägbana under dubbdäckssäsongen. Men tanke på 
partikelhalterna är det bättre med snö, is och fukt på vägbanan än med en torr vägbana. I stället 
för att först ta bort all snö och sedan tvingas dammbinda med saltning kan det i vissa fall vara 
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bättre att låta snön ligga kvar.

Hur stora effekterna blir är svårt att bedöma. I åtgärdsprogrammet har vi antagit att halterna av 
partiklar minskar med 1 procent. Kvävedioxiden påverkas inte.

Dammbindning

Dammbindning är en väghållningsåtgärd som har studerats förhållandevis noggrant och 
även gett relativt goda resultat. Sedan 1990-talet har man använt kalciumklorid i Finland och 
magnesiumklorid i Norge för dammbindning vid akut höga partikelhalter. Salterna sprids som 
lösning med vanliga saltningsfordon och har egenskapen att hålla vägytan fuktig under lång tid. 
På så vis binds dammet till vägytan och halten PM10 i luften minskar. Magnesiumklorid ger en 
något bättre effekt än kalciumklorid. Ett seminarium om dammbindning genomfördes i slutet av 
september 2013. I detta redovisades bland annat erfarenheter från Örnsköldsvik och Göteborg. 

Resultatet beror kraftigt på klimat och trafikmängd och effekten är oftast kortvarig. 
Dammbindning är därför mest att betrakta som en akut behandlingsmetod vid särskilt höga 
halter av partiklar. I åtgärdsprogrammet har vi antagit att halterna av partiklar minskar med 
i genomsnitt 10 procent. Vid de akuta tillfällen med halter över miljökvalitetsnormen som 
dammbindning är lämplig att utföra bedöms effekten bli större. Kvävedioxiden påverkas inte.

Kloridsalterna är tyvärr både korrosiva/rostbildande och miljöskadliga och Trafikverket och 
andra väghållare strävar efter att använda minimalt med salt för halkbekämpning. Därför har 
det alternativa dammbindningsmedlet kalcium-magnesiumacetat (CMA) provats i bland annat 
Norrköping, Linköping, Stockholm och Göteborg. Medlet är inte korrosivt och har inte lika 
negativa miljöeffekter som kloridsalterna. Vid jämförelser med magnesiumklorid var den PM10-
dämpande effekten minst lika god. På motorväg minskade halterna med 20–40 procent dagen efter 
en behandling, som utfördes nattetid. I stadsmiljö minskade PM10-halten med 10-40 procent.

En nackdel är (förutom spridningen av kemikalier till miljön) att en fuktig vägyta ökar slitaget 
av vägbanan och det bildas alltså mer partikar än när beläggningen är torr. Det kan orsaka högre 
PM10-koncentrationer då vägytan torkar upp. 

En annan nackdel är att en våt vägbana har sämre friktion. Medlen som binder damm förefaller 
till och med ge en större minskning av friktionen än en vägbana som är våt av regn. Det kan därför 
vara befogat att varna trafikanterna för våt vägbana genom att skylta. Vid de låga hastigheter som 
råder i centrala Sundsvall bedöms dock detta vara ett mindre problem.

Under vintern 2012-2013 genomfördes dammbindning med natriumklorid i Sundsvall under ett 
fåtal tillfällen. Effekterna var svåra att bedöma. Det var också problem med frysning under kalla 
klara nätter.

Under vintern 2013-2014 har kommunen och Trafikverket fortsatt försöken med dammbindning 
på de gator som har högst partikelhalter. Trafikverket och kommunen har kommit överens om 
att Trafikverket dammbinder samtliga berörda vägar varje gång MKN för PM10 riskerar att 
överskridas. Ett avtal kommer att skrivas mellan kommunen och Trafikverket om detta. 

Detta arbete ska fortsätta så länge det finns risk för överskridande av miljökvalitetsnormen för 
partiklar. Ansvaret ligger på respektive väghållningsansvariga.
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Renhållning

För att minska spridningen av PM10 från vägbanan måste man antingen avlägsna dammet från 
vägbanan eller binda det vid vägbanan. Tyvärr är kunskapen om olika renhållningsmetoders 
effektivitet ganska begränsad. Många av de studier som har gjorts har visat negativa resultat när det 
gäller att effektivt minska PM10-halterna, ibland som följd av alltför begränsade försök med alltför 
undermålig teknik. Detta har fått till följd att renhållningsmetoder mer eller mindre förkastats och 
inte prioriterats i forskning kring vägdamm. Trots detta används renhållningsmaskiner som åtgärd 
mot partiklar, oftast i kombination med spolning och dammbindning. Vid upptagning av sand på 
våren används till exempel i Helsingfors ett fordonståg som dammbinder, grovborstar, finborstar, 
suger upp och slutligen högtrycksspolar gatan. Effekten på PM10 är dock liten.

