
1 
 

Åtgärdsprogram för 

 

 

Friskare luft i 
Sundsvall 
Bilaga 6 

Samrådsredogörelse 
 

2014-09-29 

 
 

Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i Sundsvalls centrum och för att uppfylla 
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). 

  



2 
 

Innehåll 
Innehåll 
Förslag till beslut ............................................................................................................................. 5 

Samrådsförfarande ......................................................................................................................... 5 

Inkomna remissvar .......................................................................................................................... 6 

Sammanfattning av inkomna synpunkter per synpunktslämnare ........................................ 7 

Kommunstyrelsen ....................................................................................................................... 7 

Miljönämnden ............................................................................................................................... 7 

Kjell Bergkvist (c).......................................................................................................................... 7 

Länsstyrelsen ............................................................................................................................... 7 

Landstinget ................................................................................................................................... 8 

Naturskyddsföreningen ............................................................................................................. 8 

Torbjörn Forsman ........................................................................................................................ 8 

Markus Juth .................................................................................................................................. 8 

SW Öberg ...................................................................................................................................... 8 

Per-Sune Holmvall ...................................................................................................................... 8 

Näringslivsbolaget ....................................................................................................................... 8 

Mats Olsson .................................................................................................................................. 8 

Jim Söderman .............................................................................................................................. 9 

Svensk Handel ............................................................................................................................. 9 

Gustaf Nilsson .............................................................................................................................. 9 

Py Fraenell .................................................................................................................................... 9 

Christer Nygren ............................................................................................................................ 9 

Bertil Lindström ............................................................................................................................ 9 

Möte 140116 .................................................................................................................................. 9 

Härnösands kommun ............................................................................................................... 10 

Tord Söderholm ......................................................................................................................... 10 

Christer Thorsson ...................................................................................................................... 10 

Trafikverket ................................................................................................................................. 10 

Kjell Lundell ................................................................................................................................ 12 

A-L Moberg ................................................................................................................................. 12 



3 
 

Motormännen ............................................................................................................................. 12 

Fastighetsägarna ....................................................................................................................... 13 

Charlotte Tingsjö ........................................................................................................................ 13 

”ann”.............................................................................................................................................. 13 

Lena Blomgren .......................................................................................................................... 14 

Anna Högbom ............................................................................................................................ 14 

Synpunkter med kommentarer .................................................................................................. 15 

Allmänt ......................................................................................................................................... 16 

Broavgift/trängselskatt ............................................................................................................ 18 

Hållbart resande ........................................................................................................................ 19 

Trafikplanering ........................................................................................................................... 21 

Konkreta vägåtgärder .................................................................................................................... 24 

Andra åtgärder ............................................................................................................................... 27 

Dubbdäck....................................................................................................................................... 28 

Parkering ....................................................................................................................................... 29 

Väghållning ................................................................................................................................... 31 

Information/Kommunikation .................................................................................................. 33 

Uppföljning ................................................................................................................................... 34 

Inkomna synpunkter i fulltext...................................................................................................... 35 

Kommunstyrelsen ..................................................................................................................... 35 

Miljönämnden ............................................................................................................................. 36 

Länsstyrelsen ................................................................................................................................. 38 

Landstinget .................................................................................................................................... 40 

Naturskyddsföreningen ................................................................................................................. 41 

Torbjörn Forsman .......................................................................................................................... 43 

Markus Juth ................................................................................................................................... 44 

S W Öberg ...................................................................................................................................... 45 

Per-Sune Holmvall ......................................................................................................................... 46 

Näringslivsbolaget ......................................................................................................................... 47 

Mats Olsson ................................................................................................................................... 49 

Jim Söderman ................................................................................................................................ 51 

Svensk Handel ............................................................................................................................... 52 

Gustaf Nilsson ................................................................................................................................ 53 

Py Frænell ...................................................................................................................................... 54 



4 
 

Christer Nygren.............................................................................................................................. 55 

Bertil Lindström ............................................................................................................................. 57 

Möte 140116 ................................................................................................................................. 59 

Härnösands kommun .................................................................................................................... 61 

Tord Söderholm ............................................................................................................................. 63 

Christer Thorsson .......................................................................................................................... 65 

Trafikverket ................................................................................................................................... 66 

Kjell Lundell ................................................................................................................................... 69 

A-L Moberg .................................................................................................................................... 70 

Motormännen ............................................................................................................................... 71 

Fastighetsägarna ........................................................................................................................... 72 

Charlotte Tingsjö ........................................................................................................................... 73 

”ann” ............................................................................................................................................. 73 

Lena Blomgren ............................................................................................................................... 73 

Anna Högbom ................................................................................................................................ 73 

 

 

  



5 
 

Förslag till beslut 
 

 

 

Samrådsförfarande 
Arbetet med åtgärdsprogrammet har skett i en arbetsgrupp med deltagare från Stadsbyggnadskontoret, 
Miljökontoret, Trafikverket och Länsstyrelsen. Samma parter har också deltagit i en styrgrupp, i vilken 
arbetsgruppens arbete har förankrats. Arbetet mer åtgärdsprogrammet har flera gånger redovisats för 
Stadsbyggnadsnämnden. 

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

Under vintern 2013-2014 (2 december – 14 februari) var förslaget till åtgärdsprogram ute på samråd. 
Under samrådstiden ordnades att allmänt möte den 14 januari samt ett möte den 16 januari till vilket 
de instanser som fått åtgärdsprogrammet på remiss inbjöds.  

31 synpunktslämnare har lämnat in synpunkter. Synpunkterna med kommentarer och redovisning av 
vilka förändringar som gjorts i åtgärdsprogrammet med anledning av synpunkterna redovisas i denna 
bilaga 6, Samrådsredogörelse. 
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Inkomna remissvar  
Det har kommit in synpunkter på åtgärdsprogrammet från 31 olika synpunktslämnare. Då ingår inte 
bara de som lämnat in formella remissvar, utan även synpunkter som kommit oss till del genom 
Synpunkt Sundsvall, kommunens facebook-sida, e-post direkt till arbetsgruppen eller via massmedia. 
Vi har valt att redovisa och kommentera alla synpunkter, oavsett hur de har framförts. Först redovisar 
vi en kort sammanfattning av respektive synpunktslämnares synpunkter. Därefter redovisar vi alla 
synpunkter grupperade efter innehållet i synpunkten och med kommentarer till synpunkterna.  

Med Ingen åtgärd menar vi att synpunkten inte har medfört någon förändring i åtgärdsprogrammet. 
Vissa synpunkter har dock förts vidare till andra forum och behandlats där.  

Sist återfinns alla inkomna synpunkter i fulltext. 

Synpunkter har lämnats av följande: 

Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 
Kjell Bergkvist (c) (Protokollsanteckning till miljönämnden yttrande) 
Länsstyrelsen 
Landstinget 
Naturskyddsföreningen 
Torbjörn Forsman 
Markus Juth 
SW Öberg 
Per-Sune Holmvall 
Näringslivsbolaget 
Mats Olsson 
Jim Söderman 
Svensk Handel 
Gustaf Nilsson 
Py Fraenell 
Christer Nygren 
Bertil Lindström 
Möte 140116 
Härnösands kommun 
Tord Söderholm 
Christer Thorsson  
Trafikverket 
Kjell Lundell 
A-L Moberg 
Motormännens Riksförbund  
Fastighetsägarna 
Charlotte Tingsjö  
”ann” 
Lena Blomgren 
Anna Högbom 
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Sammanfattning av inkomna synpunkter per synpunktslämnare 

Kommunstyrelsen 

Det är viktigt att klara miljökvalitetsnormerna för luft.  

Det bör framgå av programmet om åtgärder kommer att genomföras direkt som en följd av att 
programmet antas eller om det behöver fattas särskilt beslut inför genomförande av åtgärden.  

Åtgärden mindre andel dubbdäck på kommunens bilar bör utredas innan beslut. 

I tabellen under kapitel 7 bör det under rubriken ansvar förtydligas med vilken nämnd det är i 
kommunen som är ansvarig.  

För åtgärden GC-vägar till busshållplatser bör en komplettering av ansvar ske med TRV, då 
Trafikverket har ansvar för hållplatser på sina vägar.  

Åtgärdsprogrammet för friskare luft i Sundsvall bör betraktas som en av flera handlingsplaner för 
RIKARE, inom målområdet en livsmiljö i toppklass. Detta bör framgå av programmet.  

Inför fortsatt hantering av programmet bör de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för 
styrdokument uppmärksammas (KF 25 nov 2013). Eftersom åtgärdsprogrammet följer av lagstiftning 
så skall riktlinjerna följas vad gäller allmän information om programmet, formalia innehåll samt 
utformning/layout.   

Miljönämnden 

Förslaget är genomgående bra och kommer sannolikt att leda till förbättringar av luftkvaliteten i 
Sundsvall. 

Innan programmet fastställs bör noggrannare effektberäkningar av de viktigaste förslagen utföras så att 
det finns en säkrare bedömning av hur långt programmet kan nå. 

Källhänvisningar bör anges till varifrån effekterna av beräkningarna är hämtade. 

Ytterligare åtgärder behövs för Bergsgatan.  

Arbetet med utredningar och beslut om åtgärder behöver genomföras skyndsamt. 

Fri parkering/ör miljöfordon, sam kvalificerar sig till kategorin ”supermiljöbil”, kan vara ett bra 
förslag i åtgärdsprogrammet. 

Kjell Bergkvist (c)  

(Protokollsanteckning till miljönämndens yttrande) 

Förslaget är ofullständigt, det saknas prioriteringsordning, tidsplan och plan för hur och var åtgärderna 
ska genomföras.  

Det finns ingen analys över hur de tänkbara trafiklösningarna kommer fördelas och hur det påverkar 
närmiljön där. 

Länsstyrelsen 

Förslaget innehåller i huvudsak de uppgifter som framgår av 5 kap Miljöbalken och 33 § Luftkvalitets-
förordningen. 

Genomfartstrafiken måste minska. 

Avgift på bron kan innebära att åtgärdsprogrammet behöver kompletteras med fler åtgärder för att 
minska trafiken genom centrum. 

Effekterna av genomförda åtgärder måste följas upp. Länsstyrelsen vill ha årlig avrapportering. 

Innan miljökvalitetsnormerna uppfylls är det olämpligt med fler bostäder i centrala Sundsvall. 

All tillkommande bebyggelse bör ske i lägen med god kollektivtrafikförsörjning. 

Dammbindning måste fortsätta tills åtgärder för att minska trafiken gett resultat. 
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Landstinget 

Viktigt för folkhälsan med godtagbar luftkvalitet i länets största stad. 

Avgift på E4-bron betyder att det krävs mer åtgärder för att klara luftkvaliteten. 

Bra med satsning på kollektiv-, gång- och cykeltrafik. 

Bra med arbete för hållbart resande. 

Effekterna av åtgärderna bör redovisas årligen till fullmäktige. 

Naturskyddsföreningen 

Viktigt med förståelse för problemet. Få fler att gå och cykla. Mindre biltrafik – mer grönska. 
Olyckligt med broavgift. Viktigt att få folk att använda bron trots avgift. Minska möjligheterna till 
genomfart. Ev. avgift även för genomfart genom centrum. 

Torbjörn Forsman 

Bra med åtgärder för att få trafiken att flyta jämnare. 

Ersätt cirkulationsplatsen i korsningen Skolhusallén - Storgatan samt den vid IP med samordnade 
trafiksignaler. 

Titta på utsläpp från järnvägen!  Gamla diesellok och bromsarna på i synnerhet på godståg sprider 
mycket partiklar. 

Kommunen bör minska användningen av dubbdäck och dieselfordon. 

Markus Juth 

Anpassa trafiksignalerna vid korsningen Norrmalmsgatan-Skönsbergsvägen så att trafiken på 
Norrmalmsgatan flyter bättre. Tomma bussar som ska till bussdepån behöver inte förgrönt. 

SW Öberg 

Mer gröna ytor och träd i stadskärnan. 

Bygg vägar runt stan och fler rondeller Låt trafiken flyta istället för att stoppa upp med smala vägar 
och förbjudna genomfarter. 

Dra järnväg och E14 väster om Sundsvall. 

Per-Sune Holmvall 

Förbjud tung genomfartstrafik via Bergsgatan. Lägg om sträckningen på E 14 genom Sundsvall. Led 
den via nya bron och in på Timmervägen. 

Näringslivsbolaget 

Viktigt att värna cityhandlen. Begränsningar enbart av genomfartstrafik. Positiv kommunikation! Bra 
med bättre P-möjligheter från söder och väster. Bör genomföras snarast. Underlätta parkering för 
kunder och besökare. Viktigt med information om vilka möjligheter som finns att parkera. 
Cityhandeln vill delta i det fortsatta arbetet. Bra med förbättringar för gång,- cykel- och kollektivtrafik. 
Glöm inte cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast cykeln! 

Mats Olsson 

Öppna Storgatan fram till Esplanaden. Fler P-platser i centrum. Bredda Köpmangatan, ta bort 
övergångsställen. 

Förläng GC-tunneln under Skolhusallen.  

Markera upp befintlig pendelparkering i Njurundabommen.  

Inför Pendeltåg NU! Först genom expressbussar. 

Flytta bussterminalen i Njurunda till framför XL garage. 
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Jim Söderman 

Se över trafiksignalerna på E4 och E14.  

Svensk Handel 

Förbättra parkeringssituationen och få fler att parkera i parkeringshusen genom marknadsaktiviteter. 

Bilfria lördagar när alla får åka gratis buss till och från city i samarbete med nya bussbolaget. 

Aktiviteter med buss- och tågbolag för att locka hit besökare från andra orter. 

Fler pendlarparkeringar i förorterna. 

Fler mätstationer. 

Se över hur lång tid tågbommarna är nerfällda. 

Fler rondeller. 

Färre trafikljus. 

Ta bort vissa övergångsställen på Köpmangatan. 

Led om den tunga trafiken från Stenstan. 

Elslingor på gågatan. 

Skapa fler parkeringar för boende i Stenstan.  

Gustaf Nilsson 

Låt kommunmedborgarna använda sig av kommunens bilpool kvällar och helger, istället för att bilarna 
står stilla.  

Sänk priserna på kollektivtrafiken. 

Bygg cykelvägar i samråd med cykelorganisationer och andra regelbundna cyklister.  

Py Fraenell 

Ta bort de små infarterna från Bergsgatan, som till Slutgatan.   

Bullerplank längs Bergsgatan. 

Christer Nygren 

Det funkar inte att stänga av vissa gator. Det skulle bli som att dra upp vindbryggan till köpborgen 
Sundsvalls city och öka känslan bland bilburna att centrum är ett slags mer eller mindre ointagligt Fort 
Knox. 

Mest avgaser kommer när bilarna står på tomgång vid järnvägsövergångarna. 

Bertil Lindström 

Använd ekonomiska incitament för att styra bort trafik från centrum. Om man vill att fordon skall 
färdas på den nya bron istället för genom centrala Sundvall bör avgifter tas ut för färd genom centrala 
Sundsvall istället för på den nya bron. I gengäld kan P-avgifterna tas bort eller sänkas. 

Möte 140116 

Dålig luft är ett hot mot city. Ingen vill bo eller arbeta i dålig luft. Det ger en negativ bild av 
Sundsvall. 

Viktigt att nuvarande ”gratistider” för parkering för besökare till centrum blir kvar. Även om det inte 
finns någon ledig p-plats är den positiva effekten av att det är avgiftsfritt viktig. 
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Bra med bättre P från söder/väster. 

Viktigt att inte ha FEL diskussion i media – inte skrämma bort kunder. Positiv bild av Sundsvall. Ökad 
tydlighet i åtgärdsprogram (och annat) är önskvärt för att minska oro och slippa onödig/felaktig 
diskussion. Var konkreta! Se till att ha pengar för bra kommunikation. 

Förtydliga vad bilagorna innehåller och varför de finns med. Tvätta text i bilaga 3. 

Förklara hur processen med att ta fram ett åtgärdsprogram måste ske 

Gemensam info inför antagande i KF? Eventuellt gemensamt pressmeddelande/-konferens när 
omarbetat förslag är framme; Vi har haft samråd, justerat förslaget och detta är vad vi har kommit 
överens om… ”Så här bygger handeln och kommunen Sundsvall”. 

Källhänvisningar till åtgärdernas effekt saknas 

Kap 6. Texten bör ses över. Det är inte konsekvent att åtgärdernas effekt är så osäker och samtidigt 
finns det inte utrymme för att ta bort några åtgärder. Marias förslag: Vi kan skriva att vi bedömer att 
dessa åtgärder är tillräckliga men att vi genomför åtgärder successivt och utvärderar vilken effekt de 
har. Det är dock viktigt att samtliga åtgärder finns med i programmet så att vi har möjlighet att 
genomföra det som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna. 

Höjda p-avgifter är inte lämpligt just nu när handeln redan har det tungt. 

Marknadsför att vi faktiskt har goda p-möjligheter. (Parkeringsapp kommer i vår). Låt CityP vara 
gratis några månader som ”inskolning”, t ex. 

Färre övergångsställen på Köpmangatan. 

Bra med åtgärder för förbättrad tillgänglighet med övriga trafikslag (cykelvägar, cykelparkeringar, 
pendlarparkeringar, kollektivtrafik etc). Gemensamt ”bilfrihetsevenemang” (bilfri lördag, med 
gratisbuss)? 

