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Åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten och uppnå miljökvalitetsnormen 
(PM10)  

Fastställt av   Kommunfullmäktige 2020-12-21 § 196 

Datum för fastställande 2020-12-21   

Giltighetstid   Programmet omprövas vid behov, dock minst var sjätte år  

Ansvarig funktion  Stadsbyggnadsnämnden genom gatuavdelningen vid 
stadsbyggnadskontoret. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska 
stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden genomföra en 
uppföljning av programmet efter halva tiden och återkomma med 
eventuella förslag på kompletterande åtgärder. 

Diarienummer   SBN-2019-01296, KS-2020-00802 

  

  

  

  

  

Huvudredaktör för förslaget till Åtgärdsprogram har varit Johanna Simonsson, Gatuavdelningen, 
johanna.simonsson@sundsvall.se, telefon 060-192071.   

  

I arbetet har även Ylva Jakobsson, miljökontoret, Robert Grubb, miljökontoret, Magnus Hahne, 
miljökontoret, Sandra Hammarbäck, Länsstyrelsen, Linda Rapp, Länsstyrelsen, Gerd Åström, 
Trafikverket och Ingela Öhrling, Trafikverket deltagit.  

Åtgärdsprogrammet med bilagor finns även tillgängligt på kommunens hemsida:  
www.sundsvall.se/friskluft    
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1. Inledning  
Sundsvall är en kommun som växer. En ökad befolkning innebär att kommunen kommer 
behöva hantera olika trafikrelaterade utmaningar framöver. Trafiken är idag den främsta 
källan till luftföroreningar i centrala Sundsvall. Luftföroreningar påverkar människors hälsa 
negativt och utgör ett hinder för en attraktiv stad.   

Luftkvaliteten i Sundsvall har förbättrats de senaste decennierna, bland annat tack vare bättre 
reningssystem inom industrin och hos fordonstillverkare. Ändå kvarstår problem med 
luftföroreningar, framförallt från vägtrafiken. Partiklar är idag den typ av luftförorening för 
vilken uppmätta nivåer överskrider eller riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen på vissa 
vägavsnitt.   

Miljökvalitetsnormer regleras i svensk lag i miljöbalken och anger gränsvärden som inte får 
överskridas för olika typer av föroreningar. Sundsvalls kommun har mätt nivåerna av partiklar 
och kvävedioxid på Köpmangatan sedan januari 2011. Sedan år 2016 mäter kommunen också 
nivån av partiklar längs Bergsgatan. Miljökvalitetsnormerna för partiklar överskreds eller nära 
överskreds under 2018 och 2019 längs Bergsgatan. Längs Köpmangatan är uppmätta halter 
något lägre men vissa år har antalet dygnsöverskridanden legat nära miljökvalitetsnormen.   

Utöver miljökvalitetsnormer finns också de svenska miljömålen som anger en målnivå för 
olika typer av föroreningar. Miljömålen för luftkvalitet är satta utifrån lågrisknivåer för cancer 
och för skydd mot sjukdomar eller påverkan på djur och natur. Att halterna av partiklar 
överskrider miljömålen har effekt på hälsan för både människor och djur i Sundsvall. Partiklar 
som andas in av människor kopplas till skadliga hälsoproblem i befolkningen, såsom hjärt- 
och kärlsjukdomar och lungsjukdomar.   

Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar. Barns lungor och immunförsvar är inte 
färdigutvecklade och de rör sig mycket utomhus. Barn kan inte heller välja sin omgivning på 
samma sätt som vuxna kan. Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten är därför viktiga för att 
uppnå en god folkhälsa i Sundsvall och värna barns rättigheter till en god hälsa.  

    
2. Bakgrund  
2.1 Lagstiftning  

De svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön genom att ange föroreningsnivåer som inte får överskridas. Ursprunget till 
miljökvalitetsnormerna är EU:s ramdirektiv (2008/50/EG). Luftkvalitetsdirektivet är ett 
minimidirektiv vilket innebär att medlemsländerna har möjlighet att sätta strängare värden på 
nationell nivå. De svenska miljökvalitetsnormerna anges i luftkvalitetsförordningen 
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(2010:477). Krav på åtgärdsprogram för luftkvalitet regleras i miljöbalken 5 kap. Ett 
åtgärdsprogram behövs när halterna överstiger eller riskerar att överstiga en viss nivå, de så 
kallade miljökvalitetsnormerna. Åtgärdsprogrammet ska omprövas vid behov, dock minst vart 
sjätte år.   