I Trondheim används rengöring direkt följd av dammbindning med magnesiumklorid regelbundet 
under dubbdäckssäsongen. Man uppger god effekt på både PM10 och PM2,5. Helt klart är att 
rengöring minskar förrådet av vägdamm på gatan, främst då av grova partiklar större än PM10. 
Även om man bara får bort de största partiklarna får man bort synligt damm, som också är 
besvärande. Man tar också bort material som annars skulle kunna bidra till vidare nedmalning 
och uppvirvling av PM10. Det är rimligt att anta att det finns en potential att utveckla såväl 
renhållningsteknik som renhållningsstrategi.

Tidigt sandupptag på våren kan ha viss betydelse, åtminstone för det grövre vägdammet.

Kommunen har under 2013 köpt in en ny renhållningsmaskin och kommer att försöka minska 
partikelhalterna genom att intensifiera gaturenhållningen på de gator som har högst halter av 
partiklar. Ansvaret ligger på respektive väghållningsansvariga. Trafikverket och kommunen har 
för avsikt att komma överens om att kommunen sopar samtliga berörda vägar varje gång MKN för 
PM10 riskerar att överskridas. Ett avtal kommer att skrivas mellan kommunen och Trafikverket 
om detta.

Hur stora effekterna blir är svårt att bedöma. I åtgärdsprogrammet har vi antagit att halterna av 
partiklar minskar med 2 procent. Kvävedioxiden påverkas inte.

Förbud mot torrsopning och lövblåsning

Vid torrsopning av gator och andra allmänna ytor under våren virvlas stora mängder damm och 
partiklar upp. Huvuddelen är större än PM10, men torrsopning ger även ett bidrag till halterna av 
PM10. Samma sak gäller vid lövblåsning på hösten.

För att i någon mån minska partikelhalterna föreslås att ett förbud mot torrsopning och 
lövblåsning införs i den lokala ordningsstadgan. Förbudet kan begränsas till tillfällen då höga 
halter av partiklar befaras. Torrsopning och lövblåsning ska alltså fortsatt kunna ske då det är 
fuktigt eller blåsigt, eftersom partikelhalterna då är låga. Ansvaret för genomförande av åtgärden 
ligger på Kommunstyrelsen.

Hur stora effekterna blir går inte att bedöma. I åtgärdsprogrammet har vi antagit att halterna av 
partiklar minskar med 0,1 procent. Kvävedioxiden påverkas inte.

Väghållningsfordon med låga utsläpp

Kommunen och Trafikverket kan ställa krav på att väghållningsåtgärder utförs så att en negativ 
påverkan på luftkvaliteten begränsas, oavsett om åtgärderna sker i egen regi eller handlas upp. Man 
kan exempelvis kräva att dieseldrivna maskiner och fordon ska ha partikelfilter och uppfylla krav 
på låga utsläpp av partiklar och kväveoxider. 
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Både Trafikverket och kommunen ställer redan idag lagstiftade miljökrav på de tjänster som har 
upphandlats. Vid nästa upphandling bör krav med högre miljöklassning ställas. 

Åtgärdsprogrammet föreslår att kommunen och Trafikverket vid upphandling av 
väghållningstjänster samt vid inköp av egna maskiner ställer högre miljökrav inom de område där 
problem med luftkvalitet råder. 

Denna åtgärd gäller både egna fordon och upphandlade tjänster. Ansvaret ligger på respektive 
väghållningsansvariga.

Eftersom en betydande andel av kvävedioxiden kommer från tunga fordon bedöms effekten på 
halterna av kvävedioxid kunna sjunka med 1 procent. Halterna av partiklar påverkas ej mätbart.

5.6.2 Trafikreglering

Minskad genomfartstrafik på Köpmangatan

Köpmangatan är den gata som har de allra högsta halterna av luftföroreningar. Det är också en 
gata längs vilken det bor många människor och längs vilken många arbetar eller besöker butiker 
och andra inrättningar. Köpmangatan har också en stor busstrafik och bussarnas framkomlighet 
begränsas av den stora mängden biltrafik, c:a 15 000 fordon/dygn. En betydande del av biltrafiken 
har inte start eller mål längs Köpmangatan, utan är genomfartstrafik som skulle kunna välja 
Bergsgatan eller Norrmalmsgatan i stället. Enligt trafikräkningar som gjorts är genomfartstrafiken 
på Köpmangatan c:a 27 procent.

Åtgärdsprogrammet föreslår därför att genomfartstrafiken på Köpmangatan minskas. Detta kan 
ske genom förändringar av trafiksignalerna vid Skolhusallén och Landsvägsallén för att minska 
gröntiden för Köpmangatan, upphöjning av några korsningar och en begränsning av hastigheten 
till 30 km/h. 

Gatuavdelningen ansvarar för att minska trafikmängden på Köpmangatan med minst 15 procent 
senast 2015 (när E4 är klar) genom åtgärder som leder bort genomfartstrafiken.