Förslag gällande Nybrogatan/Tullgatan – stryks. 

Härnösands kommun 

Minska biltrafiken i centrum. Underlätta kollektivtrafik mellan Sundsvall och Härnösand genom att 
förbättra förgående till tåg och buss. Olyckligt med broavgifter som styr fel. 

Tord Söderholm 

Bygg en västlig förbindelse planskild med järnvägen i Västra Allén. Lägg miljöavgift på privata P-
platser i centrum. Dra inte farligt gods via Birsta-Timmervägen. Glöm nedsänkning av järnvägen. 
Bygg cirkulationsplatser vid Bergsgatan – Sidsjövägen, Parkgatan – Björneborgsgatan, 
Skepparplatsen. Stäng Oskarsgatans anslutning till Bergsgatan. 

Christer Thorsson  

Korta bomfällningstiderna. Sätt upp skyltar som uppmanar bilister att stänga av motorn när de väntar 
på tågen. 

Trafikverket 

Åtgärdernas effekter  
Trafikverket bedömer att det behöver göras ett förtydligande beträffande avsnittet om bedömda 
effekter. Generellt skulle man behöva beskriva hur effektbedömningarna är gjorda för åtgärderna. Det 
känns märkligt att effekterna för vissa åtgärder har bedömts som noll men finns ändå medtagna i 
programmet.  

Konsekvenser av genomfartsförbud 
Mätningar och modellberäkningar ska finnas i en bilaga 1 som inte ingår i denna version. Trafikverket 
saknar generellt modellberäkningar som visar på konsekvenserna av vissa förslag på åtgärder; t.ex. 
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genomfartsförbud på Köpmangatan m.fl. Det är viktigt att redovisa hur trafiken skulle fördela sig om 
dessa åtgärder genomförs. 

Karta 
Det vore bra om det finns en karta i åtgärdsprogrammet som visar vilket område i centrala Sundsvall 
som berörs. 

Åtgärder för att påverka resande och transportsätt 
Trafikverket ser mycket positivt på att åtgärder görs för att påverka resandet, både inom samt till och 
från Sundsvall. Detta gäller både mängden resor och valet av transportslag. I och med att Trafikverket 
inte längre har ett sektorsansvar är det för närvarande oklart om Trafikverket kan finansiera och/eller 
utföra påverkansåtgärder.  Förhoppningsvis bringas det klarhet i detta i samband med att nationell plan 
beslutas under våren 2014. Om detta inte är klarlagt innan programmet ska antas bör Trafikverket tas 
bort som ansvarig myndighet. 

Åtgärder för effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 
Beläggning bör väljas i centrala Sundsvall som minskar bildningen av partiklar. Detta är enligt uppgift 
utfört på E4:an. Den driftkostnaden bör därför tas bort. 

Halkbekämpning 
Halkbekämpning föreslås ske med tvättad stenkross utan fraktioner mindre än 2 mm. Idag uppskattas 
fraktionen ligga mellan 2-4 mm, men fraktionen är inte tvättad. Här har Trafikverket inte löst hur detta 
skulle kunna genomföras. Detta beror på att aktuella vägavsnitt på E4 och E14 är endast korta 
delsträckor inom ett stort driftområde. En särskild resurs måste i så fall sättas till enkom för dessa 
delar. En beräkning av åtgärdens kostnadseffektivitet skulle behövas innan åtgärden fastläggs.  

Dammbindning 
Här har Trafikverket kommit överens med kommunen 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. 

Renhållning 
Trafikverket och kommunen har även här avsikten att göra en överenskommelse som innebär att 
kommunen sopar samtliga berörda vägar varje gång MKN för PM10 riskerar att överskridas. 

Väghållningsfordon med låga utsläpp 
Här behöver man klargöra vad man menar med låga utsläpp. Trafikverkets upphandlade miljökrav för 
Sundsvalls driftområde innebär att ett avdrag görs för tunga fordon som har avgasklass Euro 1 eller 
sämre. Mer skärpta miljökrav kan bara ställas vid ny upphandling av driftentreprenör. Ny upphandling 
sker 2017. 

Sänkt hastighet 
En hastighetssänkning till 40 km/h kan vara lämpligt på vissa sträckor. Man måste då se över 
vägutformningen så att det känns motiverat för trafikanterna att köra att köra saktare, i annat fall får 
man låg efterlevnad.  

Information av däckval 
Denna aktivitet är också av karaktären påverkansåtgärd. Trafikverket kan i dagsläget därför inte ange 
om vi kan delta i denna åtgärd. 

Miljökrav vid upphandling 
Även här behöver man klargöra vad man menar med miljökrav. Vilka ytterligare miljökrav utöver 
emissioner skulle behöva ställas? Trafikverket kan ställa ev. ytterligare miljökrav först 2017 då ny 
driftupphandling görs. 

Utredning tunga fordon på Bergsgatan 
Förslaget att förbjuda tung trafik på Bergsgatan mellan Parkgatan och Timmervägen föreslås utredas 
inom ramen för åtgärdsvalsstudien Öst-västliga transporter. Trafikverket anser att man först måste 
utreda konsekvenserna av ett sådant förbud. Var kommer den trafiken i så fall att gå istället? Att leda 
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ytterligare tung trafik via väg 568 förbi vattentäkten i Nolby och skolan i Allsta känns inte som någon 
lämplig lösning.   

Översyn av trafiksignaler 
En översyn av vissa trafiksignaler behöver göras av inför omläggning av E4-trafiken. Denna åtgärd 
bör läggas in för 2014/2015. Kostnaden är inte uppskattad från Trafikverkets sida. 

Översyn av bommar 
Här pågår det redan ett arbete från Trafikverkets sida för att korta ned bomfällningstiderna. Detta 
särskilt pga. att en nedsänkning av järnvägen ligger långt fram i tiden. Åtgärder är inplanerade under 
2014-2015. 

Pendlarparkering 
Trafikverket anser att anläggande av pendlarparkeringar är mycket bra åtgärder för att underlätta byte 
mellan olika trafikslag. Det är för närvarande oklart om pendlarparkeringar ingår i Trafikverkets 
ansvarsområde. 

Timmervägen 
Exempel på åtgärder som behövs för att kunna leda transporter med farligt gods via Timmervägen. 
Vägen skulle behöva byggas om till 2+1 med mitträcke. Åtgärden kan anges som ett exempel, men 
eftersom den är varken utredd eller finansierad så går det varken att ange tidpunkt eller kostnad. 

Ny E4 
Eftersom broavgiften nu är beslutad känns det inte relevant att ha med en åtgärd i programmet som 
innebär att inga broavgifter ska tas ut. Detta är också en åtgärd som inte Trafikverket kan stå bakom.  

Fortsatt arbete 
Trafikverket önskar vara delaktig i det fortsatta arbetet med att slutligen formulera åtgärderna i 
programmet, förslagsvis görs det i den befintliga arbetsgruppen. Förhoppningsvis kommer vissa 
oklarheter om Trafikverkets möjligheter att delta i vissa åtgärder att klarläggas inom några månader. 

Kjell Lundell 

Broavgiften bör kompletteras med en högre avgift för genomfart genom centrum. 

A-L Moberg 

Om vi hade ett pendeltåg el. spårvagn från Njurunda, Matfors till Birsta och Timrå och tillbaka, så 
skulle alla kunna pendla runt stan och avgaserna skulle minska.  

Motormännen 

Vi tillstyrker förslaget om förbud mot tung trafik genom stenstan/Bergsgatan. 

- Tung trafik mellan E4 syd och E14 föreslås köra från Matfors till Nolby. Ny väg! 
- Tung trafik mellan E4 nord och E14 föreslås köra Timmervägen. Ny påfart/avfart vid Birsta. 
- Tung trafik på Hulivägen avstyrker vi bestämt. Tung trafik ska inte passera så nära Sundsvalls 

Sjukhus. 

För att avlasta centrum från ”arbetsparkeringar” föreslår vi arbetspendlarparkeringar vid respektive 
infart: 

- i Davidstad 
- i Bergsåker 
- i Birsta 
- i Bredsand 
- väster om nerfarten till Sidsjöbacken 
- om möjligt också vid andra infarter 

Arbetspendlarparkering kräver naturligtvis kollektivtransport av pendlarna. Antalet busshållplatser i 
centrum måste utökas. 
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Dubbdäck 

Beträffande minskad användning av dubbdäck kräver detta en helt annan vinterväghållning av 
Sundvalls Kommun än idag. 

Dammbindning 

Vi tillstyrker förslaget om ökad bindning av dammet enligt förslaget. 

Minskad genomfartstrafik i Centrum 

Förslagna åtgärder som t.ex. förbud mot genomfart på vissa gator i centrum avstyrker vi. 

Hastighet 

Föreslagna åtgärder att minska hastigheten till 50 km/h, 40 km/h, 30 km/h. Vi föreslår att man håller 
samma nivåer i hela stan. Differentierade hastigheter är enbart förbryllande. 

Fastighetsägarna 

Viktigt att luftkvaliteten i centrala Sundsvall är god. 

Arbetet och flera av de föreslagna åtgärderna är positiva. 

Att begränsning av biltrafiken på Nybrogatan och Tullgatan tagits bort är bra! 

Fel att begränsa trafiken på Köpmangatan då detta leder till ökad köbildning på Skolhusallen och 
Landsvägsallen. 

Om den nya beläggningen på Skolhusallen visar på positiva effekter bör man lägga om fler gator med 
hög trafikbelastning. 

Att försvåra biltrafiken på befintligt vägnät t.ex. Fridhemsgatans busshållplatser bidrar inte till 
minskad köbildning. I stället bör bussfickor anläggas så att trafikrytmen blir bättre.  

Ökad framkomlighet på Skolhusallen bidrar till minskade köer och tomgångskörning.  

Bomfällningen måste ses över, arbetet med planskilda korsningar bör påskyndas. 

Genomfartstrafiken på nuv. E4:an vid Casinot bör begränsas med att anlägga en enkelfilig boulevard 
med trädplanteringar och förhöjd gång- och cykelbana från Storgatan. 

Nytt P-hus på Sjögatan mellan magasinhusen och nuv. SE-banken bör undersökas. 

Möjligheter till boende- och arbetsparkering bör skapas så centralt som möjligt. 

Gratis parkering i City-P och Balder för korttidsparkering.  

P–skiva med låg avgift för arbetspendlare. 

Månadskort för boendeparkering i centrum.  

Sundsvall kan med sin topografiska struktur aldrig bli en stor cykelstad. Vi kommer under lång tid att 
vara bilburna så det viktigaste är att den trafik som vi har i centrala delarna kan löpa så smidigt som 
möjligt med så få stopp som möjligt.  

Charlotte Tingsjö  

Förslag för renare luft: Att plantera biologisk mångfald i staden när det gäller träd, buskar och 
blommor är positivt. Träd renar luften. Att ha gröna korridorer med biologisk mångfald som gynnar 
insekter såsom vildhonungsbin, fjärilar, humlor gör att insekter kan passera staden på ett naturligt sätt 
samt att det även upplevs trevligt för medborgare. 

”ann” 

Jag har funderat över alla biltrafik i och runt stan. Tänk vi hade spårvagn här förut vilken grej. Om vi 
nu hade ett pendeltåg el. spårvagn som skulle gå runt från Njurunda, Matfors ut till Birsta även till 
Timrå och tillbaka, så skulle alla kunna pendla runt stan och avgaserna skulle minska. Bussarna skulle 
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kanske endast köra någon rutt. De skulle fördela om kostnaderna. Miljön och människors hälsa får en 
stor vinst. 

Lena Blomgren 

Stäng av Köpmangatan från Skolhusallen till Centralgatan för att göra gågata med björkar som allé! 

Anna Högbom 

Sätt upp skyltar vid järnvägsövergångarna som uppmanar bilisterna att stänga av motorn/informerar 
om tomgångsförbud. 
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Synpunkter med kommentarer 
Här redovisas inkomna synpunkter under rubrikerna 

• Allmänt 
• Broavgift/trängselskatt 
• Hållbart resande 
• Trafikplanering 
• Konkreta vägåtgärder 
• Andra åtgärder 
• Dubbdäck 
• Parkering 
• Väghållning 
• Information/Kommunikation 
• Uppföljning 

  



16 
 

Allmänt 

Det är viktigt att klara miljökvalitetsnormerna för luft. (Kommunstyrelsen)  

Förslaget innehåller i huvudsak de uppgifter som framgår av 5 kap Miljöbalken och 33 § Luftkvalitets-
förordningen. (Länsstyrelsen) 

Viktigt för folkhälsan med godtagbar luftkvalitet i länets största stad. (Landstinget) 

Viktigt med förståelse för problemet. (SNF) 

Dålig luft är ett hot mot city. Ingen vill bo eller arbeta i dålig luft. Det ger en negativ bild av 
Sundsvall. (Möte 140116) 

Förslaget är genomgående bra och kommer sannolikt att leda till förbättringar av luftkvaliteten i 
Sundsvall. (Miljönämnden) 

Viktigt att luftkvaliteten i centrala Sundsvall är god. (Fastighetsägarna) 

Arbetet och flera av de föreslagna åtgärderna är positiva. (Fastighetsägarna) 

Kommentar 

Det är positivt att remissinstanserna delar utredningens syn att luftkvaliteten är en viktig fråga. Ingen 
åtgärd. 

Viktigt att värna cityhandeln. (Näringslivsbolaget) 

Kommentar 

Utredningen delar uppfattningen att det är viktigt att värna centrumhandeln. De åtgärder som föreslås 
har anpassats så att de inter ska påverka centrumhandeln negativt. Ingen åtgärd. 

Innan miljökvalitetsnormerna uppfylls är det olämpligt med fler bostäder i centrala Sundsvall. 
(Länsstyrelsen) 

Kommentar 

Synpunkten har ingen direkt relevans för åtgärdsprogrammet, men understryker att det är viktig att 
luften i Sundsvall blir friskare. Dock torde fler bostäder i centrala Sundsvall vara en bra åtgärd för att 
minska behovet av bilresande och därmed halterna av luftföroreningar. Mer perifert lokaliserad 
bebyggelse ger mer bilresande och mer luftföroreningar. Ingen åtgärd. 

All tillkommande bebyggelse bör ske i lägen med god kollektivtrafikförsörjning. (Länsstyrelsen) 

Kommentar 

Frågan om lokalisering av bebyggelse har avförts från åtgärdsprogrammet, eftersom effekterna är 
mycket långsiktiga och inte påverkar möjligheterna att uppfylla målen på kort sikt. I den översiktsplan 
som är under antagande betonas dock just att tillkommande bebyggelse bör lokaliseras så att 
kollektivt resande samt gång- och cykeltrafik underlättas. Ingen åtgärd. 

Förslaget är ofullständigt, det saknas prioriteringsordning, tidsplan och plan för hur och var åtgärderna 
ska genomföras. (Kjell Bergkvist (c)) 

Kommentar 

Synpunkten har beaktats vid framtagandet av det slutgiltiga åtgärdsprogrammet. 

Det finns ingen analys över hur de tänkbara trafiklösningarna kommer fördelas och hur det påverkar 
närmiljön där. (Kjell Bergkvist (c)) 
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Kommentar 

De enda konkreta trafiklösningar som föreslås i åtgärdsprogrammet är en minskning av 
genomfartstrafiken på Köpmangatan. Övriga vägåtgärder (minskad trafik på Bergsgatan, västlig 
förbindelse, Timmervägen, Hulivägen och E4) föreslås antingen utredas ytterligare innan slutligt 
beslut tas, eller är redan utredda och under byggande (E4). Beträffande Köpmangatan har 
åtgärdsprogrammet kompletterats med en något utförligare redovisning av vart den genomfaretstrafik 
som leds bort från Köpmangatan kan förväntas ta vägen. 

Synpunkten har beaktats vid framtagandet av det slutgiltiga åtgärdsprogrammet. 
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Broavgift/trängselskatt 

Avgift på bron kan innebära att åtgärdsprogrammet behöver kompletteras med fler åtgärder för att 
minska trafiken genom centrum. (Länsstyrelsen) 

Avgift på E4-bron betyder att det krävs mer åtgärder för att klara luftkvaliteten. (Landstinget) 

Olyckligt med broavgift. (SNF) 

Viktigt att få folk att använda bron trots avgift. (SNF) 

Ev. avgift även för genomfart genom centrum. (SNF) 

Använd ekonomiska incitament för att styra bort trafik från centrum. Om man vill att fordon skall 
färdas på den nya bron istället för genom centrala Sundvall bör avgifter tas ut för färd genom centrala 
Sundsvall istället för på den nya bron. I gengäld kan P-avgifterna tas bort eller sänkas. (Bertil 
Lindström) 

Olyckligt med broavgifter som styr fel. (Härnösands kommun) 

Eftersom broavgiften nu är beslutad känns det inte relevant att ha med en åtgärd i programmet som 
innebär att inga broavgifter ska tas ut. Detta är också en åtgärd som inte Trafikverket kan stå bakom. 
(Trafikverket) 

Broavgiften bör kompletteras med en högre avgift för genomfart genom centrum. (Kjell Lundell) 

Kommentar 

Frågan om broavgift har inte hunnit utredas i åtgärdsprogrammet. Med avseende på luftkvalitet vore 
en avgift på det befintliga vägnätet i centrala Sundsvall betydligt bättre än en broavgift. Det är dock 
osäkert om det finns politiskt stöd för att införa en trängselskatt i stället för en broavgift. 