2.2 Sveriges miljömål  

Sedan 1999 har Sverige haft ett miljömålssystem. Miljömålssystemet innefattar ett 
generationsmål, 16 nationella miljökvalitetsmål samt etappmål. Frisk luft är ett av de 16 
miljökvalitetsmålen och anger målvärden för förekomsten av bland annat kvävedioxid och 
partiklar i luften. Nivån för målen är satta utifrån lågrisknivåer för cancer och för skydd mot 
sjukdomar eller påverkan på djur och natur. Preciseringen av målnivån beslutades av 
regeringen 2012. För att nå miljömålet får inte halten av partiklar (PM10) överstiga 15 
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde (se tabell 1 på sidan 7). Miljömålen är 
genomgående högre än motsvarande miljökvalitetsnorm. Som exempel har halterna av 
partiklar längs Köpmangatan legat strax under miljökvalitetsnormen för frisk luft, medan 
halterna har överskridit motsvarande miljömål.  

2.3 Gränsvärden för utsläpp av partiklar PM10  

Gränsvärden för PM10 anges i nedanstående tabell. MKN är förkortning av  
miljökvalitetsnorm, som är den lagstadgade gräns som inte får överskridas. Det finns angivet 
både för dygnsmedelvärde samt årsmedelvärde. Antal dagar som medelvärdet för dygn 
överskridits beskrivs i texten som antal dygnsöverskridanden.   

Medelvärdestid  Miljömål  MKN  Max antal överskridanden (MKN)  
    

1 dygn  30 µg/m³  
50 
µg/m³  

Får inte överskridas mer än 35 dygn per kalenderår 
(90 %-il)  

1 år  15 µg/m³  
40 
µg/m³  

Får inte överskridas  

Tabell 1. Gränsvärden för PM10, miljökvalitetsnorm (MKN) och miljömål  

  

2.4 Partiklars effekt på hälsan  

Varje år dör 7 600 personer i Sverige i förtid på grund av luftföroreningar. Med förtid menas 
att personerna förlorat i genomsnitt elva levnadsår. Av alla luftföroreningar är utsläpp av 
partiklar den grupp som har starkast koppling till negativa hälsoeffekter. Partiklar uppstår 
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både vid förbränning, från till exempel motorer eller vedeldning, och vid slitage på vägbanan. 
Partiklar från dubbdäckens slitage på vägbanan irriterar luftvägarna och bidrar till försämring 
av luftvägssjukdomar, till exempel astma. Både slitage- och avgaspartiklar (PM10 och 
PM2,5) ger upphov till ökad dödlighet.  

  

Bilden ovan visar storleken på partiklar i jämförelse med ett hårstrå från en människa. PM10 
är så små att de skulle få plats i ett pärlband runt ett hårstrå. PM2,5 är ännu mindre och skulle 
kunna läggas i ett pärlband runt en PM10-partikel. Slitagepartiklar från vägbanan bidrar mest 
till PM10. PM2,5 kommer bland annat från avgaser.  

Partiklar har olika storlekar. Partiklarna är väldigt små, ner till tio tusendels millimeter. Två 
vanliga mått på partiklar som finns i stadsluft är PM2,5 och PM10. Förenklat ger dessa mått 
massan av partiklar i luften som är mindre än 2,5 respektive 10 mikrometer (µm) i diameter.    

När vi andas följer partiklarna med ner i lungorna. PM10 anses vara gränsen för hur stora 
partiklar som är inandningsbara, det vill säga följer med ner i lungblåsorna. De större 
partiklarna skiljs av i näsan och andningsvägarna och hostas så småningom upp. De allra 
minsta partiklarna (PM2,5) anses dessutom kunna passera genom lungblåsornas väggar och 
komma ut i blodet.   