Samtidigt som det är viktigt att minska trafikmängden på Köpmangatan är halterna av 
luftföroreningar höga även på Bergsgatan. Ökad trafik på Bergsgatan måste därför kompenseras 
med andra åtgärder. En betydande del av den trafik som styrs bort från Köpmangatan bör dock 
kunna ledas via befintlig E4 eller den nya E4-bron och Norrmalmsgatan/Universitetsallén.

Trafiken på Köpmangatan bedöms kunna minska med 15 procent, om föreslagna åtgärder 
genomförs. Halterna av partiklar bedöms minska med 7 procent på Köpmangatan eller med 
1,5 procent för centrum som helhet. Halterna av kvävedioxid bedöms minska med 5 procent på 
Köpmangatan och med 1 procent för centrum som helhet. 

Sänkt hastighet

Sänkt hastighet minskar båda bildningen och uppvirvlandet av partiklar. Försök i Oslo visar 
på positiva effekter på PM10-halten av hastighetssänkning på en infartsled. Man har sänkt 
hastighetsgränsen från 80 till 60 km/h, vilket gav en minskning av genomsnittshastigheten med  
10 km/h och av halten PM10 med cirka 30 procent. 
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Mängden avgaspartiklar och andra utsläpp från motorerna minskar inte lika självklart av minskad 
hastighet. 

Ojämn och ryckig körning med många start och stopp kan mångdubbla utsläppen av kväveoxider. 
Det är dock stor skillnad mellan olika komponenter i bilavgaserna. Kväveoxidutsläppen ökar också vid 
hastigheter över cirka 70 km/h. Från avgassynpunkt är det därför bäst om man kan åstadkomma en 
jämnt flytande trafik i måttlig hastighet, 50–70 km/h. Införandet av 30-zoner i bostadsområden har gett 
minskade utsläpp, delvis beroende på att andelen bilresor minskat genom att fler väljer att gå eller cykla.

I åtgärdsprogrammet föreslås därför att hastigheten sänks till 40 km/h på de större gatorna, på 
befintlig E4 mellan Köpmangatan och Norrmalmsgatan och på Bergsgatan mellan Parkgatan 
och Skolhusallén. På övriga gator i centrum sänks hastigheten till 30 km/h. Översyn av andra 
trafikåtgärder kan per automatik bidra till sänkt hastighet längs exempelvis Köpmangatan. På 
Norrmalmsgatan föreslås bibehållet 50 km/h. Åtgärden genomförs inom ramen för pågående 
hastighetsöversyn med Gatuavdelningen som ansvarig och i samarbete med Trafikverket och 
länsstyrelsen. Åtgärden genomförs snarast.

Halterna av luftföroreningar bedöms minska med 0,5 procent.

5.6.3 Parkeringsåtgärder
En betydande del av trafiken i centrala Sundsvall är bilister som letar parkering. Det finns 
ett begränsat antal P-platser längs kantsten i Stenstan, och dessa platser är mycket attraktiva. 
Samtidigt finns ofta en osäkerhet om det finns lediga platser på andra, större P-ytor.

För att minska söktrafiken efter parkering har ett parkeringsledningssystem inrättas. Det fungerar 
så, att in- och utfarterna till de P-anläggningar som är anslutna till systemet räknas och stäms av 
mot uppgifter om tillgängliga platser. På välbelägna informationstavlor vid infarterna till centrum 
informeras om var det finns lediga P-platser och det finns även vägvisning till dessa platser. 
Ytterligare etapper planeras längre fram. Åtgärden genomförs av Gatuavdelningen.

I samband med att parkeringssystemet ses över är det också viktigt att förbättra informationen om 
hur man kan parkera i och nära centrum.

Arbetsparkering ska med avgifter och tidsbegränsning styras till områden utanför 
centrumfyrkanten (Norrmalmsgatan – befintlig E4 – Bergsgatan – Skolhusallén).

I översynen av parkeringsfrågorna i centrum ingår även att se över den parkeringsnorm som 
används vid planläggning och bygglovgivning. Ambitionen ska vara att minska behovet av 
P-platser genom samnyttjande, ”gröna lösningar” och anpassade avgifter.

Den samlade effekten av P-ledningssystem och ändrad parkeringsreglering bedöms bli att halterna 
av luftföroreningar minskar med 1 procent.
Mer och bättre information om parkering

Gatuavdelningen ansvarar för att informera om de goda P-möjligheter som faktiskt finns i centrala 
Sundsvall, främst i P-husen, genom exempelvis marknadsaktiviteter, informationsblad, annonser, 
gratiskampanjer. Åtgärden bör genomföras efter renoveringen av City-P.

Översyn av P-reglering

Gatuavdelningen ansvarar för lyfta fram behov av att med avgifter och tidsbegränsning styra 
arbets- och boendeparkering till områden utanför centrumfyrkanten (Norrmalmsgatan – befintlig 
E4 – Bergsgatan – Skolhusallén). Åtgärden bör genomföras under 2015.
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Ökat samnyttjande av P-ytor

För att öka tillgången på parkeringsplatser är det viktigt att öka samnyttjandet av dessa. Detta 
gäller både mellan olika verksamheter och inom respektive verksamhet. Om varje person har 
en egen P-ruta utnyttjas normalt sett högst 80 procent av platserna. Genom samnyttjande kan 
man alltså öka antalet möjliga parkerare med upp till 25 procent. Om man även kan samnyttja 
mellan olika verksamheter ökar möjligheterna ytterligare, eftersom de maximala p-behoven sällan 
sammanfaller exakt i tiden.