En trängselskatt eller miljöavgift kan införas som alternativ eller komplement till en broavgift. Syftet 
med en eventuell trängselskatt måste vara att minska trafiken i centrala Sundsvall och få fler att välja 
bron i stället. En eventuell miljöavgift skulle möjligen kunna gälla enbart under perioder då höga 
halter av luftföroreningar befaras.  Frågan föreslås utredas. 
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Hållbart resande 

För åtgärden GC-vägar till busshållplatser bör en komplettering av ansvar ske med TRV, då 
Trafikverket har ansvar för hållplatser på sina vägar. (Kommunstyrelsen) 

Kommentar 

Synpunkten har beaktats vid framtagandet av det slutgiltiga åtgärdsprogrammet. 

Bra med arbete för hållbart resande. (Landstinget) 

Bra med satsning på kollektiv-, gång- och cykeltrafik. (Landstinget) 

Få fler att gå och cykla. (SNF) 

Bra med förbättringar för gång,- cykel- och kollektivtrafik. Glöm inte cykelparkeringar med möjlighet 
att låsa fast cykeln! (Näringslivsbolaget) 

Kommentar 

Det är positivt att flera remissinstanser tillstyrker åtgärder för att få fler att åka buss, cykla eller gå. 
Åtgärder för att påverka trafikanternas beteende får inga effekter på kort sikt, men är viktiga på lång 
sikt. Ingen åtgärd. 

Tron att nuvarande transporter, som till 73 % sker med bil, ska kunna ändras till att 2/3 delar ska ske 
med att gå, cykla och åka kollektivt är naivt och torde endast innebära en död stadskärna. (Tord 
Söderholm)  

Sundsvall kan med sin topografiska struktur aldrig bli en stor cykelstad. Vi kommer under lång tid att 
vara bilburna så det viktigaste är att den trafik som vi har i centrala delarna kan löpa så smidigt som 
möjligt med så få stopp som möjligt. (Fastighetsägarna) 

Kommentar 

Topografin kan i någon mån göra det svårare att få många att cykla i Sundsvall. Det finns dock 
många resrelationer i staden som inte innehåller några betydande höjdskillnader. Sundsvall hör till de 
kommuner i Sverige som har allra högst andel bilresor. Detta resmönster måste förändras, om 
Sundsvall ska kunna förena tillväxt med frisk luft. Ingen åtgärd. 

Bilfria lördagar när alla får åka gratis buss till och från city i samarbete med nya bussbolaget. (Svensk 
Handel) 

Aktiviteter med buss- och tågbolag för att locka hit besökare från andra orter. (Svensk Handel) 

Bra med åtgärder för förbättrad tillgänglighet med övriga trafikslag (cykelvägar, cykelparkeringar, 
pendlarparkeringar, kollektivtrafik etc). Gemensamt ”bilfrihetsevenemang” (bilfri lördag, med 
gratisbuss)? (Möte 140116) 

Kommentar 

Konkreta förslag till kampanjer för att påverka resbeteenden förs vidare till dem som kommer att 
arbeta med hållbart resande. Ingen åtgärd. 

Låt kommunmedborgarna använda sig av kommunens bilpool kvällar och helger, istället för att bilarna 
står stilla. (Gustaf Nilsson) 

Kommentar 

Det finns vissa juridiska hinder för detta. Förslaget förs dock vidare till dem som kommer att arbeta 
med hållbart resande. Ingen åtgärd. 
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Sänk priserna på kollektivtrafiken. (Gustaf Nilsson) 

Kommentar 

Priset på kollektivtrafiken har enligt alla undersökningar liten betydelse i valet mellan bil eller buss. 
Oftast får man en större minskning av bilresandet genom att satsa de pengar som sänkta biljettpriser 
skulle kosta på att förbättra turtäthet och restid för bussresenärerna. Frågan förs dock vidare till 
Kollektivtrafikmyndigheten. Ingen åtgärd. 

Bygg cykelvägar i samråd med cykelorganisationer och andra regelbundna cyklister. (Gustaf Nilsson) 

Kommentar 

Byggandet av cykelvägar är en del av arbetet för att påverka färdmedelsvalet, men ingår inte i 
åtgärdsprogrammet. Synpunkten förs vidare till gatuavdelningen. Ingen åtgärd. 

Underlätta kollektivtrafik mellan Sundsvall och Härnösand genom att förbättra för gående till tåg och 
buss. (Härnösands kommun) 

Kommentar 

Bättre möjligheter att gå och cykla till busshållplatser ingår i åtgärdsprogrammet. Ingen åtgärd. 

Trafikverket ser mycket positivt på att åtgärder görs för att påverka resandet, både inom samt till och 
från Sundsvall. Detta gäller både mängden resor och valet av transportslag. I och med att Trafikverket 
inte längre har ett sektorsansvar är det för närvarande oklart om Trafikverket kan finansiera och/eller 
utföra påverkansåtgärder.  Förhoppningsvis bringas det klarhet i detta i samband med att nationell plan 
beslutas under våren 2014. Om detta inte är klarlagt innan programmet ska antas bör Trafikverket tas 
bort som ansvarig myndighet. (Trafikverket) 

Kommentar 

Trafikverket har som väghållare ett ansvar för att vidta åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna 
vid Trafikverkets vägar. Det är dock oklart om detta slag av åtgärder ingår i det uppdrag Trafikverket 
har från regeringen. Trafikverket kommer att klara ut om detta kan ingå i deras ansvarsområde eller 
inte. Om det visar sig att det inte är möjligt måste åtgärden utgå. Under slutvearbetningen av 
åtgärdsprogrammet klargjorde Trafikverket att man inte kan medverka i påverkansåtgärder. 
Trafikverkets medverkan i påverkansåtgärder har därför utgått ur programmet.. 

Arbetspendlarparkering kräver naturligtvis kollektivtransport av pendlarna. Antalet busshållplatser i 
centrum måste utökas. (Motormännen) 

Kommentar 

Busslinjenätet och hållplatserna ses kontinuerligt över i samverkan mellan kommunen och 
kollektivtrafikmyndigheten. Generellt eftersträvar vi gena linjesträckningar och relativt långa avstånd 
mellan hållplatserna för att få kortare restider. Ingen åtgärd 

Inför Pendeltåg NU! Först genom expressbussar. (Mats Olsson) 

Bygg spårvagn eller pendeltåg från Njurunda och Matfors till Birsta och Timrå. (”ann”) 

Om vi hade ett pendeltåg el. spårvagn från Njurunda, Matfors till Birsta och Timrå och tillbaka, så 
skulle alla kunna pendla runt stan och avgaserna skulle minska. (A-L Moberg) 

Kommentar 

Att bygga egna nya banor för lokal spårtrafik (pendeltåg eller spårvagnar) är väldigt dyrt och 
knappast ekonomiskt rimligt i en så pass liten stad som Sundsvall. För samma kostnad som man kan 
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bygga och driva en spårväg får man betydligt högre kollektivtrafikstandard om man i stället satsar på 
buss. Frågan förs vidare till Kollektivtrafikmyndigheten. Ingen åtgärd. 

Trafikplanering 

Genomfartstrafiken måste minska. (Länsstyrelsen) 

Minska möjligheterna till genomfart. (SNF)  

Begränsningar enbart av genomfartstrafik. (Näringslivsbolaget) 

Kommentar 

Åtgärder för att minska genomfartstrafiken i centrala Sundsvall ingår i åtgärdsprogrammet.  
Ingen åtgärd. 

Förslaget att förbjuda tung trafik på Bergsgatan mellan Parkgatan och Timmervägen föreslås utredas 
inom ramen för åtgärdsvalsstudien Öst-västliga transporter. Trafikverket anser att man först måste 
utreda konsekvenserna av ett sådant förbud. Var kommer den trafiken i så fall att gå istället? Att leda 
ytterligare tung trafik via väg 568 förbi vattentäkten i Nolby och skolan i Allsta känns inte som någon 
lämplig lösning. (Trafikverket) 

Vi tillstyrker förslaget om förbud mot tung trafik genom stenstan/Bergsgatan. (Motormännen) 

- Tung trafik mellan E4 syd och E14 föreslås köra från Matfors till Nolby. Ny väg! 
- Tung trafik mellan E4 nord och E14 föreslås köra Timmervägen. Ny påfart/avfart vid Birsta. 
- Tung trafik på Hulivägen avstyrker vi bestämt. Tung trafik ska inte passera så nära Sundsvalls 

Sjukhus. 

Kommentar 

Förslaget att minska den tunga trafik på Bergsgatan mellan Parkgatan och Timmervägen har 
hänvisats till utredning inom ramen för Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. I denna ingår även att titta på 
Tunavägen, Hulivägen och Timmervägen. Det är dock nödvändigt med åtgärder för att sänka halterna 
av luftföroreningar vid Bergsgatan. Åtgärdsvalsstudien får visa hur detta kan ske och vilka 
konsekvenser det får på andra gator och vägar. Ingen åtgärd. 

Att försvåra biltrafiken på befintligt vägnät t.ex. Fridhemsgatans busshållplatser bidrar inte till 
minskad köbildning. I stället bör bussfickor anläggas så att trafikrytmen blir bättre. (Fastighetsägarna) 

Kommentar 

Åtgärder för att förbättra säkerhet och framkomlighet för busstrafiken är viktiga för att få fler att åka 
buss. På många gator, exempelvis Fridhemsgatan är dessutom trafikrytmen alldeles för hög och det 
krävs därför åtgärder för att sänka hastigheterna till de tillåtna. Kantstenshållplatser och i vissa fall 
timglashållplatser, är åtgärder som både förbättrar framkomligheten för bussarna och trafik-
säkerheten, genom sänkt hastighet för biltrafiken. Ingen åtgärd. 

Bra med åtgärder för att få trafiken att flyta jämnare. (Torbjörn Forsman) 

Fler rondeller. (Svensk Handel) 

Färre trafikljus. (Svensk Handel) 

Kommentar 

Dessa synpunkter förs vidare till gatuavdelningen. Ingen åtgärd. 
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Bygg vägar runt stan och fler rondeller Låt trafiken flyta istället för att stoppa upp med smala vägar 
och förbjudna genomfarter. (SW Öberg) 

Led om den tunga trafiken från Stenstan. (Svensk Handel) 

Kommentar 

Den nya E4:an blir en väg runt stan. I väster föreslår åtgärdsprogrammet att den gamla tanken på en 
västlig förbindelse genomförs. Att bygga några nya vägar i öst-västlig riktning, som i nämnvärd grad 
skulle avlasta de befintliga gatorna, är knappast möjligt, men utreds i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 
för öst-västliga transporter. Ingen åtgärd. 

Elslingor på gågatan. (Svensk Handel) 

Kommentar 

Denna åtgärd påverkar knappas luftkvaliteten i centrum, men kan göra centrum mer attraktivt och 
trivsamt. Synpunkten förs vidare till pågående arbete med upprustning av allmänna ytor i centrala 
Sundsvall. Ingen åtgärd. 

Det funkar inte att stänga av vissa gator. Det skulle bli som att dra upp vindbryggan till köpborgen 
Sundsvalls city och öka känslan bland bilburna att centrum är ett slags mer eller mindre ointagligt Fort 
Knox. (Christer Nygren) 

Kommentar 

Inga gatuavstängningar föreslås. Ingen åtgärd. 

Förslagna åtgärder som t.ex. förbud mot genomfart på vissa gator i centrum avstyrker vi. 
(Motormännen) 

Kommentar 

Nybrogatan och Tullgatan tas bort ur programmet. Dock tror vi att det är en bra åtgärd att begränsa 
genomfartstrafiken på Köpmangatan. Synpunkter delvis beaktad. 

Mest avgaser kommer när bilarna står på tomgång vid järnvägsövergångarna. (Christer Nygren) 

Glöm nedsänkning av järnvägen. (Tord Söderholm) 

Se över hur lång tid tågbommarna är nerfällda. (Svensk Handel) 

Korta bomfällningstiderna. Sätt upp skyltar som uppmanar bilister att stänga av motorn när de väntar 
på tågen. (Christer Thorsson) 

Det pågår redan ett arbete från Trafikverkets sida för att korta ned bomfällningstiderna. Detta särskilt 
pga. att en nedsänkning av järnvägen ligger långt fram i tiden. Åtgärder är inplanerade under 2014-
2015. (Trafikverket) 

Bomfällningen måste ses över, arbetet med planskilda korsningar bör påskyndas. (Fastighetsägarna) 

Sätt upp skyltar vid järnvägsövergångarna som uppmanar bilisterna att stänga av motorn/informerar 
om tomgångsförbud. (Anna Högbom) 

Kommentar 

Någon nedgrävning av järnvägen genom centrala Sundsvall kommer inte att bli möjlig inom den 
tidshorisont som åtgärdsprogrammet överblickar. En planskild korsning med järnvägen föreslås vid 
en västlig förbindelse. Åtgärder för att korta bomfällningstiderna ingår i programmet och kan komma 
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att genomföras under 2014-2015. Vi kommer att sätta upp skyltar som uppmanar bilisterna att stänga 
av motorn när de väntar vid fällda bommar, åtminstone vid de större gatorna. 

Tomgångskörningen vid fällda bommar är dock inte någon viktig orsak till de höga halterna av 
luftföroreningar i Sundsvall. Partikelhalterna påverkas inte alls eller endast obetydligt. Halterna av 
kvävedioxid påverkas något, men främst genom att särskilt de tunga fordonen tvingas starta från noll. 
Själva den tid motorerna står på tomgång har ganska liten betydelse. Ingen åtgärd. 

Minska biltrafiken i centrum. (Härnösands kommun) 

Kommentar 

Att generellt minska biltrafiken i centrum skulle strida mot ambitionen att ha ett attraktivt och levande 
centrum. Det vi vill minska är genomfartstrafik samt arbetsparkering i centrala Sundsvall. Ingen 
åtgärd. 

En hastighetssänkning till 40 km/h kan vara lämpligt på vissa sträckor. Man måste då se över 
vägutformningen så att det känns motiverat för trafikanterna att köra att köra saktare, i annat fall får 
man låg efterlevnad. (Trafikverket) 

Föreslagna åtgärder att minska hastigheten till 50 km/h, 40 km/h, 30 km/h. Vi föreslår att man håller 
samma nivåer i hela stan. Differentierade hastigheter är enbart förbryllande. (Motormännen) 

Kommentar 

Det konkreta genomförandet av lägre hastigheter kommer att ske inom ramen för den hastighets-
översyn som pågår. I det arbetet kommer Trafikverkets och Motormännens synpunkter att beaktas. 
Dock tror vi fortsatt att 40 km/h är en lämplig hastighet på nuvarande E4 samt Bergsgatan mellan 
Parkgatan och Skolhusallén och att 30 km/h är en lämplig hastighet på Köpmangatan och 
Skolhusallén. Olika hastighetsgränser på gator av olika karaktär tror vi uppfattas positivt av 
trafikanterna. Ingen åtgärd. 
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Konkreta vägåtgärder 

Ersätt cirkulationsplatsen i korsningen Skolhusallén - Storgatan samt den vid IP med samordnade 
trafiksignaler. (Torbjörn Forsman) 

Kommentar 

Eftersom andelen svängande trafik är hög i båda dessa korsningar går det inte att genomföra en 
effektiv samordning av trafiksignalerna för att minska luftföroreningarna. Ingen åtgärd. 

Anpassa trafiksignalerna vid korsningen Norrmalmsgatan-Skönsbergsvägen så att trafiken på 
Norrmalmsgatan flyter bättre. Tomma bussar som ska till bussdepån behöver inte förgrönt. (Markus 
Juth) 

Kommentar 

Trafiksignalerna i hela centrala Sundsvall kommer att ses över när E4 är klar och trafikmönstren 
ändras. I det arbetet kommer denna synpunkt att beaktas. Ingen åtgärd. 

Dra järnväg och E14 väster om Sundsvall. (SW Öberg) 

Kommentar 

Att dra järnvägen väster om Sundsvall skulle allvarligt försämra järnvägens konkurrenskraft mot 
biltrafiken och öka andelen biltrafik. Av trafiken på E14 har mer än 90 procent mål i de centrala 
delarna av Sundsvall. Att dra E14 väster om Sundsvall skulle därför inte påverka trafikmängderna på 
Bergsgatan i nämnvärd grad. Ingen av åtgärderna är heller genomförbar inom den tidshorisont som 
åtgärdsprogrammet omfattar.  Ingen åtgärd. 

Förbjud tung genomfartstrafik via Bergsgatan. Lägg om sträckningen på E 14 genom Sundsvall. Led 
den via nya bron och in på Timmervägen. (Per-Sune Holmvall) 

Kommentar 

Denna fråga utreds i Trafikverket åtgärdsvalsstudie för öst-västliga transporter. Ingen åtgärd. 

Öppna Storgatan fram till Esplanaden. (Mats Olsson) 

Kommentar 

Ambitionen är att minska biltrafiken i centrum, inte att öppna ännu fler gator för biltrafik. Ingen 
åtgärd. 