    
Korttidsexponering för relativt höga halter av partiklar kan orsaka andningsbesvär och andra 
luftvägssymtom, men även hjärt- och lungsjukdomar samt förtida dödsfall.  
Långtidsexponering för redan låga halter av partiklar kan orsaka bland annat hjärt- och 
kärlsjukdomar och lungcancer. Partiklar har särskilt stora negativa effekter på barns hälsa. De 
orsakar till exempel astma och försämrad lungutveckling hos barn. Senare forskning har även 
påvisat att även foster påverkas negativt av luftföroreningar. Rubbad hormonutsöndring, 
hämmad celltillväxt och havandeskapsförgiftning är några av de effekter som påvisats.  
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2.5 Omprövning av åtgärdsprogram  

Åtgärdsprogrammet beskriver hur arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet ska 
bedrivas. Åtgärdsprogrammet ska antas av Kommunfullmäktige. Respektive myndighet 
ansvarar för att se till att de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet genomförs. För 
kommunens del sker detta genom att åtgärderna tas med i kommunens Mål- och resursplan 
samt i de berörda förvaltningarnas verksamhetsplaner.  

Enligt 5 kap. 9 § miljöbalken ska åtgärdsprogram omprövas vid behov, dock minst vart sjätte 
år.  

När en miljökvalitetsnorm har överskridits är det Naturvårdsverket som ålägger länsstyrelsen 
att ta fram åtgärdsprogram, och länsstyrelsen delegerar till kommun. Det är sedan den 
myndighet som fastställt tidigare åtgärdsprogram som beslutar om ett nytt åtgärdsprogram. I 
det här fallet så är det Sundsvalls kommunfullmäktige. För att få avsluta ett åtgärdsprogram 
behöver fastställande instans vara säker på att mätvärden för luftföroreningen som 
åtgärdsprogrammet omfattar, inte kommer överskrida miljökvalitetsnormen inom de närmsta 
sex åren.   

När tidsperioden sex år efter det att åtgärdsprogrammet fastställts börjar närma sig bör 
fastställande instans göra en utvärdering av om miljökvalitetsnormen kommer att följas, och 
inte riskera att överskridas sex år efter fastställelsen. Utvärderingen görs för det område som 
åtgärdsprogrammet omfattar (till exempel en kommun, region eller län).   

2.5.1 Bedömning av åtgärdsprogram för Sundsvalls kommun  

Köpmangatan klarade miljökvalitetsnormen för partiklar under 2018. Under 2019 
registrerades 26 dygnsöverskridanden, det vill säga dagar då dygnsmedelvärdet för halten för 
partiklar låg över det angivna gränsvärdet. Detta innebar en marginal på tio dagar till den 
tillåtna nivån för miljökvalitetsnormen. Generellt är uppmätta värden samt registrerade toppar 
i halter något lägre för Köpmangatan jämfört med Bergsgatan. Köpmangatan har dock fortsatt 
höga värden under tider med rusningstrafik. Under januari och februari 2020 uppmättes 
dygnsöverskridanden både på Bergsgatan och Köpmangatan vilket är ovanligt tidigt på året.  
Under denna period bedömdes inte vägtemperaturen tillåta dammbindning med saltlösning. 
Detta på grund av risk för halka då vägtemperaturen låg nära eller under noll grader och 
saltlakelösningen då riskerar att frysa på vägbanan.   
Baserat på resultaten från mätningarna och modellberäkningarna har kommunen i dialog med 
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen gjort bedömningen att ett nytt åtgärdsprogram behöver 
tas fram för att minska luftföroreningar av partiklar (PM10). Åtgärdsprogrammet för partiklar 
omfattar Köpmangatan och Bergsgatan.   
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För kvävedioxid visar både kontinuerliga och passiva mätningar samt beräkningar av 
kvävedioxidhalter att dessa ligger under miljökvalitetsnormen för vägavsnitt med mycket 
trafik. Bedömningen har därför gjorts att åtgärdsprogrammet inte ska omfatta kvävedioxid.   

Ansvarig för åtgärdsprogrammet är Stadsbyggnadsnämnden genom Stadsbyggnadskontorets 
gatuavdelning.  