Kommunen kommer därför att se över sina egna p-ytor, både för anställda och platser som hyrs 
ut till företag eller allmänhet, för att så långt som möjligt åstadkomma samnyttjande. Kommunen 
kommer också att samarbeta med andra upplåtare av parkeringsytor för att få till stånd 
samnyttjande även för dessa.

Ett ökat samnyttjande minskar söktrafiken och bedöms minska halterna av luftföroreningar med 
0,1 procent.

Arbetet har inletts genom översyn av P-reglerna för City-P och Balder och bör fortsätta under 2014 
och 2015. 

Gatuavdelningen ansvarar för att se över sina egna p-ytor, både för anställda och 
platser som hyrs ut till företag eller allmänhet, för att så långt som möjligt åstadkomma 

samnyttjande. Man bör också samarbeta med andra upplåtare av parkeringsytor för att få 
till stånd samnyttjande även för dessa. 

P-avgifter för kommunens anställda

Ett av de mest effektiva sätten att påverka valet av färdmedel till och från arbetet är reglerna för 
parkering. Genom att ta ut marknadsmässiga P-avgifter, vara restriktiv med förmånsbilar och 
informera om miljö- och hälsokonsekvenser av bilresande kan man uppnå en viss minskning av 
bilåkandet. Arbetsgivaren (KS) ansvarar för resor i tjänsten, SoT som fastighetsägare har  ansvar 
för marknadsmässiga parkeringsavgifter och SBK ansvarar för parkeringsöversynen i kommunen. 

Hållbar parkeringslösning vid kommunhuset

Parkeringarna vid kommunhuset ingen stor betydelse för halterna av luftföroreningar i centrala 
Sundsvall. Men det har ett viktigt symbolvärde att parkeringen är utformad så att resor med andra 
färdmedel än bil uppmuntras, samtidigt som de besökare som ändå kommer med bil kan parkera 
på ett enkelt och effektiv sätt. I dag är besöksparkeringen ofta fullbelagd, inte minst beroende på att 
många anställda använder besöksparkeringen vid sporadisk bilpendling till arbetet.

För att se till att det alltid ska finnas lediga platser för besökande kommer antalet platser som är 
tillgängliga för besökare att ökas genom samnyttjande med de platser som finns för anställda. 
Samtidigt höjs P-avgiften för platserna närmast huvudentrén, som i dag är endast 5 kr/h. 
Service- och teknikförvaltningen som fastighetsägare ansvarar.

Halterna av luftföroreningar bedöms minska med 0,1 procent, främst för att fler anställda kommer 
att välja andra färdmedel än bil om P-avgiften höjs.

Åtgärden bör genomföras under 2014.
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5.6.4 Minskad användning av dubbdäck - Information om däckval
Dubbdäck är en kraftigt bidragande orsak till höga halter av partiklar. Dubbdäcken nöter på 
vägbanan och de partiklar som nöts loss virvlas sedan upp i luften. Att minska andelen bilar som 
använder dubbdäck är på kort sikt förmodligen en av de effektivaste åtgärderna för att sänka 
partikelhalterna.  
 
Några av Norges större städer har minskat användningen av dubbdäck genom att införa avgifter. 
I Oslo har andelen dubbdäck sjunkit från 80 till 20 procent. Även i Trondheim, vars klimat går 
att jämföra med vårt i Sundsvall, infördes avgift på dubbdäck 2001 Andelen dubbdäck minskade 
från drygt 60 procent år 2000 till 20 procent år 2010.. Åtgärdsprogrammet mot partikelhalter 
i Stockholm ingår att informera om dubbdäckens effekter. Enbart information brukar dock ge 
små effekter. Exempelvis lyckades man genom informationskampanjer öka andelen bilförare som 
använde säkerhetsbälte till knappt 40 procent. 

2010 avskaffades dubbdäcksavgiften i Trondheim, eftersom man nått målet om högst 20 procent 
andel dubbdäck.

När man diskuterar dubbdäck är naturligtvis trafiksäkerhet en viktig aspekt. Erfarenheterna från 
bland annat Norge visar dock att antalet skadade i trafikolyckor inte ökar när andelen dubbdäck 
minskar. Detta beror till stor del på att de som använder dubbdäck utnyttjar den bättre friktionen 
till att köra fortare än de som använder dubbfria däck. En minskad användning av dubbdäck skulle 
då medföra sänkta hastigheter. Dubbdäck är alltså främst en fråga om framkomlighet, inte en fråga 
om säkerhet. 