Ökad framkomlighet på Skolhusallen bidrar till minskade köer och tomgångskörning. 
(Fastighetsägarna) 

Kommentar 

Köer och tomgångskörning har liten betydelse för halterna av partiklar. Ökad framkomlighet medför 
ökad trafik och större utsläpp av partiklar. När det gäller kvävedioxid är dock bilden delvis en annan. 
Vår bedömning är dock, att för att förbättra luftkvaliteten i centrala Sundsvall måste trafiken på 
Köpmangatan och Skolhusallén minska. För att minska trafiken måste framkomligheten begränsas. 
Ingen ågärd. 

Ta bort vissa övergångsställen på Köpmangatan. (Svensk Handel) 
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Färre övergångsställen på Köpmangatan. (Möte 140116) 

Bredda Köpmangatan, ta bort övergångsställen. (Mats Olsson) 

Stäng av Köpmangatan från Skolhusallen till Centralgatan för att göra gågata med björkar som allé! 
(Lena Blomgren) 

Fel att begränsa trafiken på Köpmangatan då detta leder till ökad köbildning på Skolhusallen och 
Landsvägsallen. (Fastighetsägarna) 

Kommentar 

Ambitionen är att minska biltrafiken i centrum, inte att öka trafiken genom att bredda gatorna. Dessa 
synpunket kommer dock att beaktas vid översynen av möjligheter att minska genomfartstrafiken på 
Köpmangatan. Någon total avstängning av Köpmangatan bedöms inte vara rimlig, eftersom det ger 
ökad trafik på andra gator. Ingen åtgärd. 

Genomfartstrafiken på nuv. E4:an vid Casinot bör begränsas med att anlägga en enkelfilig boulevard 
med trädplanteringar och förhöjd gång- och cykelbana från Storgatan. (Fastighetsägarna) 

Kommentar 

Utformningen av den nuvarande E4:an utreds. Ambitionen är dock i linje med förslaget från 
Fastighetsägarna. Ingen åtgärd. 

Förläng GC-tunneln under Skolhusallen. (Mats Olsson) 

Kommentar 

Många som använder gångtunneln har mål nära Skolhusallén och skulle därför inte använda en 
längre tunnel. Kostnaden är dessutom orimligt hög i förhållande till den måttliga nyttan av åtgärden. 
Ingen åtgärd. 

Se över trafiksignalerna på E4 och E14. (Jim Söderman) 

Kommentar 

Alla trafiksignaler i centrala Sundsvall kommer att ses över när nya E4 är klar och trafikmönstren 
förändrats. Ingen åtgärd. 

Ytterligare åtgärder behövs för Bergsgatan. (Miljönämnden) 

Ta bort de små infarterna från Bergsgatan, som till Slutgatan. (Py Fraenell) 

Bullerplank längs Bergsgatan. (Py Fraenell) 

Stäng Oskarsgatans anslutning till Bergsgatan. (Tord Söderholm) 

Bygg cirkulationsplatser vid Bergsgatan – Sidsjövägen, Parkgatan – Björneborgsgatan, 
Skepparplatsen. (Tord Söderholm) 

Dra inte farligt gods via Birsta-Timmervägen. (Tord Söderholm) 

Exempel på åtgärder som behövs för att kunna leda transporter med farligt gods via Timmervägen. 
Vägen skulle behöva byggas om till 2+1 med mitträcke. Åtgärden kan anges som ett exempel, men 
eftersom den är varken utredd eller finansierad så går det varken att ange tidpunkt eller kostnad. 
(Trafikverket) 

Kommentar 

Dessa synpunkter kommer att beaktas i den pågående åtgärdsvalsstudien för östvästliga transporter. 
Ingen åtgärd. 
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Förslag gällande Nybrogatan/Tullgatan – stryks. (Möte 140116) 

Att begränsning av biltrafiken på Nybrogatan och Tullgatan tagits bort är bra! (Fastighetsägarna) 

Kommentar 

Förslaget tas bort ur åtgärdsprogrammet. 

Bygg en västlig förbindelse planskild med järnvägen i Västra Allén. (Tord Söderholm) 

Kommentar 

En västlig förbindelse föreslås i åtgärdsprogrammet. Exakt var denna ska ligga får utredas i det 
fortsatta arbetet. Ingen åtgärd. 

Markera upp befintlig pendelparkering i Njurundabommen. (Mats Olsson) 

Kommentar 

Denna åtgärd kommer att genomföras inom ramen för den översyn av allmänna ytor i 
Njurundabommen som pågår. Ingen åtgärd. 

Flytta bussterminalen i Njurunda till framför XL garage. (Mats Olsson) 

Kommentar 

Denna åtgärd kommer att utredas inom ramen för den översyn av allmänna ytor i Njurundabommen 
som pågår. Ingen åtgärd. 
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Andra åtgärder 

Titta på utsläpp från järnvägen!  Gamla diesellok och bromsarna på i synnerhet på godståg sprider 
mycket partiklar. (Torbjörn Forsman) 

Kommentar 

Våra mätningar av avgashalter indikerar inte att tågtrafiken i sig skulle påverka luftkvaliteten i 
nämnvärd grad. Frågan bör dock studeras närmare och hänskjuts till Trafikverket för utredning.  
Ingen åtgärd. 

Mindre biltrafik – mer grönska. (SNF) 

Mer gröna ytor och träd i stadskärnan. (SW Öberg) 

Plantera träd, buskar och blommor för att rena luften. (Charlotte Tingsjö)  

Kommentar 

Frågan om grönska i centrum hänskjuts till pågående arbete med upprustning av allmänna ytor i 
centrala Sundsvall. Ingen åtgärd. 
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Dubbdäck 

Åtgärden mindre andel dubbdäck på kommunens bilar bör utredas innan beslut. (Kommunstyrelsen) 

Kommunen bör minska användningen av dubbdäck och dieselfordon. (Torbjörn Forsman) 

Information om däckval är också av karaktären påverkansåtgärd. Trafikverket kan i dagsläget därför 
inte ange om vi kan delta i denna åtgärd. (Trafikverket) 

Minskad användning av dubbdäck kräver en helt annan vinterväghållning än idag. (Motormännen) 

Kommentar 

Minskad dubbdäcksanvändning har ytterst stor betydelse för att minska halterna av partiklar. 
Trafikverket har som väghållare ett ansvar för att vidta åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna 
vid Trafikverkets vägar. Vi förutsätter därför att Trafikverket åtminstone kan medverka med kunskap 
och underlag för arbetet med att begränsa användningen av dubbdäck. 

Inte heller kommunstyrelsen invändning att frågan om minskad användning av dubbdäck måste 
utredas håller. Kommunen måste gå före och visa att det för de flesta går bra att klara sig utan 
dubbdäck, annars blir arbetet för att få kommunmedborgarna att välja bort dubbdäcken inte 
trovärdigt. Vare sig internt eller externt handlar det dock om att förbjuda dubbdäcken. Både inom 
kommunens verksamhet och för andra trafikanter finns det situationer då dubbdäcken behövs. 
Åtgärden syftar till ett mer informerat och genomtänkt val av vinterdäck, inte till att alla alltid ska 
köra dubbfritt. Det vore också mycket märkligt om kommunen arbetar mycket aktivt med att få bort 
användningen av bensin och diesel genom satsning på biogas, eldrift och i någon mån etanol, men helt 
försummade att arbeta med dubbdäcksanvändningen.  I arbetet med att minska användningen av 
dubbdäck ingår även att se över möjligheten att minska behovet av dubbdäck genom förbättrad 
halkbekämpning. Ingen åtgärd.  
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Parkering 

Bra med bättre P-möjligheter från söder och väster. Bör genomföras snarast. (Näringslivsbolaget) 

Bra med bättre P från söder/väster. (Möte 140116) 

Kommentar 

Förslaget ingår i åtgärdsprogrammet. Ingen åtgärd. 

Underlätta parkering för kunder och besökare. Viktigt med information om vilka möjligheter som 
finns att parkera. (Näringslivsbolaget) 

Marknadsför att vi faktiskt har goda p-möjligheter. (Parkeringsapp kommer i vår). Låt CityP vara 
gratis några månader som ”inskolning”, t ex. (Möte 140116) 

Fler P-platser i centrum. (Mats Olsson) 

Förbättra parkeringssituationen och få fler att parkera i parkeringshusen genom marknadsaktiviteter. 
(Svensk Handel) 

Skapa fler parkeringar för boende i Stenstan. (Svensk Handel) 

Möjligheter till boende- och arbetsparkering bör skapas så centralt som möjligt. (Fastighetsägarna) 

Kommentar 

Kommunen har inget ansvar för parkering för boende och arbetande i centrum. Ansvaret för detta 
faller helt på respektive fastighetsägare. Kommunen kan dock genom P-norm och parkeringsköp 
hjälpa fastighetsägarna att uppfylla sitt ansvar för att det finns tillräckligt med P-platser för den 
verksamhet som bedrivs på fastigheten, detta bl.a. för att boende- och arbetsparkering enligt vår 
bedömning bör ligga utanför centrumfyrkanten för att minska trafiken i centrum och ge utrymme för 
besökande att parkera i och nära centrum. 

Däremot har kommunen ett ansvar för de allmänna P-platserna i centrala Sundsvall. Det finns gott 
om P-platser i centrum, men P-husen används för litet. Förslaget om information om vilka 
möjligheter som finns att parkera förs in i åtgärdsprogrammet. 

Fler pendlarparkeringar i förorterna. (Svensk Handel) 

Trafikverket anser att anläggande av pendlarparkeringar är mycket bra åtgärder för att underlätta byte 
mellan olika trafikslag. Det är för närvarande oklart om pendlarparkeringar ingår i Trafikverkets 
ansvarsområde. (Trafikverket) 

För att avlasta centrum från ”arbetsparkeringar” föreslår vi arbetspendlarparkeringar vid respektive 
infart: (Motormännen) 

- i Davidstad 
- i Bergsåker 
- i Birsta 
- i Bredsand 
- väster om nerfarten till Sidsjöbacken 
- om möjligt också vid andra infarter 

Kommentar 

Pendlarparkeringar ingår i åtgärdsprogrammet. Ingen åtgärd. 
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Nytt P-hus på Sjögatan mellan magasinhusen och nuv. SE-banken bör undersökas. (Fastighetsägarna) 

Kommentar 

Möjligheterna att öka utbudet av P-platser i centrum utreds. I första hand är det dock i de södra 
delarna av centrum som behovet av nya P-platser är störst. Ingen åtgärd. 

Viktigt att nuvarande ”gratistider” för parkering för besökare till centrum blir kvar. Även om det inte 
finns någon ledig p-plats är den positiva effekten av att det är avgiftsfritt viktig. (Möte 140116) 

Höjda p-avgifter är inte lämpligt just nu när handeln redan har det tungt. (Möte 140116) 

Gratis parkering i City-P och Balder för korttidsparkering. (Fastighetsägarna) 

Kommentar 

P-avgifter och tidsgränser kommer att ses över med ambitionen att skapa utrymme för kunder och 
andra besökare, genom att med avgifter och tidsbegränsning få dem som arbetar eller bor i centrum 
att inte utnyttja de allmänna P-platserna inom centrumfyrkanten. Ingen åtgärd. 

Lägg miljöavgift på privata P-platser i centrum. (Tord Söderholm) 

P–skiva med låg avgift för arbetspendlare. (Fastighetsägarna) 

Månadskort för boendeparkering i centrum. (Fastighetsägarna) 

Kommentar 

Det är oklart om kommunen har möjlighet att införa miljöavgift. Frågan hänskjuts till Trafiksektionen 
för utredning. Att subventionera boende- och arbetsparkering är inte aktuellt. De som bor eller 
arbetar i centrum bör betala den verkliga kostnaden för sina P-platser. Ingen åtgärd. 

Fri parkering för miljöfordon, som kvalificerar sig till kategorin ”supermiljöbil”, kan vara ett bra 
förslag i åtgärdsprogrammet. (Miljönämnden) 

Kommentar 

Antalet supermiljöbilar är försvinnande litet och åtgärden har därför knappast någon effekt. 
Supermiljöbilar har dessutom samma inverkan på partikelhalterna och möjligen även lika stora 
utsläpp av kvävedioxid. Om fri parkering ska erbjudas vissa fordon bör det i så fall enbart omfatta 
elbilar med dubbfria däck. Ingen åtgärd. 
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Väghållning 

Beläggning bör väljas i centrala Sundsvall som minskar bildningen av partiklar. Detta är enligt uppgift 
utfört på E4:an. Den driftkostnaden bör därför tas bort. (Trafikverket) 

Om den nya beläggningen på Skolhusallen visar på positiva effekter bör man lägga om fler gator med 
hög trafikbelastning. (Fastighetsägarna) 

Kommentar 

Driftkostnaden avser ny slitstark beläggning när den nyligen lagda asfalten behöver ersättas. Angiven 
kostnad bör stämmas av mot vad ny beläggning kostar och hur många år den håller. Om den 
slitstarkare beläggningen visar sig ge minskade halter av partiklar kommer den att läggas på fler 
gator när behov av beläggningsunderhåll uppkommer. Ingen åtgärd. 

Dammbindning måste fortsätta tills åtgärder för att minska trafiken gett resultat. (Länsstyrelsen) 

Vi tillstyrker förslaget om ökad bindning av dammet enligt förslaget. (Motormännen) 

Kommentar 

Avsikten är att dammbindning ska pågå så länge det finns risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för partiklar. Ingen åtgärd. 

Halkbekämpning föreslås ske med tvättad stenkross utan fraktioner mindre än 2 mm. Idag uppskattas 
fraktionen ligga mellan 2-4 mm, men fraktionen är inte tvättad. Här har Trafikverket inte löst hur detta 
skulle kunna genomföras. Detta beror på att aktuella vägavsnitt på E4 och E14 är endast korta 
delsträckor inom ett stort driftområde. En särskild resurs måste i så fall sättas till enkom för dessa 
delar. En beräkning av åtgärdens kostnadseffektivitet skulle behövas innan åtgärden fastläggs. 
(Trafikverket) 

Kommentar 

Det är svårt att bedöma kostnadseffektiviteten innan åtgärden genomförts och vi ser vilka effekter den 
ger. Kostnaden kan rimligen inte vara avskräckande hög. Om det visar sig att åtgärden inte ger 
resultat kan den avslutas efter en eller ett par vintersäsonger. För att begränsa kostnaderna kan det 
vara lämpligt att kommunen och Trafikverket samordnar sin mekaniska halkbekämpning inom 
centrumfyrkanten genom att kommunen, på uppdrag, sköter sandningen även av Trafikverkets vägar. 
Ingen åtgärd. 

Trafikverket har kommit överens med kommunen 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. . (Trafikverket) 

Trafikverket och kommunen har även här avsikten att göra en överenskommelse som innebär att 
kommunen sopar samtliga berörda vägar varje gång MKN för PM10 riskerar att överskridas. 
(Trafikverket) 

Kommentar 

Information om dessa överenskommelser förs in i åtgärdsprogrammet. 

Väghållningsfordon med låga utsläpp. Här behöver man klargöra vad man menar med låga utsläpp. 
Trafikverkets upphandlade miljökrav för Sundsvalls driftområde innebär att ett avdrag görs för tunga 
fordon som har avgasklass Euro 1 eller sämre. Mer skärpta miljökrav kan bara ställas vid ny 
upphandling av driftentreprenör. Ny upphandling sker 2017. (Trafikverket) 
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Miljökrav vid upphandling. Även här behöver man klargöra vad man menar med miljökrav. Vilka 
ytterligare miljökrav utöver emissioner skulle behöva ställas? Trafikverket kan ställa ev. ytterligare 
miljökrav först 2017 då ny driftupphandling görs. (Trafikverket) 

Kommentar 

Åtgärden avser BAT, Best Available Technique, vilket är ett krav enligt Miljöbalken. Om Trafikverket 
och kommunen har genomfört en upphandling som inte uppfyller Miljöbalkens krav får väghållarna ta 
en förhandling med de entreprenörer som upphandlats och komma överens med dem om hur man kan 
göra för att uppfylla miljöbalkens krav. Ingen åtgärd. 

En översyn av vissa trafiksignaler behöver göras av inför omläggning av E4-trafiken. Denna åtgärd 
bör läggas in för 2014/2015. Kostnaden är inte uppskattad från Trafikverkets sida. (Trafikverket) 

Kommentar 

Denna åtgärd ingår redan i åtgärdsprogrammet. 