2.6 Tidigare åtgärdsprogram  

Sundsvalls kommun har sedan 2014 ett åtgärdsprogram för partiklar och kvävedioxid. Det här 
avsnittet redogör för de åtgärder som genomförts sedan det tidigare åtgärdsprogrammet trädde 
i kraft.   

2.6.1 Kontinuerliga åtgärder  

I och med det förra åtgärdsprogrammet (2014-2020) infördes ett antal kontinuerliga åtgärder. 
Bland annat har kommunen genomfört en rad åtgärder för att påverka resande och val av 
transportsätt.   

En heltidstjänst finns idag på Stadsbyggnadskontorets gatuavdelning för att arbeta med 
mobility management, beteendepåverkan för hur människor reser och förflyttar sig. Några 
exempel på det arbete som bedrivits för beteendepåverkan är:  

• Kampanjen Vintercyklisten som startade vintern 2012/2013 och har sedan 2014 
finansierats genom åtgärdsprogrammet. Sedan starten har 473 personer deltagit i 
kampanjen. Antalet cykelresor ökade med 40 procent och antalet bilresor minskade 
med 30 procent bland deltagarna efter deltagande i kampanjen.   

• Ett system för lån av elcyklar har införts, där privatpersoner kan låna en elcykel i två 
veckor. Totalt har 695 personer lånat cyklar sedan kampanjen startade år 2016. 
Utlåningen av elcyklar har gett goda resultat. I en enkät fick de som lånat cyklar 
mellan år 2016 och 2019 svara på ett antal frågor om deras resvanor efter deras 
deltagande i kampanjen. Enkäten hade en svarsfrekvens på 46 procent. Nästan hälften 
av de som lånat elcykel hade bilen som det huvudsakliga färdmedlet innan lånet. Efter 
lånet hade den siffran sjunkit med 13 procent. Antal personer som deltagit i 
kampanjen och som har angivit cykel som huvudsakligt färdmedel har samtidigt ökat 
med nästan 19 procent. Hälften av de som lånat elcykel uppger att lånet har bidragit 
till att de har förändrat sitt beteende. En tredjedel av de som lånat elcykel har sedan 
köpt en egen och 40 procent funderar på att köpa en men har ännu inte gjort det.  

• Riktade kampanjer har genomförts för att påverka skolresor. I arbetet som är kopplat 
mot skolor kan man se en minskning av andelen som skjutsas med bil, också efter en 
kort kampanjperiod. I arbetet med skolresor ingår även visst strategiskt arbete mellan 
stadsbyggnadskontoret, Drakfastigheter samt barn- och utbildningsförvaltningen.   



  10 (42)  
  
 

  
  

En viss spridningseffekt från kampanjerna kan också antas, baserat på att deltagare i 
kampanjen fungerar som ambassadörer för de hållbara resesätten. Storleken på en sådan effekt 
är dock svår att skatta.   

Renhållning och dammbindning är två andra viktiga kontinuerliga åtgärder för att hålla nere 
nivåerna av partiklar. Dammbindning är idag en del av driftrutinen för att minska 
partikelföroreningar längs centrala gator i Sundsvall. Sundsvalls kommun och Trafikverket 
upprättade inom det förra åtgärdsprogrammet en rutin där kommunen sköter renhållningen på 
både kommunala och statliga vägar medan Trafikverket sköter dammbindningen på både 
kommunala och statliga vägar. De gator som dammbinds är Norrmalmsgatan, Köpmangatan, 
Parkgatan/väg562, Skolhusallén och Bergsgatan. Dammbindning innebär att en 
saltlakelösning sprids på vägbanan, vilket håller vägbanan fuktig och minskar uppvirvlingen 
av partiklar. I Sundsvall är det en 10-12-procentig CaCl2 lösning som används och normalt 
krävs 30 till 40 dammbindningsinsatser per år. Dammbindningen har bidragit till att hålla nere 
partikelföroreningarna.   

2.6.2 Andra genomförda åtgärder i tidigare åtgärdsprogram  

Bussarna har bytt bränsle vilket minskat utsläppen av kvävedioxid från busstrafiken.  
Parkeringsledningssystemet har minskat söktrafiken efter parkeringsplats i centrala Sundsvall. 
Nya parkeringsavgifter och reglerad parkeringstid har också gjort att fler parkeringar är 
tillgängliga, vilket också har effekt på söktrafiken.   