Erfarenheterna från bland annat Norge visar dock att antalet skadade i trafikolyckor inte 
ökar när andelen dubbdäck minskar. 

Även om användning av dubbdäck skulle ge en liten positiv konsekvens för hälsan genom färre 
olyckor är den negativa konsekvensen för hälsan av de partiklar som dubbdäcken river upp flera 
gånger större, åtminstone i tätorter. 

Att förbjuda dubbdäck i Sundsvall eller på vissa gator har inte bedömts vara en realistisk åtgärd. 
Dock bör det vara möjligt att i någon mån minska användningen av dubbdäck och att förkorta 
den tid av året som dubbdäcken används genom väl utformad information. Kommunen genomför 
informationsinsatser tillsammans med däckbranschen, för att minska användningen av dubbdäck. 
Trafikverket kommer att bistå med kunskapsstöd till kommunen. Åtgärden bedöms kunna minska 
användningen av dubbdäck med 10 procent under de mest kritiska månaderna (november, mars 
och april) och halterna av partiklar med 2 procent. Halterna av kvävdioxid påverkas inte. Arbetet 
bör inledas i god tid innan vintern 2014-2015.

Färre dubbdäck på kommunens bilar

Vilka däck som används på kommunens egna bilar kan kommunen påverka direkt.
Effekten av denna åtgärd blir mest symbolisk. Men för att trovärdigt kunna påverka andra att inte 
använda dubbdäck är det nödvändigt att kommunen föregår med gott exempel.

Service- och teknikförvaltningen ansvarar för att bilpoolsystemet förändras så att dubbfria 
vinterdäck blir normalvalet, medan den som absolut vill ha dubbade vinterdäck tvingas motivera 
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detta. På de bilar som har dubbdäck ska däcken sättas på först när vinterväglag råder eller är 
omedelbart förestående samt tas av så snart det inte längre är vinterväglag. Om vinterväglag 
uppkommer efter det att dubbdäcken tagits av får de bilar som har dubbfria vinterdäck utnyttjas. 
Åtgärden inleds inför vintern 2014-2015.

Åtgärden bedöms kunna minska halterna av partiklar med 0,1 procent, främst gemnom att den 
förstärker effekterna av informationskampanjen.

5.6.6 Tung trafik

Utredning minskning av tunga fordon på Bergsgatan 

Bergsgatan är en gata med stor trafik, upp till 20000 fordon/dygn. Samtidigt bor det många längs 
gatan, det är många korsningar och tomtutfarter och det är en hög andel tung trafik, 10 procent. 
Halterna av både partiklar och kvävedioxid är höga.

När den nya bron för E4 är klar finns möjligheter att leda trafiken söderifrån över bron och vidare 
västerut på någon av trafiklederna norr om Sundsvall. Trafikverket har inlett en åtgärdsvalsstudie 
för att utreda vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att förändra vägvalet för den västgående 
trafiken i Sundsvall.

Kommunens ambition är att minska framför allt den tunga trafiken på Bergsgatan. Trafikverket 
befarar dock att åtgärder för att minska trafiken på Bergsgatan kan medföra att fler väljer 
Tunavägen mellan Nolby och Matfors. Redan i dag väljer en tredjedel av den tunga trafiken 
västerut Tunavägen i stället för E14 genom Sundsvall.

I åtgärdsprogrammet föreslås att åtgärder för att minska den tunga trafiken på Bergsgatan 
genomförs inom ramen för Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för öst-västliga transporter. Inga 
effekter på halterna av luftföroreningar uppnås fram till 2015.

Miljökrav vid upphandling

Kommunen har en betydande möjlighet att påverka luftkvaliteten genom åtgärder inom sin 
egen verksamhet. En betydande del av de transporter och resor som sker i kommunen har på 
ett eller annat sätt koppling till olika kommunala verksamheter. Genom att granska den egna 
verksamheten och miljöanpassa den så långt som möjligt kan kommunen dels minska de egna 
utsläppen av luftföroreningar, dels tjäna som ett föredöme för andra verksamhetsutövare inom 
kommunen. Kommunen är dessutom skyldig att utföra detta, enligt miljöbalkens krav på 
egenkontroll. 

De områden som har störst betydelse är: 

• kollektivtrafiken
• kommunens roll som arbetsgivare
• kommunens egna och upphandlade transporter och resor

Vid upphandling av entreprenader och transporttjänster kommer därför kommunen att ställa 
miljökrav för att säkerställa att de utförs på ett sätt som ger så små utsläpp av luftföroreningar som 
möjligt. Även vid upphandling av andra varor och tjänster kan miljökrav ställas i de fall det kan ha 
betydelse för luftkvaliteten.

Åtgärden bedöms kunna minska halterna av kvävedioxid med 0,1 procent.
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Service- och teknikförvaltningen ansvarar för att miljökrav ställs vid upphandling av 
entreprenader och transporttjänster samt vid upphandling av andra varor och tjänster i de fall det 
kan ha betydelse för luftkvaliteten, så att dessa tjänster utförs på ett sätt som ger så små utsläpp av 
luftföroreningar som möjligt. Åtgärderna ska genomföras snarast.