  



33 
 

Information/Kommunikation 

Det bör framgå av programmet om åtgärder kommer att genomföras direkt som en följd av att 
programmet antas eller om det behöver fattas särskilt beslut inför genomförande av åtgärden. 
(Kommunstyrelsen) 
I tabellen under kapitel 7 bör det under rubriken ansvar förtydligas med vilken nämnd det är i 
kommunen som är ansvarig. (Kommunstyrelsen) 

Åtgärdsprogrammet för friskare luft i Sundsvall bör betraktas som en av flera handlingsplaner för 
RIKARE, inom målområdet en livsmiljö i toppklass. Detta bör framgå av programmet. 
(Kommunstyrelsen)  
Inför fortsatt hantering av programmet bör de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för 
styrdokument uppmärksammas (KF 25 nov 2013). Eftersom åtgärdsprogrammet följer av lagstiftning 
så skall riktlinjerna följas vad gäller allmän information om programmet, formalia innehåll samt 
utformning/layout. (Kommunstyrelsen) 

Positiv kommunikation! (Näringslivsbolaget) 
Cityhandeln vill delta i det fortsatta arbetet. (Näringslivsbolaget) 
Viktigt att inte ha FEL diskussion i media – inte skrämma bort kunder. Positiv bild av Sundsvall. Ökad 
tydlighet i åtgärdsprogram (och annat) är önskvärt för att minska oro och slippa onödig/felaktig 
diskussion. Var konkreta! Se till att ha pengar för bra kommunikation. (Möte 140116) 

Förtydliga vad bilagorna innehåller och varför de finns med. Tvätta text i bilaga 3. (Möte 140116) 
Förklara hur processen med att ta fram ett åtgärdsprogram måste ske (Möte 140116) 
Gemensam info inför antagande i KF? Eventuellt gemensamt pressmeddelande/-konferens när 
omarbetat förslag är framme; Vi har haft samråd, justerat förslaget och detta är vad vi har kommit 
överens om… ”Så här bygger handeln och kommunen Sundsvall”. (Möte 140116) 

Källhänvisningar till åtgärdernas effekt saknas (Möte 140116) 
Kap 6. Texten bör ses över. Det är inte konsekvent att åtgärdernas effekt är så osäker och samtidigt 
finns det inte utrymme för att ta bort några åtgärder. Marias förslag: Vi kan skriva att vi bedömer att 
dessa åtgärder är tillräckliga men att vi genomför åtgärder successivt och utvärderar vilken effekt de 
har. Det är dock viktigt att samtliga åtgärder finns med i programmet så att vi har möjlighet att 
genomföra det som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna. (Möte 140116) 
Trafikverket bedömer att det behöver göras ett förtydligande beträffande avsnittet om bedömda 
effekter. Generellt skulle man behöva beskriva hur effektbedömningarna är gjorda för åtgärderna. Det 
känns märkligt att effekterna för vissa åtgärder har bedömts som noll men finns ändå medtagna i 
programmet. (Trafikverket) 

Kommentar: Bedömd effekt avser fram till 2015. Åtgärder som ger 0 procent fram till dess kan ändå 
vara viktiga för att nå det långsiktiga målet. 

Det vore bra om det finns en karta i åtgärdsprogrammet som visar vilket område i centrala Sundsvall 
som berörs. (Trafikverket) 

Trafikverket önskar vara delaktig i det fortsatta arbetet med att slutligen formulera åtgärderna i 
programmet, förslagsvis görs det i den befintliga arbetsgruppen. Förhoppningsvis kommer vissa 
oklarheter om Trafikverkets möjligheter att delta i vissa åtgärder att klarläggas inom några månader. 
(Trafikverket) 

Innan programmet fastställs bör noggrannare effektberäkningar av de viktigaste förslagen utföras så att 
det finns en säkrare bedömning av hur långt programmet kan nå. (Miljönämnden) 

Källhänvisningar bör anges till varifrån effekterna av beräkningarna är hämtade. (Miljönämnden) 

Arbetet med utredningar och beslut om åtgärder behöver genomföras skyndsamt. (Miljönämnden) 

Kommentar 
Dessa synpunkter har beaktats så långt det är möjligt i det slutgiltiga åtgärdsprogrammet. 
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Uppföljning 

Effekterna av åtgärderna bör redovisas årligen till fullmäktige. (Landstinget) 

Effekterna av genomförda åtgärder måste följas upp. Länsstyrelsen vill ha årlig avrapportering. 
(Länsstyrelsen) 

Kommentar 

Luftkvalitetsförordningens krav på mätning och rapportering kommer att följas. Information om detta 
förs in i åtgärdsprogrammet. 

Fler mätstationer. (Svensk Handel) 

Kommentar 

Luftkvalitetsförordningen definierar hur många mätstationer som behövs. För att redovisa halterna 
längs de gator vid vilka man inte mäter är det som regel bättre att arbete med beräkningar. Behovet 
av kompletterande beräkningar kommer att övervägas. Ingen åtgärd. 

Mätningar och modellberäkningar ska finnas i en bilaga 1 som inte ingår i denna version. Trafikverket 
saknar generellt modellberäkningar som visar på konsekvenserna av vissa förslag på åtgärder; t.ex. 
genomfartsförbud på Köpmangatan m.fl. Det är viktigt att redovisa hur trafiken skulle fördela sig om 
dessa åtgärder genomförs. (Trafikverket) 

Kommentar 

Mätningar och modellberäkningar finns i bilaga 2.  

Kommunen har genomfört en beräkning av de trafikomfördelningar som ett genomfartsförbud på 
Köpmangatan skulle medföra.  
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Inkomna synpunkter i fulltext 

Kommunstyrelsen 

Från kommunstyrelsen framförs följande synpunkter på remissen. 
 

• Det är för Sundsvalls utveckling och måluppfyllelse enligt RIKARE viktigt att klara 
miljökvalitetsnormerna för luft. Om så inte sker kan detta begränsa möjligheten att 
planlägga och bygga bostäder i Sundsvalls centrum. Det påverkar i sin tur förutsätt-
ningarna för Sundsvall att växa och utvecklas.  

 
• Det bör framgå av programmet om åtgärder kommer att genomföras direkt som en 

följd av att programmet antas eller om det behöver fattas särskilt beslut inför 
genomförande av åtgärden.  

 
• För åtgärden; mindre andel dubbdäck på kommunens bilar, bör texten kompletteras 

med att konsekvenserna bör utredas innan beslut fattas om att införa åtgärden. Det 
finns totalt ca 400 bilar inom kommunen, en mindre del av dessa finns i ett 
bilpoolsystem som enligt förslaget omfattas av åtgärdsprogrammet.  I den upphandling 
som genomförts ingår det i avtalet att bilar skall levereras med dubbdäck. För vissa 
kunder finns behov av bilar med dubbdäck och även fyrhjulsdrift. Idag tillåter 
systemet bokare att välja fritt i bilparken. Det finns då risk för att bilarna med 
dubbdäck bokas upp först. Eftersom problem med överskridande av 
miljökvalitetsnormen för partiklar främst sker  under höst och vår då vägarna i princip 
är isfria inne i stan så bör ansvarig funktion i kommunen ges möjlighet att titta på hur 
förslaget kan genomföras på bästa sätt med hänsyn till miljö, trafiksäkerhet och 
arbetsmiljö.  
 

• I tabellen under kapitel 7 bör det under rubriken ansvar förtydligas med vilken nämnd 
det är i kommunen som är ansvarig. För åtgärden GC-vägar till busshållplatser bör en 
komplettering av ansvar ske med TRV, då Trafikverket har ansvar för hållplatser på 
sina vägar.  

 

• I den översiktsplan som är under framtagande (ÖP2021) har målbilden från 
kommunens hållbara tillväxstrategi RIKARE omsatts till hur den fysiska planeringen 
bidrar till måluppfyllelse. Åtgärdsprogrammet för friskare luft i Sundsvall bör 
betraktas som en av flera handlingsplaner för RIKARE, inom målområdet en livsmiljö 
i toppklass. Detta bör framgå av programmet.  
 

• Inför fortsatt hantering av programmet bör de av kommunfullmäktige antagna 
riktlinjerna för styrdokument uppmärksammas (KF 25 nov 2013). Eftersom 
åtgärdsprogrammet följer av lagstiftning så skall riktlinjerna följas vad gäller allmän 
information om programmet, formalia innehåll samt utformning/layout.   
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Miljönämnden 

 
§13 Yttrande gällande förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet 
(MN-2013-00048-2) 
 
Beslut 
Miljönämnden beslutar 
att undersöka om fri parkering för miljöfordon, som kvalificerar sig till kategorin 
supermiljöbilspremie, kan vara ett bra förslag i åtgärdsprogrammet, 
att överlämna yttrandet som miljönämndens yttrande till Stadsbyggnadskontoret. 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har begärt miljönämndens yttrande över ett förslag till åtgärdsprogram för 
bättre luftkvalitet i Sundsvall. 
Miljökontoret har deltagit i arbetet med att ta fram programmet. Yttrandet ska lämnas still 
stadsbyggnadskontoret senast 15 februari 2014. 
 
Yrkanden och överläggning 
"att undersöka om fri parkering/ör miljöfordon, sam kvalificerar sig till kategorin 
supermiljobilspremie, kan vara ett bra förslag i åtgärdsprogrammet. " 
Ajournering på 5 minuter begärs av oppositionen. 

När överläggningen avslutats konstaterar ordförande att det finns två beslut, miljökontorets förslag och 
Per-Magnus Forsbergs (M) tilläggs att-sats. 

Ordförande ställer först frågan om bifall eller avslag till miljökontorets förslag och finner att 
miljönämnden bifaller förslaget. 

Därefter ställer ordförande frågan om bifall eller avslag till Per-Magnus Forsbergs (M) tilläggsyrkande 
och finner att miljönämnden bifaller förslaget. 

Protokollsanteckning 
Kjell Bergkvist (C) lämnar följande protokollsanteckning. 
"Det förslag till åtgärdsprogram som vi fått för remiss är ofullständigt, det saknas en 
prioriteringsordning för åtgärder, det saknas en tidsplan och det finns ingen plan för hur och vart de 
uppräknade möjliga åtgärderna ska genomföras. Det finns ingen analys över hur de tänkbara 
trafiklösningarna kommer fördelas och hur det påverkar närmiljön där. Sammantaget känns förslaget 
inte vara genomarbetat och jag känner därför en oro för vilket resultatet och konsekvenserna blirför 
luftkvalitet och tillgänglighet i Sundsvalls centrum. " 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag - Yttrande gällande förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet 
• Tjänsteskrivelse 2014-01-21, Yttrande gällande förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet 
• Bilaga Remiss 
• Bilaga Remissförslag 
• Bilaga Bilaga 2 Miljökvalitetsnormer 
• Bilaga Bilaga 3 Bruttolista över tänkbara åtgärder 
• Bilaga Bilaga 4 Lista över bortvalda åtgärder 
 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande gällande förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att föreslå nämnden besluta  

att överlämna yttrandet som miljönämndens yttrande till Stadsbyggnadskontoret. 
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Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har begärt miljönämndens yttrande över ett förslag till åtgärdsprogram för 
bättre luftkvalitet i Sundsvall. Miljökontoret har deltagit i arbetet med att ta fram programmet. 
Yttrandet ska lämnas till stadsbyggnadskontoret senast 15 februari 2014. 
 
Bakgrund 
Miljönämnden har vid två tillfällen under de senaste åren anmält till Naturvårdsverket att luften i 
centrala Sundsvall inte klarar miljökvalitetsnormen för partiklar respektive kvävedioxid. 

Naturvårdsverket har begärt att ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten ska upprättas i 
Sundsvall och att länsstyrelsen skulle utse den myndighet som ansvarar för uppgiften. 

Länsstyrelsen har i samråd med Sundsvalls kommun begärt att kommunen ska upprätta programmet. 
Stadsbyggnadskontoret har för kommunens del ansvarat för att ta fram ett förslag i samråd med bland 
annat miljökontoret, länsstyrelsen och Trafikverket. 

Förvaltningens överväganden 
I centrala Sundsvall är nivåerna av luftföroreningar höga. Hälsoeffekterna av luftföroreningar är väl 
dokumenterade och beskrivs i en bilaga till åtgärdsprogrammet. Miljönämnden har ett tillsynsansvar 
för att övervaka bestämmelserna i miljöbalken där ansvaret för att vidta åtgärder för att minska 
nivåerna av luftföroreningar lagts på väghållaren, dvs kommunen och Trafikverket. 

Miljökontoret anser att förslaget genomgående är bra och sannolikt kommer att leda till förbättringar 
av luftkvaliteten i Sundsvall. 

I förslaget ingår en bedömning som innebär att för att nå det kortsiktiga målet måste halterna minska 
med minst 10 %. För att nå detta genom trafikminskning, krävs att trafiken minskar med 20-30 %. Det 
är miljökontoret som gjort denna beräkning och miljökontoret vill betona att den är relativt osäker. 
Den bygger på uppmätta värden av kvävedioxid och partiklar vid Köpmangatan från 2011 och 2012. 
Värdena vid Köpmangatan från 2013 har dock varit ännu högre. Om dessa högre värden upprepas 
under kommande år kommer det att krävas ännu större minskningar av halterna än de 10 % som 
angetts i åtgärdsprogrammet. 

Beräkningarna av effekter i avsnitt 7 i åtgärdsprogrammet är grovt uppskattade. Miljökontoret önskar 
att det innan programmet fastställs utförs noggrannare effektberäkningar av de viktigaste förslagen så 
att det finns en säkrare bedömning av hur långt programmet kan nå. Källhänvisningar bör anges till 
varifrån effekterna av beräkningarna är hämtade. 

En svaghet i programmet är de relativt begränsade åtgärderna som föreslås för Bergsgatan. Sannolikt 
överskrids miljökvalitetsnormen för framförallt kvävedioxid efter Bergsgatan och en minskning av 
trafiken, och då särskilt den tunga trafiken, är nödvändig för att klara miljökvalitetsnormen. 

Åtgärder som kan minska trafiken efter Bergsgatan överlåts till utredningar av kommunen och 
Trafikverket. Miljökontoret vill betona att arbetet med utredningar och beslut om åtgärder behöver 
genomföras skyndsamt. Miljönämndens tillsynsansvar kan betyda att nämnden måste förelägga om 
åtgärder om inte väghållarna utför dessa inom rimlig tid.  
 
Ylva Jakobsson  Andreaz Strömgren 
Biträdande miljöchef  Miljödirektör 
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Länsstyrelsen 
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Landstinget 
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Naturskyddsföreningen 

 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN SUNDSVALL - ÅNGE 
Hovrättsbacken 14 
852 37 SUNDSVALL 
 

 

Sundsvall 2014-04-11 

Stadsbyggnadsnämnden 

851 85 Sundsvall 

 

Friskare luft i Sundsvall, remissförslag 

Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge har tagit del av det förslag till åtgärder för friskare luft i 
Sundsvall som sänts ut på remiss. Bakgrunden är att kommunen av såväl länsstyrelsen som 
Naturvårdsverket på grund av höga luftföroreningshalter har ålagts att ta fram åtgärdsprogram för att 
miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid i luften i Sundsvall inte överskrids. 

Föreningen framför följande synpunkter på förslaget. 

Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge vill framföra sin uppskattning av det ambitiösa och väl 
analyserade åtgärdsprogram som tagits fram. Programmet omfattar i stort sett alla de förslag som 
tagits fram under de senaste 25 årens arbete för bättre luft i Sundsvall men som hittills ännu inte eller 
endast till del blivit genomförda. Kunskapsnivån om vad som behöver göras är hög, nu gäller det att 
skapa förståelse för problemet och att genomföra de åtgärder som föreslås. Utredningen analyserar 
såväl de åtgärder som bör genomföras som de åtgärder som valts bort och orsaken till detta. 

Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge har under lång tid engagerat sig för att stärka åtgärder som 
kan förbättra luften i Sundsvall. Föreningen har såväl ordnat utbildningar som arbetat 
opinionsbildande. Prioritering för att öka andelen resande som tar bussen, går eller cyklar är en viktig 
del i trafikplaneringen och frågor som föreningen i sitt miljö- och klimatarbete prioriterar. Likaså 
måste de gröna ytorna i centrala stan skyddas och få högre kvalitet. Många sundsvallsbor vill gärna bo 
centralt och för att möjliggöra en god miljö i centrum måste såväl trafiken minska som grönskan öka. I 
det förslag till ny översiktsplan för Sundsvall som nyligen har varit utställt lyfts dessa planerings-
förutsättningar fram som mycket viktiga och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge har i vårt 
remissvar uttalat uppskattning av dessa grunder för kommunens planering. 

Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge har också engagerat sig i frågan om hur finansieringen av 
Sundsvallsbron ska ske. När planerna för en bro som skulle leda om trafiken utanför centrum 
formerades i samband med Miljöprojekt Sundsvall-Timrå 1990 var ett bärande skäl att en bro var 
nödvändig för att minska luftföroreningarna i centrum från trafiken. Mycket noggranna studier av 
trafikflöden, vindförhållanden och dessas påverkan på luftkvaliteten gjordes. Resultaten visade att den 
viktigaste möjligheten att få ner luftföroreningarna i centrum var att leda bort trafiken. 

Därför finner föreningen det mycket olyckligt att förhandlingarna med regeringen och Trafikverket 
förefaller ha slutat med att broavgift ska tas ut av alla motorfordon som trafikerar bron (vi utgår från 
att cyklar inte kommer att omfattas...). Med det resultatet är det av synnerlig vikt att kommunen 
omgående startar ett arbete för att vidta åtgärder och att skapa förståelse bland sundsvallsborna för 
vikten av att använda bron för att minska luftföroreningarna även om det kostar en mindre slant. 
Kommunen bör informera om de reella kostnaderna för trafikanten för att köra den längre vägen 
genom stan istället för via bron. Kommunen bör även införa åtgärder som kan bidra till att styra bort 
trafiken från centrum genom minskade möjligheter till genomfart. Visar det sig att dessa åtgärder inte 
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räcker för att minska luftföroreningshalterna tillräckligt bör det finnas öppenhet för att avgiftsbelägga 
även genomfartstrafiken. 