Miljözon för tunga fordon (utredning)

För tunga fordon kan man införa miljözon, vilket reglerar vilka miljöprestanda fordon måste ha 
för att få köra inom miljözonen. Många kommuner har genomfört detta och det har i många fall 
medfört minskade halter av luftföroreningar. Åtgärdsprogrammet föreslår att miljözon för tunga 
fordon utreds av gatuavdelningen så att beslut kan fattas under 2015. Inga effekter på halterna av 
luftföroreningar uppnås fram till 2015.

Bussar med låga utsläpp 

Kommunen har ett betydande ansvar för kollektivtrafiken inom centrala Sundsvall och 
bidrar till finansieringen av kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken är viktig för att minska 
luftföroreningarna, dels genom att erbjuda människor ett alternativ till att resa med egen bil, 
dels genom att ställa krav på att kollektivtrafikens egna fordon är så miljöanpassade som möjligt. 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har i den nyligen genomförda upphandlingen 
av kollektivtrafik för de kommande åtta åren ställt krav på att alla bussar som kör i tätortstrafiken 
uppfyller högsta möjliga krav på avgasrening. 

Effekten av minskade utsläpp av kväveoxider från bussarna blir rätt stor på de gator som har mycket 
busstrafik. På Köpmangatan går stadsbusslinjerna 2 till Nacksta, 3 till Sidsjön och 4 till Skönsmon. 
Dessa kommer från 1 juli 2014 att trafikeras med hybridbussar som går på eldrift upp till 30 km/h. 
Utsläppen av kväveoxider från 320 bussar per dygn försvinner därmed helt på den östra delen av 
Köpmangatan. Detta är nästan hälften av den tunga trafiken och utsläppen av kväveoxider minskar 
därmed med c:a 20 procent. Halten av kvävedioxid på Köpmangatan beräknas minska med 5 procent 
och halterna totalt i centrala Sundsvall bedöms minska med 1 procent.

5.7 Mindre åtgärder på befintligt vägnät

Bussprioritering

Åtgärder som främjar kollektivtrafiken är positiva för folkhälsan när tidigare bilister väljer att resa 
kollektivt. Många åtgärder för bättre kollektivtrafik medför dock i stället att det är fotgängare och 
cyklister som börjar åka buss, och då är det långt ifrån säkert att hälsoeffekten blir positiv. Gena och 
effektiva busslinjer, attraktiva hållplatslägen, bra möjligheter att gå eller cykla till busshållplatser, 
hög turtäthet och låga avgifter är faktorer som påverkar andelen bussresenärer i en kommun.

Det är också viktigt att se till att bussarnas framkomlighet blir god även på gator där 
framkomligheten för biltrafik inte är så bra. Busskörfält, prioritering av bussar i trafiksignaler 
och separata bussgator kan vara åtgärder som förbättrar framkomligheten för bussarna. 
Gatuavdelningen ansvarar för att fortlöpande förbättra stadens gatunät och för att särskilt se till 
möjligheterna att prioritera busstrafiken. Fram till 2015 bedöms dessa åtgärder kunna minska 
halterna av kvävedioxid med 0,1 procent, främst beroende på att utsläppen från de bussar som inte 
är hybridbussar minskar. På längre sikt kan ökat bussresande minska halterna ytterligare. Arbetet 
pågår och ska vara en del av stadsbyggnadskontorets ordinarie verksamhet.

Översyn av trafiksignaler

Trafiksignalerna ska ses över så att de styr trafik till de gator man vill och bort från de gator på 
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vilka man vill minska trafiken, och så att trafiken flyter så smidigt som möjligt med få stopp. 
När E4-trafiken försvinner från dagens E4 förändras förutsättningarna för styrningen av 
trafiksignalerna radikalt. I den översyn som görs kommer minimering av avgasutsläpp att vara en 
central fråga. Åtgärden bedöms kunna minska halterna av kvävedioxid med 0,2 procent. Halterna 
av partiklar påverkas inte. Ansvaret ligger på respektive väghållare. Samarbete mellan kommunen 
och Trafikverket är viktigt.

Översyn av bommar

Järnvägen genom centrala Sundsvall orsakar många stopp och köer. Med ökande tågtrafik 
blir denna effekt allt större. Trafikverket ansvarar för och har inlett ett arbete med att se över 
styrningen av järnvägskorsningarna så att bomfällningstiderna minimeras. Detta sker genom att 
bomfällningen anpassas till det specifika tåg som kommer på järnvägen. 

I dag är bomfällningarna anpassade för de tåg som har högst hastighet och längst bromssträcka, 
vilket medför att bommarna är fällda onödigt länge när långsammare tåg med kortare 
bromssträcka passerar. Vidare styrs flera korsningar av samma detektorer, så om bommarna 
behöver fällas i en korsning fälls de också i andra. Utredningen sker under 2014 och Trafikverket 
planerar att utföra åtgärder under 2014/2015. 
Åtgärden bedöms kunna minska halterna av kvävedioxid med 0,1 procent. Halterna av partiklar 
påverkas inte. Arbetet pågår och åtgärder kan ske 2014-2015.