Många sundsvallsbor har hoppats på möjligheterna att knyta havet närmare Stenstan genom bättre 
kommunikationer för gående och cyklande och genom mera grönska.Dessa planeringstankar har 
uppskattats av sundsvallsborna och bör väga tungt i kommunens kommande planering. 

Naturskyddsförenngen Sundsvall-Ånge 

 

Lisbeth Jakobsson 
ordförande. 

 

Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge 
Ordförande Lisbeth Jakobsson 
e-post: lisbeth.jakobsson@naturskyddsforeningen.se 
tel: 060-588056, 073-9325285 
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Torbjörn Forsman 

Från: Torbjörn Forsman [mailto:torbjorn@adal.se]  

Skickat: den 14 februari 2014 12:09 

Till: Myndighetspostlåda SBN 

Ämne: Friskare luft i Sundsvall 

Några synpunkter: 

 Bra att man tar upp åtgärder för att få trafiken att flyta jämnare, i synnerhet med tanke på att både 
partikel- och NOx-utsläpp från biltrafiken troligen är störst vid acceleration, partikelutsläpp även vid 
retardation. 

 Ett subjektivt problem som jag upplever är rondellen i korsningen Skolhusallén - Storgatan, den 
medför ju att all trafik alltid måste sakta in i korsningen. Norrgående trafik måste bromsa in i en 
brant utförsbacke där det ofta blir slirning som förmodligen sprider mycket partiklar från vägbana 
och hjul. Södergående trafik har istället att accelerera i uppförsbacke, det innebär stora gaspådrag 
och höga NOx-utsläpp från dieselfordon. 
Skulle man kanske kunna förbättra förhållandena där genom att ersätta denna rondell samt 
rondellen vid IP med trafikljus och länka ihop samtliga trafikljus längs Skolhusallén för att minimera 
antalet stopp i korsningen vid Storgatan? På så sätt skulle man få stopp och accelerationer på planare 
mark. 

 En sak som inte har tagits upp alls i utredningen är utsläpp från järnvägen. Visserligen används 
elektrisk dragkraft för de flesta tåg som passerar Sundsvall, men det förekommer trots allt en del 
dieseldragkraft. Så gott som alla diesellok som används på det svenska järnvägsnätet är ganska 
ålderstigna och de motorer som används är konstruerade helt utan tanke på avgasutsläpp, man kan 
alltså vänta sig stora mängder av både HC, NOx och partiklar därifrån. I ärlighetens namn ska dock 
nämnas att en del lok har helrenoverats på senare år och fått modernare maskineri som åtminstone 
uppfyller Euro III eller IV. Ett annat möjligt problem är partiklar från bromsarna på järnvägsfordon, i 
synnerhet på godståg som använder bromsblock direkt mot hjulens löpbanor. Moderna persontåg 
har skivbromsar av ungefär samma typ som vägfordon och rent subjektivt skulle jag tro att de inte 
sprider lika mycket partiklar omkring sig. 

Sundsvalls kommun bör föregå med gott exempel inte bara genom att minska 
dubbdäcksanvändningen utan även genom att minska användningen av dieselfordon, detta är ju lätt 
gjort framför allt beträffande personbilar och lätta transportbilar som finns på marknaden med andra 
motoralternativ. I detta sammanhang bör man komma ihåg att många dieselbilar med partikelfilter 
inte alls är lämpliga för driftfall där det sällan blir någon längre sammanhängande landsvägskörning (t 
ex hemtjänst i tätort), eftersom det då aldrig blir tillfälle för motorstyrsystemet att sätta igång 
regenerering av partikelfiltret. 

M v h 

Torbjörn Forsman 
Pilkvägen 5 
865 91 Alnö 
Tel. 070-3188040 , 060-588040 
torbjorn@adal.se 
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Markus Juth 

    14 februari 2014 

 

FÖRSLAG PÅ LUFTFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRD I SUNDSVALLS CENTRUM 

Jag samåker med bil varje morgon när jag ska till jobbet (kommunhuset) där jag 

kommer söderifrån via Landsvägsallén och in mot Norrmalmsgatan. Styrningen av 

trafikljusen vid korsningen Norrmalmsgatan-Skönsbergsvägen kan ibland väcka 

irritation när bussarna ska passera korsningen och de får förtur i ljusstyrningen. Oftast 

kommer det bussar ut från Navet en och en som gör att biltrafiken på Norrmalmsgatan 

stannar upp ganska länge och det fylls på mer och mer bilar ut mot E4:an. Allra mest 

irriterande är det när bussar som inte är i linjetrafik ska till bussdepån och ska ut på 

Norrmalmsgatan som även får förtur i ljusstyrningen.  

 Jag har inget emot att trafikljuskorsningarna ljusstyrs så att bussarna får så lite stopp 

som möjligt men jag kan tycka att det skulle gå att rucka på ljusstyrningen under 

morgonrusningen så att trafiken på Norrmalmsgatan flöt på bättre. Som det är nu blir 

oftast väldigt stillastående med bilar ståendes på tomgång och en ryckig trafikgång när 

en buss kommer och ändrar på ljusstyrningen i korsningen. I värsta fall är trafiken på 

Norrmalmsgatan så igenproppad att bilar på E4:an som ska svänga in på 

Norrmalmsgatan inte kommer någonstans.  

/Markus Juth 
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S W Öberg 

 
Hej! 
Jag tycker ni borde tänka ännu mer på att ha stora gröna ytor och träd i stadskärnan eftersom det 
hjälper till att minska föroreningar.  
De senaste åren har en stor mängd fullvuxna träd tagits ned och jag skulle tro att det kan påverka 
mätvärden då så många försvunnit samtidigt. 
Det är bra att de ersatts till viss del men de små träden gör än så länge inte lika stor nytta så fortsätt 
plantera. En barriär mot bron vore bra då avgaserna därifrån kommer att blåsa in över stan. 
 
Vi är många som behöver bilen av flera skäl. Det är långt till sundsvalls arbetsplatser från hem dagis o 
skolor så som staden är uppbyggd. 
Stan är avskuren av järnvägen som orsakar väldigt mycket köer. Nya bostadsområden, tex 
Mårtensbacke placerades så att i princip bara vissa genomfarter finns. Tex skolhusallen 
 
Föreslår vägar runt stan och fler rondeller Låt trafiken flyta istället för att stoppa upp med smala 
vägar och förbjudna genomfarter. 
 
 Tyvärr hör jag till skaran som tror att fler trafikproblem hade blivit lösta med en västlig dragning av 
E4 istället för bro. Men där var ju förstås nämnda bostadsområde mm placerat .. Bl.a. 
För sent nu men det var ett tillfälle att lösa E14 genomfarten samtidigt med E4 men kanske det går 
att dra järnväg och E14 västligt ändå?  
 
Med vänlig hälsning 
S W Öberg 
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Per-Sune Holmvall 

 
Från: holmvall.persune@bredband.net [mailto:holmvall.persune@bredband.net]  

Skickat: den 14 februari 2014 07:36 

Till: Sjöberg Ulrika 

Ämne: Synpunkt på innehåll (sundsvall.se) 

 

Namn:  
Per-Sune Holmvall  
 
Sidan som synpunkten skickades från:  
http://www.sundsvall.se/Bygga-bo-och-miljo/Klimatforandringar-och-
miljo/Luften-i-Sundsvall/Friskare-luft-i-Sundsvall/Friskare-luft-i-Sundsvall/  
 
Kommentar:  
Det krävs kraftiga åtgärder.. Det bästa är att begränsa trafiken. Förbjud tung 
genomfartstrafik via Bergsgatan. Lägg om sträckningen på E 14 genom 
Sundsvall. Led den via nya bron och in på Timmervägen.  
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Näringslivsbolaget
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Mats Olsson 

Från: Mats Olsson [mailto:mats@skrangsta.se]  

Skickat: den 17 december 2013 18:44 

Till: Myndighetspostlåda SBN 

Kopia: Sjölander Paul 

Ämne: Friskare luft /bättre förslag 

Efter att ha läst igenom förslagshandlingarna noterar jag ett större antal brister i dessa.  

Man påpekar höga partikelhalter på vissa gator men redovisar inga alternativa förslag till att få ned 
dessa. En återöppning av storgatan fram till Esplanaden skulle tex avlasta köpmangatan en hel del 
utan att negativt påverka handeln. Tvärtom skulle det gynna handeln som drabbades mycket 
negativt när storgatan stängdes.  Sen behöver man ju inte gå rakt fram utan kan använda vägen 
utanför oscar och Nordea istället. Dock naturligtvis utformat som promenadgator.  

Man konstaterar äntligen att reduceringen av parkeringsplatser i stan har lett till att biltrafiken 
tvingas cirkulera mer för att hitta en ledig plats. Trots detta föreslår man inte en rättning av det 
misstag borttagandet var.  

Har man en servicebil med 30 kg utrustning som ska bäras är varken parkeringsgaragen på normalm 
eller hamnen ett alternativ. Har man en barnvagn med sig blir det samma problem eller värre när 
snöröjningen är lite "klen". 

Det finns inte ett enda förslag med om framkomlighetsförbättringar som minskar avgaserna heller.  

Ett snabbt exempel där är övergångsstället utanför Subway på Köpmangatan.. Det smalnades av för 
några år sedan för gångtrafiken skull men det har gett två mycket olyckliga bieffekter. Den första är 
en kraftig ökning av utsläpp pga ökade köer.  

Iom att tiden för grönt i korsningen är som den är så uppstår ofta en situation där det är såpass 
många bilar som vill svänga vänster ut på E4 norrut att den kön sträcker sig förbi övergångsstället.  

Pga avsmalningen så blir nu den trafik som ska rakt fram eller till höger i korsningen kvar inne i stan 
då "vänstersvängare"  blockerar vägen.  

Den andra risken är att gångtrafikanter tror sig vara tryggare än vad de är i korsningen (bussar och 
lastbilar kör titt som tätt ned avspärrningarna som ska skydda "gåendeytan" 

Ett återställande av denna korsning ger alltså direkta miljövinster i form av bättre flöde, kortare köer 
och som bonus ökad framkomlighet för busstrafiken.  

Man talar om ett bra cykelstråk. Mitt förslag där är att fortsätta på tunneln skolhusallen. Låt denna 
tunnel följa rådhusgatan eller gå rätt under den med en uppfart i parken brevid piccolo och sen en 
uppfart utanför statshuset. Tunneln avslutas sen på mittremsan på esplanaden.  VIdare västerut så 
har vi vändgåvan och sen promenadgatan storgatan som leder fram till tunneln under E4 

Förvisso ett relativt dyrt förslag men det har vissa stora fördelar.  

1. en tunnel tar ingen gatumark i anspråk 

2. en tunnel kräver inte heller någon snöröjning vilket är klart positivt.  

3. Vid behov kan man lägga lite kabelgravar i tunnelns golv och vipps så slapp Sundsvall energi gräva 
upp gatorna fullt så ofta.  

Sen omnämns en befintlig pendelparkering i Njurunda.  

Den får ni nog ta och markera upp lite bättre då det inte finns någon Njurundabo jag känner som vet 
var den parkeringen finns. Det fanns en parkering en gång i tiden men den har Personalen från 
Kyrkmons skola lagt beslag på sen länge.  
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När vi ändå är inne på pendling och Njurunda så finns det ytterligare en enkel åtgärd.  

Inför Pendeltåg NU! 

Även om vi inte kan få dem att gå på räls så kan vi få dem att gå som på räls. 

Vid många avgångar går det idag flera bussar pga kapacitetsproblem.  

En av de bussarna kan istället få köra en ny linje tex 20X (X för express).  

Denna linje ska då enbart stanna på terminalerna i Njurunda, Kvissleby och Navet. (möjligen kan man 
tänka sig ett stopp vid ICa i njurunda och på E4 vid gränges). 

Vinsterna ligger i betydligt kortare restider vilket gör bussen mer attraktiv för arbetspendligen och får 
vi bort de bilarna så är ju mycket vunnet. 

När vi sen kommer fram till den dagen då det blir dags för rälsbaserade pendeltåg så är ju invånarna 
vana med konceptet med pendeltåg. 

Man bör även flytta bussterminalen i Njurunda den dagen. Idag ligger den vid skolan. I framtiden bör 
den ligga framför XL garage då det ger en mer naturlig sammankoppling med tåget. Resten av platsen 
på gamla stationsplan kan bli en utmärkt pendlarparkering så länge den förses med värme.  

Mvh  

Mats Olsson 
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Jim Söderman  

Från: Söderman Jim (Ortviken) [mailto:jim.soderman@sca.com]  

Skickat: den 19 december 2013 15:05 

Till: Myndighetspostlåda Sundsvalls kommun 

Ämne: Dålig luft i sundsvall 

Hej Sundsvalls kommun 

Detta med dålig luft i Sundsvall. Har i 4års tid försökt att påtala detta. Detta är trafiklysen som ej 
fungerar. 

Tex.E4 vid kasino får jag alltid stanna fast det ej kommer några fordon från korsande gator, Sedan 
hinner jag bara till E4 sjögatan och stopp igen fast det ej kommer några fordon från korsande gator. 

Nu till E14 bergsgatan där får jag nästan stanna vid varje trafiklyse fast det ej kommer några fordon 
från korsande gator.  

När jag har ringt och påtalat detta så får jag till svar att det beror på samordning !!!!!! 

Enda gångerna det fungerar bra är när det blinkar gult. 

Om jag räknar alla start o stopp som river upp partiklar ur vägbeläggningen + allt onödigt 
avgasutsläpp som blir så kan nog utsläpp och partiklar Halveras om vi skulle få ordning på 
trafiklysena. 

Detta måste vara den bästa och enklaste lösningen. 

Sundsvall är ju sämsta staden att åka igenom om jag räknar start o stopp frekvens. 

Om det ej finns kompetent folk kan vi väl låna från tex. Stockholm 

Orolig skattebetalare. 

Jim. 
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Svensk Handel 

Handlarnas förslag för renare luft: 

• Förbättra parkeringssituationen och få fler att parkera i parkeringshusen genom 
marknadsaktiviteter. 
• Bilfria lördagar när alla får åka gratis buss till och från city i samarbete med nya 
bussbolaget. 
• Aktiviteter med buss- och tågbolag för att locka hit besökare från andra orter. 
• Fler pendlarparkeringar i förorterna. 
• Fler mätstationer. 
• Se över hur lång tid tågbommarna är nerfällda. 
• Fler rondeller. 
• Färre trafikljus. 
• Ta bort vissa övergångsställen på Köpmangatan. 
• Led om den tunga trafiken från Stenstan. 
• Elslingor på gågatan. 
• Skapa fler parkeringar för boende i Stenstan.  
Källa: Kjell Undén, Svensk handel 
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Gustaf Nilsson 

Hej, 

På s. 30 i förslag till åtgärdsprogram står det om möjlighet för kommunen att organisera bilpooler. Ett 
förslag att kommunen använder bilpool till tjänstebilar. Enligt trafikverket är kommunen en aktör 
som kan stödja etablering av en stor bilpoolsflotta genom att köpa in tjänstebilar från en bilpool. 
Kväll och helg kan då kommunmedlemmar använda sig av bilpoolen istället för att bilarna står stilla. 
Mer information finns i trafikverkets "hållbara råd för bilpooler". Naturligtvis är inte bilpool ett 
alternativ för alla men för många, särskilt de som bor centralt där parkering ibland saknas.  

Då det gäller kollektivtrafik skulle troligtvis fler resa kollektivt om priserna sänktes. Cykelvägar 
behöver byggas ut för att göra det ännu lättare att ta cykeln, byggandet kan gärna ske i samråd med 
cykelorganisationer och andra regelbundna cyklister.  

Hälsningar Gustaf  
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Py Frænell 

Från: Py Frænell [mailto:py@telia.com]  

Skickat: den 13 februari 2014 21:55 

Till: Myndighetspostlåda SBN 

Ämne: Friskare luft i Sundsvall 

Synpunkter på remissförslaget 

Ta bort de små infarterna från Bergsgatan, såsom infarten till Slutgatan. Det skulle minska antal 

inbromsningar och göra att trafiken flyter på bättre. 

För boendetrivseln är, utöver avgaserna, även bullret från biltrafiken mycket negativ. Under en stor 

del av dagen störs man av trafikbullret. Särskilt under sommarmånaderna, när man vill vara ute i 

trädgården och koppla av, är det inte möjligt att prata med varandra i normalt röstläge. Jag skulle 

välkomna ljudabsorberande bullerplank där det är möjligt längs Bergsgatan, från Sidsjövägen och 

österut (efter att de små infarterna från Bergsgatan är borttagna).  

Med vänlig hälsning  

Py Frænell 

Slutgatan 16 

852 37 Sundsvall 

  



55 
 

Christer Nygren  

(kåseri i Dagbladet) 

Publicerad 25 januari 2014 

 

Den här veckan kippar krönikör Nygren efter andan, när han läser i bladet om kommunens förslag att 
minska bilavgaserna i Sundsvalls city...  