Cirkulationsplatser

Cirkulationsplatser innebär ofta bättre flyt och färre stopp än signaler. I det kontinuerliga arbetet 
för att förbättra stadens gatunät kommer kommunen att se över möjligheterna att bygga fler 
cirkulationsplatser för att förbättra framkomligheten för biltrafiken. Gatuavdelningen respektive 
Trafikverket ansvarar för det kontinuerliga arbetet för att förbättra stadens gatunät. Arbetet pågår.
Inga effekter uppnås fram till 2015. 

Åtgärder för gående och cyklister

40 procent av alla bilresor i Sundsvall är kortare än 5 km. En del av dessa korta bilresor borde vara 
möjliga att föra över till gång eller cykel. Detta är särskilt angeläget, eftersom utsläppen är störst 
i början av en resa och eftersom dessa korta resor till en betydande del sker inom områden där 
många människor bor eller arbetar. Inom kommunen sker ett kontinuerligt arbete för att förbättra 
förhållandena för oskyddade trafikanter. Åtgärdsprogrammet förutsätter att detta arbete kommer att 
fortsätta i minst samma takt som tidigare. Fram till 2015 kommer inga mätbara effekter att uppnås, men 
på längre sikt kan effekten bli påtaglig. Trafikverket och kommunen samarbetar kontinuerligt för att 
förbättra förhållandena för oskyddade trafikanter, bland annat genom framtagande av en cykelstrategi.

Gång- och cykelvägar till busshållplatser

Att gå eller cykla är ett attraktivt alternativ för korta resor, upp till 5 km. Många cyklar längre, men 
för de flesta är 5 km en gräns för hur långt man är beredd att cykla. Att cykla 5 km tar högst 20 
minuter och man blir inte så svettig att man behöver duscha och byta om när man kommer fram.

För att underlätta för dem som har mer än 5 km till arbetet att avstå från bilen kan man 
kombinera cykel med buss. Genom att bygga gena cykelförbindelser till busshållplatserna och 
sätta upp väderskyddade cykelställ vid dessa kan man underlätta för folk att ta cykeln i upp till 
1 km till busshållplatsen och sedan fortsätta med buss. Kombinationen cykel-buss ökar därmed 
upptagningsområdet för en busshållplats från c:a 400 m till c:a 1000 m.
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I åtgärdsprogrammet förutsätts att arbetet med att underlätta för bussresenärer att ta cykeln till 
bussen fortsätter.  Trafikverket och kommunen ansvarar för att underlätta för bussresenärer att ta 
cykeln till bussen vid sina respektive vägar. Arbetet pågår.
Fram till 2015 kommer inga mätbara effekter att uppnås, men på längre sikt kan en viss effekt uppnås.

Pendlarparkering

Ett annat sätt att underlätta pendling med buss är att ordna parkeringsplatser i förorterna för 
byte från bil till buss. Detta är attraktivt främst vid relativt stora avstånd, då man kan minska 
sina reskostnader betydligt. Att parkera bilen för att byta till buss för en bussresa på endast 
några kilometer är inte lika attraktivt. Kommunen har, tillsammans med Trafikverket och 
Kollektivtrafikmyndigheten, ordnat pendlarparkeringar i exempelvis Stöde och Njurundabommen. 
Kvissleby, Matfors och Alnön är andra platser där det kan vara aktuellt med pendlarparkering.

I åtgärdsprogrammet förutsätts att arbetet med att underlätta för bussresenärer att ta bilen till 
bussen fortsätter. Fram till 2015 kommer inga mätbara effekter att uppnås. Inte heller på längre sikt 
förväntas några stora effekter, högst 0,1 procents minskning av halterna av luftföroreningar.

Ansvaret ligger hos kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden. Arbetet pågår.
Bättre P-möjligheter söder och väster om city

För trafik från norr och öster finns goda möjligheter att parkera nära centrum utan att behöva åka 
genom centrum. På Norrmalm och i hamnen finns gott om P-platser.

Det finns behov att öka tillgången till lättillgängliga parkeringsplatser även i de södra och västra 
delarna av centrum, så att trafik från dessa håll kan parkera i utkanten av centrum i stället för att 
behöva köra genom centrum för att komma till parkeringarna vid ån eller i hamnen. 

I åtgärdsprogrammet förutsätts att möjligheterna att parkera utanför centrum även för dem som 
kommer från söder och väster förbättras. Fram till 2015 kommer inga mätbara effekter att uppnås, 
men på längre sikt kan en viss effekt uppnås.
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Åtgärder bör genomföras senast under 2016.
Utredning öst-västlig trafik

Trafikverket har tillsammans med Sundsvalls kommun inlett en så kallad Åtgärdsvalsstudie för att 
utreda möjligheten att leda trafiken västerut på norra sidan av stan istället för via Bergsgatan, som 
har höga halter av luftföroreningar, låg trafiksäkerhet och dålig framkomlighet för biltrafiken. 

Om alternativa vägar ska ges en ökad betydelse för den öst-västliga trafiken krävs förmodligen 
en del åtgärder för att förbättra säkerhet och framkomlighet samt för att minska bullerstörningar 
längs dessa. 

Om en del av trafiken på Bergsgatan skulle kunna föras över till till andra vägar skulle detta ge en 
liten förbättring av luftkvaliteten i centrala Sundsvall. Fram till 2015 kommer inga mätbara effekter 
att uppnås, men på längre sikt kan en viss effekt uppnås.

Utredningen genomförs under 2014, åtgärder kan bli aktuella senare.

5.8 Större nybyggnadsåtgärder

Ny E4 (under genomförande)

Den nya E4:an kommer att innebära en betydande minskning av trafiken i centrala Sundsvall. 
Trafiken på bron skulle utan avgift bli 15 000 fordon per dygn. Den största delen av dessa 
fordon är sådana som tidigare kört på dagens E4 eller andra gator i centrala Sundsvall. E4-bron 
(utan avgift) ger därför ensam ungefär hälften av den trafikminskning som behövs för att klara 
miljökvalitetsnormerna. Den nu beslutade avgiften för personbilar på bron medför att trafiken på 
bron blir bara 13 000 fordon per dygn. Den mindre minskning av trafiken som en avgift på bron 
ger gör det också svårare att genomföra ytterligare åtgärder för att begränsa trafiken i centrala 
Sundsvall.

I åtgärdsprogrammet redovisar vi effekterna av en E4-bro med avgift även för personbilar. 
Effekterna av en bro utan avgifter redovisas som en effekt av åtgärden att ta bort en eventuell 
broavgift. Beslut om broavgift fattas av regeringen och är en del av finansieringen av brobygget. 
Broavgiften fastställdes den 28 januari och innebär att personbilar får betala 9 kronor och tung 
trafik 20 vid passage. Det nya förslaget innebär även att Sundsvall har förhandlat fram omfattande 
infrastruktursatsningar för regionen.
 
E4-bron med avgift minskar trafiken i centrala Sundsvall med 13000 fordon/dygn, varav minus 
8000 fordon/dygn på dagens E4, det vill säga en minskning av trafikmängden på Tivolibron med 
23 procent. Den tunga trafiken minskar från 2500 f/d till 1300 f/d, d.v.s. med 50 procent. Effekterna 
av detta på halterna av luftföroreningar har beräknats med simuleringsprogrammet Simair. 
Halten av partiklar vid E4 utanför kasinot minskar med 15 procent och halten av kvävedioxid 
minskar med 20 procent. Effekterna på övriga gator i centrala Sundsvall blir naturligtvis mindre. 
Omräknat till en genomsnittlig effekt för centrum har vi bedömt att effekten blir en minskning 
av halten av partiklar med 4 procent och av halten av kvävedioxid med 5 procent. Information om 
broavgiftsfrågan finns på www.sundsvall.se/broavgift. 

Västlig förbindelse

En ny trafikled mellan Bergsgatan och Västra vägen har diskuterats under många år. Det har 
funnits en färdig, men aldrig antagen, detaljplan för en variant av en västlig förbindelse, Västra 
Länken. I arbetet med fördjupad översiktsplan för resecentrum och järnvägen genom centrala 
Sundsvall ingår också en västlig förbindelse. Om man ska bygga en ny järnvägsstation vid 
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Universitetet behövs en västlig förbindelse för att ge god tillgänglighet till stationen.

En västlig förbindelse medför också en viss minskning av trafiken i centrala Sundsvall, främst på 
Skolhusallén. Framkomligheten för biltrafiken förbättras genom att det blir ännu en planskild 
korsning till med järnvägen.

De trafikmängdsberäkningar som genomförts visar, att det totala trafikarbetet i centrala Sundsvall 
minskar med 1 procent om en västlig förbindelse byggs. Eftersom den tunga trafiken förväntas 
välja en västlig förbindelse i högre grad än personbilstrafiken, och eftersom en minskning av 
trafiken i centrala Sundsvall också medför minskade köer, bedöms effekten på halterna av 
kvävedioxid också bli c:a 1 procents minskning. Halterna av partiklar bedöms minska mindre, 
med 0,5 procent. Dessa effekter uppkommer dock senare än 2015.

Gatuavdelningen ansvarar för att utreda framtida behov av en västlig förbindelse.
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Dålig luft i centrala Sundsvall motverkar vårt syfte att skapa en 
attraktiv stadskärna. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för 

fler bostäder och bättre luftkvalitet i centrum. 



besöksadress: Norrmalmsgatan 4
postadress: 851 85 Sundsvall

telefon: 060- 19 10 00
www.sundsvall.se