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT 

 

Ta ett djupt,skitigt andetag  

. 

Det sägs att en cigarett förkortar livet med sex minuter, och en drink med fyra minuter. Enligt 
krönikör Nygrens beräkningar borde han i så fall ha osaligt avsomnat vårvintern 1623. Men en del av 
kommunens förslag för att minska bilavgaserna i Sundsvalls city, får mig onekligen att kippa efter 
andan. 

Det funkar inte, EU-tryck eller ej, att stänga av vissa gator som om det vore Stockholm och ett 
bomblarm gått till amerikanska ambassaden. Ett Jihad, i det här fallet skenheligt krig, mot bilisterna 
kan bara vinnas av en passivt betraktande segerherre, nämligen handeln i och kring Birsta city. 
Tyvärr, är Nygren benägen att tillägga. 

För visst vore det trivsamt med ett bilfritt, om än inte bussfritt, Esplanaden norr om Köpmangatan. 

Men kombinerat med att eventuellt stänga av Nybrogatan och Tullgatan, skulle det bli som att dra 
upp vindbryggan till köpborgen Sundsvalls city och öka känslan bland bilburna att centrum är ett 
slags mer eller mindre ointagligt Fort Knox. 

Med den skillnaden, eller effekten, att guldreserven hos affärsinnehavarna i stadskärnan skulle sina 
ytterligare. 

Mesta skiten måste trots allt spys ur bilarna när de otåligt mumlar på tomgång vid 
järnvägsövergångarna. 
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Krönikör Nygren, cityshoppare bosatt några inte allt för armledsansträngande handgranatkast från 
city, torskar ofelbart på nedfällda bommar så snart han gående närmar sig Norra eller Södra 
järnvägsgatan. 

Varje dygn passerar 57 tåg centrala stan. Om några år väntas det bli närmare 100. 

Och några vid en kontroll någonstans verkar, bara för att jävlas, fälla bommarna nervpåfrestande 
minuter innan nästa Norrtåg eller godstransport rasslar in eller ut från Sundsvall C. 

Snacka om Green cargo. 

Butiksinnehavarna i city blir ofrivilligt laxerade, när de tar del av kommuntjänstemännens 
funderingar på att snitta av en del artärer till affärsgatorna. 

Handelsrepresentanten Kjell Undén - en sann kämpe för citys affärsmässiga överlevnad, inte sällan i 
Don Quixote-rustning - kontrade i Dagbladet i veckan med köpmännens förslag kring hur 
luftföroreningarna från bilavgaser skulle kunna minskas. 

Gratisbussar är ett förslag. 

Problemet är att merparten av bilägare  är för slöarslade för att hasa sig ut till en busshållplats och, 
ens utan att behöva betala, färdas kollektivt. 

De har en nästan ny Volvo på kännbar avbetalning, så varför i helvete skulle de ta bussen? 

Sanningen, fruktar krönikör Nygren, är att kommuninvånarna till stor del får lära sig leva, eller 
möjligen långsamt dö, med skiten de själva dragit på sig. 

Christer Nygren 
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Bertil Lindström 

Friskare Luft i Sundsvall/Remissförslag 

Remissvar: Begagna ekonomiska incitament på ett rationellt sätt! 
 

I detta remissvar koncentrerar jag mig på ekonomiska incitament i förhållande till trafik med 
motorfordon i Sundsvalls centrala delar. Sådana val har stor betydelse för luftens kvalitet. 

Det råder stor enighet om att det är önskvärt att tung fordonstrafik minskar i stadens centrala delar 
för att istället ske via nya sträckningen av E4. Däremot tycks det inte vara lika självklart att alla önskar 
att personbilar skall färdas på den nya vägen (inklusive bron över Sundsvallsfjärden) istället för 
genom staden. Det har redan skapats förbifarter utanför t.ex. Gävle, Söderhamn och Hudiksvall. 
Åtminstone i fallet Hudiksvall tycks det ha upplevts som ett problem att företag i stadens centrum 
besöks av färre kunder än innan trafiken gick i ny förbifart. Mot den här bakgrunden kan det rentav 
ses som en fördel att avgifter tas ut även för personbilar, som färdas på den nya sträckningen utanför 
centrala Sundsvall. För att bygget av den nya leden ändå skall anses vara meningsfull, bör det då 
ändå inträffa en ordentlig flyttning av särskilt tung trafik från centrala Sundsvall till den nya leden. 

Avgifter (t.ex. för användning av infrastruktur) brukar främst ses som ett medel att förränta och 
amortera investeringskostnader. Avgifter fungerar emellertid också som incitament som styr 
beteendet hos anläggningarnas användare.  

Om man håller sig till det senare perspektivet, bör man ta ut avgifter, när man vill att anläggningen 
skall användas i mindre omfattning. I den mån man vill att anläggningen skall användas istället för en 
annan anläggning, bör man avstå från att ta ut avgifter i den förstnämnda anläggningen och istället ta 
ut avgifter för användning av den andra. Om man alltså önskar att fordon skall färdas på den nya 
leden istället för genom centrala Sundvall, bör avgifter tas ut för färd genom centrala Sundsvall 
istället för färd på den nya leden. 

När man håller sig till det förstnämnda sättet att uppfatta avgifter (finansieringssynsättet), har man 
ofta en starkt avgränsad syn på vem som anses orsaka kostnaden och alltså skall avkrävas avgift. Här 
är Stockholms tunnelbana ett slående exempel. Ett viktigt motiv för att bygga tunnelbanan var att 
den växande biltrafiken i staden innebar ökad konkurrens om gatuutrymmet. En tunnelbana blev då 
en metod att ge biltrafiken ökat utrymme genom att (indirekt) flytta spårvagnstrafik från gatorna för 
att istället skjutsa de tidigare spårvagnspassagerarna i tunnelbanevagnar, som trafikerade spåren i de 
nya tunnlarna. Den nya tunnelbanan sågs emellertid som något som byggts enbart för att möjliggöra 
färd för kollektivtrafikens resenärer. Med detta sätt att uppfatta saken skulle finansieringen alltså tas 
ut via passageraravgifter på tunnelbanan. Efter ett par decennier lyckades man dock komma på att 
tunnelbanans finansiering också, åtminstone delvis, borde kunna bäras av bilisterna. 

De invändningar, som har rests mot tanken att avgiftsbelägga färd genom centrala Sundsvall istället 
för vid färd på den nya leden har präglats av ungefär samma sätt att tänka som inledningsvis styrde 
avgifterna efter tunnelbanebygget. Det anses strida mot etablerad rättsprincip att ta ut avgift på 
annat sätt än för direkt färd på den nya leden. Härvidlag finns antagligen också en stark släktskap 
med det tänkande världen över, som lett till att man avgiftsbelagt användning av nya anläggningar 
istället för användning av de anläggningar, som man strävade att avlasta, när de nya anläggningarna 
byggdes.  

Det har pågått förhandlingar mellan kommunens företrädare och statens företrädare om 
avgiftsbeläggning, när användning av den nya E4-sträckningen skall finansieras. Det kan vara 
förståeligt att kommunens företrädare helt ville förtiga möjligheten att istället avgiftsbelägga färd 
genom mer centrala delar av staden. Det handlade om att hävda att ett avtal med staten skulle gälla. 
När nu förhandlingarna lett fram till att kommunens företrädare ändå nödgats acceptera 
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avgiftsbeläggning, finns inte längre något förhandlingstaktiskt argument att förtiga möjligheten att ta 
ut avgifter på sådant sätt att mer önskvärda styrningseffekter uppnås. 

I diskussionerna om möjligheten att istället avgiftsbelägga färd genom stadens centrala delar har 
anförts en invändning, som går ut på att detaljhandeln i centrala Sundsvall skulle förlora kunder, om 
bilister tvingades betala avgift för färd genom staden. Denna invändning kan i och för sig inte 
avfärdas, men här bör samtidigt påpekas möjligheten att använda sig av ytterligare ett ekonomiskt 
styrmedel: Idag tas parkeringsavgifter ut nästan överallt inom centrala Sundsvall. Dessa 
parkeringsavgifter skulle kunna sänkas eller helt och hållet avskaffas för att motverka effekten av 
färdavgifter. Vid avgiftsfrihet kan parkeringstiderna begränsas genom att påbjuda användning av 
parkeringsskiva. 

Parkeringsavgifter har i viss mån använts som en proxy för färdavgifter, när man velat begränsa 
bilfärder till och inom stadens centrala delar. Denna proxy-användning skulle inte längre behövas, om 
avgifter direkt togs ut för själva åkandet. I den mån det inte råder brist på parkeringsplatser, 
åstadkommer stillastående bilar endast små miljöproblem. Däremot kan de innebära tämligen stora 
miljöproblem, om det uppstår söktrafik för att hitta parkeringsplatser. 

Ett alternativt avgiftssystem förutsätter ytterligare förhandling med staten. Det borde inte vara 
omöjligt att nå framgång med en sådan förhandling. Visserligen skulle den alternativa lösningen 
innebära en avvikelse från en internationellt etablerad praxis för avgiftsuttag. I den mån avgifter tas 
ut för att (del-)finansiera väg- och broprojekt brukar detta ske på sådant sätt att man avgiftsbelägger 
användning, där och när man vill att fordonen skall färdas samt låter bli att ta ut avgifter, där man 
inte vill att de skall färdas. Framstående nationalekonomer, t.ex William Baumol, Ralph Turvey och 
Jan Owen Jansson har både med rigorös analys och slående pedagogik förklarat hur orationell den 
rådande praktiken är men ändå hittills misslyckats i sina ansträngningar. Här skulle Sverige kunna 
göra en pionjärinsats för att få praktiken att stämma överens med den etablerade teorin. 
Nationalekonomer vid olika lärosäten i världen skulle få tillfälle att, utöver anförda skräckexempel på 
orationell avgiftspolitik, få tillfälle att peka på det rationella Sveriges metod att lösa problemet.  

 

Bertil Lindström 
Riddargatan 11 B 
856 45 SUNDSVALL 
Tel 060 – 24 0945 eller 070- 714 83 46 
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Möte 140116 

  2014-01-16 

Gunnel Åhlund Näslund 

 

Minnesanteckningar 140116 Friskare luft i Sundsvall  

Deltagare från handeln: Kjell Undén, Lennart Bergström, Marcus Viberg, Gunnel Åhlund Näslund. 

Information om föreslagna åtgärder 

Dålig luft är också ett hot: Ingen vill bo eller arbeta i dålig luft, negativ bild av Sundsvall. 

Renhållning 

- Ger inte ”lika bra resultat”; kort effekt. 

Trafikreglering 

- Nätt 30% genomfartstrafik idag, styra bort till andra vägar. (NO2 kan bara åtgärdas via 
minskad trafik. Finns inga andra åtgärder.) 

- Inga kraftfulla trafikåtgärder i avvaktan på bron 
- Tänkt åtgärd för minskad genomfartstrafik på Köpmangatan: Ställa om trafiksignalerna i båda 

ändarna så att genomfart blir mindre attraktivt. Inga ombyggnationer. 
- Sänkt hastighet - färre partiklar, oförändrad NO2 
- Ingen genomfart tunga fordon Bergsgatan. Studie ihop med TRV. 
- Smartset – långsiktigt bidrag till lägre nivåer. 
- Översyn bommar – förväntas kunna rationalisera bort 4,5 timmars bomfällning med 

optimerat system. 
- Översyn trafiksignaler - bra 

Parkering 

- Översyn p-avgifter i syfte att styra bort boende- och arbetsparkering för att frigöra 
kundparkering 

- Det finns inga planer på att ta bort nuvarande ”gratistider” 
- Ökat samnyttjande av p-ytor 
- Bättre P från söder/väster – BRA! 7 mkr 

Övrigt: 

- Info om dubbdäck. Uppmuntra istället för att bestraffa.  
- Pendlarparkering – BRA! 1,5 mkr 
- Åtgärder för gående/cyklister – BRA! 7 mkr (MEMIL – medelålders män i lycra cyklar gärna 

snabbt i körbanan. Andra grupper vill ha cykelväg.)  
- GC-vägar till busshållplatser 3,5 mkr 
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Synpunkter/förslag under diskussionen 

Process/text 

- Viktigt att inte ha FEL diskussion i media – inte skrämma bort kunder. Positiv bild av 
Sundsvall. 

- Förtydliga vad bilagorna innehåller och varför de finns med. 
- Förklara hur processen med att ta fram ett åtgärdsprogram måste ske 
- Dålig kommunikation med gatuavdelningen 
- Ökad tydlighet i åtgärdsprogram (och annat) är önskvärt för att minska oro och slippa 

onödig/felaktig diskussion. Var konkreta! 
- Tvätta text i bilaga 3 
- Gemensam info inför antagande i KF? (Se nedan) 
- Källhänvisningar till åtgärdernas effekt saknas 
- Kap 6. Texten bör ses över. Det är inte konsekvent att åtgärdernas effekt är så osäker och 

samtidigt finns det inte utrymme för att ta bort några åtgärder. Marias förslag: Vi kan skriva 

att vi bedömer att dessa åtgärder är tillräckliga men att vi genomför åtgärder successivt och 

utvärderar vilken effekt de har. Det är dock viktigt att samtliga åtgärder finns med i 

programmet så att vi har möjlighet att genomföra det som krävs för att nå 

miljökvalitetsnormerna. 

Åtgärder 

- Höjda p-avgifter är inte lämpligt just nu när handeln redan har det tungt. 
- Om avgiftsfria tider: Även om det inte finns någon ledig p-plats är den positiva effekten av att 

det är avgiftsfritt viktig. 
- Se till att ha pengar för bra kommunikation. 
- Marknadsför att vi faktiskt har goda p-möjligheter. (Parkeringsapp kommer i vår). Låt CityP 

vara gratis några månader som ”inskolning”, t ex. 
- Färre övergångsställen på Köpmangatan (men alla vill ha kvar ”sitt”) 
- Bra med åtgärder för förbättrad tillgänglighet med övriga trafikslag (cykelvägar, 

cykelparkeringar, pendlarparkeringar, kollektivtrafik etc). Gemensamt ”bilfrihetsevenemang” 
(bilfri lördag, med gratisbuss)? 

Överenskommelser 

- Stenstan får lite extra remisstid (men skickar in befintliga synpunkter direkt så att de kan 
inarbetas i nästa förslag till åtgärdsprogram). Erland meddelar nytt datum (någon gång före 
12/3).  

- Förslag gällande Nybrogatan/Tullgatan – stryks. 
- Eventuellt gemensamt pressmeddelande/-konferens när omarbetat förslag är framme; Vi har 

haft samråd, justerat förslaget och detta är vad vi har kommit överens om… ”Så här bygger 
handeln och kommunen Sundsvall”. 
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Härnösands kommun 
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Tord Söderholm 

    Sundsvall  2014-02-14 

REMISS  FRISKARE  LUFT  I  SUNDSVALL 

Målsättningen är att få ett levande centrumområde med så lite luftföroreningar som möjligt. 

För att möjliggöra detta måste all onödig genomfartstrafik bort från centrum samt att parkering för 
handel prioriteras och gynnas före arbetsparkering. 

Kommunens alla beslut måste dra åt samma håll. En riktig västlig förbifart försvann till förmån för 
mittuniversitetet och mer onödig trafik genom centrum på grund av kontorsetableringar i hamnen. 

En västlig förbifart måste kännas rätt och enkel att utnyttja och inte vara omväg som om den 
används ger mer trafik förbi skolor, universitet, högskola, folkets park, sporthall samt nytt 
arenaområde där man har 30 km/tim och inte önskar mer trafik. 

Genomfart enligt  A och parkeringskrav inom B  enligt bilaga 1 torde ge bättre effekt än att stänga 
gator och höja parkeringsavgifter. 

GENOMFART   A 

1. Rondell enligt 1 på bilagan. 
2.  Västlig genomfart under järnväg enligt 2 vars nedsänkning stör lite. 
3. Rondell vid 3 löser trafiken även till arenaområdet. 
4. Rondell vid 4 skall prioritera genomfart och ej till Norra Kajen. 
5. Rondell vid 5 skall ansluta E14 mot Björneborgsgatan. 
6. Avfarten vid 6 skall endast få utnyttjas av bussar. 

PARKERINGSKRAV  B 

Inom område B  på bilagan skall  parkering begränsas i tid och gynna de som skall handla. Att höja 
avgifterna är ingen framkomlig väg däremot skall reserverade parkeringar  inventeras och belastas 
med en miljöavgift som skall betalas av de som utnyttjar parkeringen och inte dess företag. Denna 
kategori borde ha lättast att utnyttja kollektivtrafik och slipper då miljöavgift. 

 ÖVRIGA  SYNPUNKTER 

1. Framtida E14  kan realistiskt endast bli enligt bilaga 1 och bör omgående planeras för 
miljöåtgärder  längs Björneborgsgatans södra del. 

2. Nedsänkning av järnvägen ger endast mer trafik där man vill ha bort den och lär dröja i tiden. 
Nya bilars motorer  stoppas automatiskt vid bomfällningar och man kan upplysa om att 
stoppa gamla bilar  för miljöns skull. 

3. Tung trafik och speciellt miljöfarlig trafik via Birsta till timmervägen är inte bättre än längs 
E14 genom stan så länge järnvägen transporterar miljöfarligt gods. I översiktsplan för Birsta  
nämns säkerhetszoner för trafiklederna. Olycka i rondellen nordväst om Birsta City och IKEA 
med  miljöfarligt utsläpp torde bli väldigt allvarligt  med tanke på att vind från nordväst är 
vanligast och att Birsta City och IKEA ligger lägre än rondellen.  

Min förhoppning är förslagen tas på allvar och endast förbättras och inte att man bara ser problem 
och börjar leta orsaker till att avfärda allt. Tron att nuvarande alla transporter som sker till 73 % med 
bil skall fås att ändras till att 2/3 delar skall ske med att gå ,cykla och åka kollektivt är naivt och torde 
endast innebära en död stadskärna. 

Dag som ovan  Tord Söderholm      tord.acksystem@telia.com  
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Christer Thorsson  

Järnvägen genom stan skapar otroligt mycket onödiga utsläpp från biltrafiken. Bomfällningarna 

måste skärpas till ordentligt. Det är inte hållbart att vänta på tåget vid Dalgatan eller Sidsjövägen 

alternativt Skolhusallén när tåget inte ens har stannat vid Västra Station för att lämna av passagerare. 

 Dessutom kan det inte vara fel att sätta upp skyltar som uppmanar bilister att de gärna får stänga av 

motorn när de väntar på tågen. 

 Skärpning också när det gäller gallring av sly vid och städning av cykelbanorna. Jag har lämnat in 

synpunkt om detta för 2 månader sedan men inte fått någon respons. Det är enklare att ta bort 

utstickande grenar nu på vintern när det inte är några löv på träd och buskar. Jag är främst berörd av 

cykelbanan längs Södra Järnvägsgatan och gallring måste ske inne på banområdet varje år. 

 Christer Thorsson 
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Trafikverket 
 
Trafikverket 
Box 186 
871 24 Härnösand 
 
Besöksadress: Nattviksgatan 8 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
 
www.trafikverket.se 

 
Ingela Öhrling 
Region Mitt 
Direkt: 0611-443 40 
ingela.ohrling@trafikverket.se 
 

Dokumenttyp: Yttrande 

Dokumentdatum: 2014-02-14 

Ärendenummer: TRV 2013/87947 

 
Stadsbyggnadskontoret  
Sundsvalls kommun 
851 85 SUNDSVALL 

Era ärendenummer:        SBN-2012-00964-14 

 

 

Förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet, Sundsvalls kommun  Yttrande från 

Trafikverket 

Yttrande 

Trafikverket anser generellt att det är mycket positivt att ett åtgärdsprogram tas fram med 
målet att luftkvalitén ska förbättras i centrala Sundsvall.  

Trafikverket har följande synpunkter på åtgärdsprogrammet; 

Generella synpunkter 

Åtgärdernas effekter  
Trafikverket bedömer att det behöver göras ett förtydligande beträffande avsnittet om 
bedömda effekter. Generellt skulle man behöva beskriva hur effektbedömningarna är gjorda 
för åtgärderna. Det känns märkligt att effekterna för vissa åtgärder har bedömts som noll 
men finns ändå medtagna i programmet.  

Konsekvenser av genomfartsförbud 
Mätningar och modellberäkningar ska finnas i en bilaga 1 som inte ingår i denna version. 
Trafikverket saknar generellt modellberäkningar som visar på konsekvenserna av vissa 
förslag på åtgärder; t.ex. genomfartsförbud på Köpmangatan m.fl. Det är viktigt att redovisa 
hur trafiken skulle fördela sig om dessa åtgärder genomförs. 

Karta  
Det vore bra om det finns en karta i åtgärdsprogrammet som visar vilket område i centrala 
Sundsvall som berörs. 

Föreslagna åtgärder 

Nedan anges kommentarer för de åtgärder där Trafikverket står som ansvarig/delansvarig 
eller på annat sätt berörs; 
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Åtgärder för att påverka resande och transportsätt 
Trafikverket ser mycket positivt på att åtgärder görs för att påverka resandet, både inom samt 
till och från Sundsvall. Detta gäller både mängden resor och valet av transportslag. I och med 
att Trafikverket inte längre har ett sektorsansvar är det för närvarande oklart om Trafikverket 
kan finansiera och/eller utföra påverkansåtgärder.  Förhoppningsvis bringas det klarhet i 
detta i samband med att nationell plan beslutas under våren 2014. Om detta inte är klarlagt 
innan programmet ska antas bör Trafikverket tas bort som ansvarig myndighet. 

Åtgärder för effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 
Beläggning bör väljas i centrala Sundsvall som minskar bildningen av partiklar. Detta är 
enligt uppgift utfört på E4:an. Den driftkostnaden bör därför tas bort. 

Halkbekämpning 
Halkbekämpning föreslås ske med tvättad stenkross utan fraktioner mindre än 2 mm. Idag 
uppskattas fraktionen ligga mellan 2-4 mm, men fraktionen är inte tvättad. Här har 
Trafikverket inte löst hur detta skulle kunna genomföras. Detta beror på att aktuella 
vägavsnitt på E4 och E14 är endast korta delsträckor inom ett stort driftområde. En särskild 
resurs måste i så fall sättas till enkom för dessa delar. En beräkning av åtgärdens 
kostnadseffektivitet skulle behövas innan åtgärden fastläggs.  

Dammbindning 
Här har Trafikverket kommit överens med kommunen 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. 

Renhållning 
Trafikverket och kommunen har även här avsikten att göra en överenskommelse som innebär 
att kommunen sopar samtliga berörda vägar varje gång MKN för PM10 riskerar att 
överskridas. 

Väghållningsfordon med låga utsläpp 
Här behöver man klargöra vad man menar med låga utsläpp. Trafikverkets upphandlade 
miljökrav för Sundsvalls driftområde innebär att ett avdrag görs för tunga fordon som har 
avgasklass Euro 1 eller sämre. Mer skärpta miljökrav kan bara ställas vid ny upphandling av 
driftentreprenör. Ny upphandling sker 2017. 

Sänkt hastighet 
En hastighetssänkning till 40 km/h kan vara lämpligt på vissa sträckor. Man måste då se över 
vägutformningen så att det känns motiverat för trafikanterna att köra att köra saktare, i 
annat fall får man låg efterlevnad.  

Information av däckval 
Denna aktivitet är också av karaktären påverkansåtgärd. Trafikverket kan i dagsläget därför 
inte ange om vi kan delta i denna åtgärd. 

Miljökrav vid upphandling 
Även här behöver man klargöra vad man menar med miljökrav. Vilka ytterligare miljökrav 
utöver emissioner skulle behöva ställas? Trafikverket kan ställa ev. ytterligare miljökrav först 
2017 då ny driftupphandling görs. 

Utredning tunga fordon på Bergsgatan 
Förslaget att förbjuda tung trafik på Bergsgatan mellan Parkgatan och Timmervägen föreslås 
utredas inom ramen för åtgärdsvalsstudien Öst-västliga transporter. Trafikverket anser att 
man först måste utreda konsekvenserna av ett sådant förbud. Var kommer den trafiken i så 
fall att gå istället? Att leda ytterligare tung trafik via väg 568 förbi vattentäkten i Nolby och 
skolan i Allsta känns inte som någon lämplig lösning.   
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Översyn av trafiksignaler 
En översyn av vissa trafiksignaler behöver göras av inför omläggning av E4-trafiken. Denna 
åtgärd bör läggas in för 2014/2015. Kostnaden är inte uppskattad från Trafikverkets sida. 

Översyn av bommar 
Här pågår det redan ett arbete från Trafikverkets sida för att korta ned bomfällningstiderna. 
Detta särskilt pga. att en nedsänkning av järnvägen ligger långt fram i tiden. Åtgärder är 
inplanerade under 2014-2015. 

Pendlarparkering 
Trafikverket anser att anläggande av pendlarparkeringar är mycket bra åtgärder för att 
underlätta byte mellan olika trafikslag. Det är för närvarande oklart om pendlarparkeringar 
ingår i Trafikverkets ansvarsområde. 

Timmervägen 
Exempel på åtgärder som behövs för att kunna leda transporter med farligt gods via 
Timmervägen. Vägen skulle behöva byggas om till 2+1 med mitträcke. Åtgärden kan anges 
som ett exempel, men eftersom den är varken utredd eller finansierad så går det varken att 
ange tidpunkt eller kostnad. 

Ny E4 
Eftersom broavgiften nu är beslutad känns det inte relevant att ha med en åtgärd i 
programmet som innebär att inga broavgifter ska tas ut. Detta är också en åtgärd som inte 
Trafikverket kan stå bakom.  
 

Fortsatt arbete 
Trafikverket önskar vara delaktig i det fortsatta arbetet med att slutligen formulera 
åtgärderna i programmet, förslagsvis görs det i den befintliga arbetsgruppen. 
Förhoppningsvis kommer vissa oklarheter om Trafikverkets möjligheter att delta i vissa 
åtgärder att klarläggas inom några månader. 

Ärende 

Trafikverket har fått förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet på remiss från 
Sundsvalls kommun. Naturvårdsverket har bedömt att ett åtgärdsprogram upprättas enligt 5 
kap Miljöbalken för att se till att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet inte överskrids.  

Syftet med ett åtgärdsprogram är att lägga fast de mest kostnadseffektiva och lämpliga 
åtgärder som kommuner och myndigheter kan vidta så att normerna följs. Kommunen har, 
med stöd av Länsstyrelsen och Trafikverket, tagit fram bifogade förslag till åtgärdsprogram. 

För Trafikverket 

Ingela Öhrling 

Samhällsplanerare 
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Kjell Lundell 
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A-L Moberg 

Rubrik 
Förbättring av luften i Sundsvall 

 

Synpunkt   
Jag har funderat över alla biltrafik i och runt stan. Tänk 
vi hade spårvagn här förut vilken grej. Om vi nu hade 
ett pendeltåg el. spårvagn som skulle gå runt från 
njurunda, matfors ut till birsta även till timrå och 
tillbaka, så skulle alla kunna pendla runt stan och 
avgaserna skulle minska. Bussarna skulle kanske 
endast köra någon rutt. De skulle fördela om 
kostnaderna. Miljön och människors hälsa får en stor 
vinst. 
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Motormännen 

 

Motormännens Riksförbund  

Lokalklubben Sundsvall  

 
Till:  myndighetspostladaSBN@sundsvall.se cc:  elisabet.franzen@motormannen.se 
  larsgnorberg@gmail.com 
  roland.lundberg@gmail.com 
   rune.larsson02@gmail.com 

Remissvar till Remiss angående Friskare luft i Sundsvall. 

Vi tillstyrker förslaget om förbud mot tung trafik genom stenstan/Bergsgatan. 

- Tung trafik mellan E4 syd och E14 föreslås köra från Matfors till Nolby. Ny väg! 
- Tung trafik mellan E4 nord och E14 föreslås köra Timmervägen. Ny påfart/avfart vid Birsta. 
- Tung trafik på Hulivägen avstyrker vi bestämt. Tung trafik ska inte passera så nära Sundsvalls 
Sjukhus. 

För att avlasta centrum från ”arbetsparkeringar” föreslår vi arbetspendlarparkeringar vid respektive 
infart: 

-i Davidstad 
- i Bergsåker 
-i Birsta 
-i Bredsand 
-väster om nerfarten till Sidsjöbacken 
-om möjligt också vid andra infarter 

Arbetspendlarparkering kräver naturligtvis kollektivtransport av pendlarna. Antalet busshållplatser i 
centrum måste utökas. 

Dubbdäck 
Beträffande minskad användning av dubbdäck kräver detta en helt annan vinterväghållning av 
Sundvalls Kommun än idag. 

Dammbindning 
Vi tillstyrker förslaget om ökad bindning av dammet enligt förslaget. 

Minskad genomfartstrafik i Centrum 
Förslagna åtgärder som t.ex. förbud mot genomfart på vissa gator i centrum avstyrker vi. 

Hastighet 
Föreslagna åtgärder att minska hastigheten till 50 km/h, 40 kn/h, 30 km/h. Vi föreslår att man håller 
samma nivåer i hela stan. Differentierade hastigheter är enbart förbryllande. 

 

Sundsval1 den 2014-02-20 

Lars G Norberg Rune Larsson Roland Lundberg 

Lars G Norberg Rune Larsson Roland Lundberg 

Motormännens Riksförbund Lokalklubb Sundsvall Tel: 060-56 91 80 
E-post: klubb.sundsvall@motormannen.se Brev: c/o Lars G Norberg, Tungatan 16, 853 57 Sundsvall 
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Fastighetsägarna 

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet,  SBN-2012-00964-14 

Fastighetsägarna har givits tillfälle att lämna synpunkter ang. ovanstående förslag, nedan följer ett 
antal synpunkter: 

+  Som invånare och fastighetsägare i Sundsvall är vi naturligtvis angelägna om att luftkvaliteten i 
centrala Sundsvall är god. 

+  Vi tycker att arbetet med och flera av de föreslagna åtgärderna är positiva. 

+  Att åtgärderna för begränsning av biltrafiken på Nybrogatan och Tullgatan tagits bort från 
åtgärdsprogrammet är bra! 

+  Vi är tveksamma till att man med ljussignaler skall kunna begränsa trafiken på Köpmangatan. Då 
detta leder till ökad köbildning på Skolhusallen och Landsvägsallen. 

+  Har mätningar gjorts på effekten av den nya beläggningen på bl.a Skolhusallen? Om dessa visar på 
positiva effekter bör man även lägga om gatorna med hög trafikbelastning. 

+  Att försvåra biltrafiken på befintligt vägnät t.ex. Fridhemsgatans busshållplatser bidrar inte till 
minskad köbildning, istället bör bussfickor anläggas så att trafikrytmen blir bättre.  

+  En ökat framkomlighet på den hårt trafikerade Skolhusallen bidrar med minskade köer och 
tomgångskörning. Idag finns det rondell, två trafikljus, järnvägsspår samt fyra övergångsställen! 

+  Bomfällningen måste ses över, arbetet med planfria överfarter bör påskyndas. 

+  Då broavgifter nu är ett faktum bör genomfartstrafiken på nuv. E4:an vid Casinot begränsas med 
att anlägga en enkelfilig boulevard med trädplanteringar och förhöjd gång- och cykelbana från 
Storgatan. 

+  Nytt P-hus på marken mellan magasinhusen och nuv. SEbanken bör undersökas, där 
bottenvåningen skulle bl.a. kunna inrymma ny väntsal för busstrafiken, m.m. 

+  Det är vidare angeläget att det skapas möjligheter till både boende och arbetsparkeringar så 
centralt som möjligt. 

+  Gratis parkering i City-P och Balder för korttidsparkering. P–skiva med låg avgift för arbetspendlare 
samt låga kostnader (via månadskort el.dyl.) för boendeparkering för de som bor i centrum.  

+  Betr. kundparkeringar för handelns kunder så har de lämnat egna synpunkter. 

+  Slutligen måste vi med Sundsvalls topografiska struktur inse att det aldrig kan bli en stor cykelstad i 
likhet med t.ex. Uppsala, Umeå, m.fl. Vi kommer under lång tid att vara bilburna så det viktigaste är 
att den trafik som vi har i centrala delarna kan löpa så smidigt som möjligt med så få stopp som 
möjligt.  

 

Alf Fornell/Fastighetsägarna MittNord  Bo Tjälldén/Diös 

Christer Berglund/HSB   Leif Nordin/Norrporten 

Stig Svedberg/Tvättbjörnen   Christer Lundstedt/Totalförvaltning 
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Charlotte Tingsjö  

Hej 

Förslag för renare luft. Att plantera biologisk mångfald i staden när det gäller träd, buskar och 
blommor är positivt. Träd renar luften. Att ha gröna korridorer med biologisk mångfald som gynnar 
insekter såsom vildhonungsbin, fjärilar, humlor gör att insekter kan passera staden på ett naturligt 
sätt samt att det även upplevs trevligt för medborgare. 

Med Vänliga Hälsningar!  

Charlotte Tingsjö  
Projektkoordinator Värdskap 
Tel: 060-191472 
charlotte.tingsjo@sundsvall.se 

”ann” 

Jag har funderat över alla biltrafik i och runt stan. Tänk vi hade spårvagn här förut vilken grej. Om vi 
nu hade ett pendeltåg el. spårvagn som skulle gå runt från Njurunda, Matfors ut till Birsta även till 
Timrå och tillbaka, så skulle alla kunna pendla runt stan och avgaserna skulle minska. Bussarna skulle 
kanske endast köra någon rutt. De skulle fördela om kostnaderna. Miljön och människors hälsa får en 
stor vinst. 

Lena Blomgren 

Hej! Jag har en ide angående om miljön i centrala Sundsvall. 

Att stänga av en del av Köpmangatan för att göra gågata med björkar som allé för att fånga upp den 
dåliga luften, för att ge bättre miljö! 

Att stäng av från Skolhusallen till och med Centralgatan. 

Då får resturanger och cafeer på Köpmangatan möjlighet att erbjuda ute servering. Det skulle vara 
härligt med promenad stråk som lockar till sig mer folk till city! 

Anna Högbom 

Sätt upp skyltar vid järnvägsövergångarna som uppmanar bilisterna att stänga av motorn/informerar 
om tomgångsförbud. 

 