Sundsvallsbron som öppnades för trafik 2014, har haft positiv effekt för luftkvaliteten i 
centrala Sundsvall. I stort sett all genomfartstrafik som färdas på E4 idag går på bron istället 
för igenom centrala Sundsvall. Överflyttningen av trafik har främst skett från väg 562 vilket 
har möjliggjort för att vägen nu byggs om till stadsgata.   

Trafikverket har åtgärdat signaler och bommar vid järnvägen för att minimera bomfällning  
och kötider. Pendlarparkeringar har byggts ut för att förbättra tillgängligheten till 
kollektivtrafiken i ytterområden som Alnö, Matfors, Stöde och Kvissleby.   

2.6.3 Effekter av genomförda åtgärder  

Det förra åtgärdsprogrammet har förbättrat luftkvaliteten i centrala Sundsvall. För 
kvävedioxid har förbättringen varit stor, och idag klaras miljökvalitetsnormerna för 
kvävedioxid på samtliga vägavsnitt. Den åtgärd som främst bidragit till denna förbättring är 
flytten av E4 från centrala Sundsvall till Sundsvallsbron. Bytet av drivmedel i stadsbussarna 
har också bidragit till att hålla nere nivåerna av kvävedioxid i centrala Sundsvall. Bränslebyte 
i bilar med en ökad andel elbilar och bilar som körs på biodrivmedel bidrar på sikt, i 
kombination med åtgärder för att förändra färdmedelsfördelningen, till minskade utsläpp av 
kvävedioxid.  
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När det gäller halterna av partiklar har åtgärder som dammbindning bidragit till att hålla nere 
föroreningshalterna i luften. De samlade åtgärderna från det förra åtgärdsprogrammet har 
dock inte varit tillräckliga för att klara miljökvalitetsnormen under alla år sedan programmet 
upprättades 2014 då miljökvalitetsnormen för partiklar överskreds på Bergsgatan år 2018.  
Ytterligare åtgärder behövs alltså för att minska förekomsten av partiklar i centrala Sundsvall.   
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3. Nuläge  
3.1 Luften i Sundsvall  

Luftföroreningar har historiskt varit ett problem i Sundsvall. Under 1900-talet var 
föroreningarna främst kopplade till industrin och uppvärmning av fastigheter. Idag är det 
vägtrafiken som är den främsta källan till luftföroreningar, och det är partiklar (PM10) som är 
problemet.   

Partikelhalterna i Sundsvall är särskilt höga under vår och höst. Under våren, när vägbanan 
torkar upp så finns ackumulerad mängd av partiklar på vägbanan som frigörs när vägbanan 
blir torr. Partiklarna som ackumuleras under vintern kommer både från slitage från dubbdäck 
mot sand, slitage på bromsbelägg och från förbränningsmotorer. Under den period då 
vägbanan sen blir torr på våren men många ännu kör med dubbdäck, river också dubbdäcken 
upp mängder av partiklar ur asfalten. Samma förhållande gäller på hösten, då många bytt till 
dubbdäck men det ännu inte kommit snö eller is på vägbanan. Vädret påverkar också 
luftföroreningarna, till exempel genom luftfuktighet och vind.   

I centrala Sundsvall, där problemet med luftföroreningar är som störst, bor i nuläget 5286 
folkbokförda personer. Detta område omfattar Stenstaden, Västermalm och  
Universitetsområdet. Utöver boende utsätts även de som arbetar i eller besöker de centrala 
delarna av Sundsvall för partikelföroreningarna. Antalet människor som exponeras för 
föroreningarna är därför betydligt större än antalet folkbokförda på platsen. Störst är 
problemet med partikelföroreningar längs de mest trafikerade vägarna.   

3.2 Förutsättningar  

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

Vädret påverkar luftföroreningshalterna. Faktorer som hur vinden blåser eller om det kommer 
lite eller mycket nederbörd under en period, bidrar till högre eller lägre partikelnivåer i luften.   

Andelen tung trafik spelar också roll för partikelföroreningarna. Tung trafik genererar 
partiklar genom slitage på bromsar och på vägbanan, samt från förbränning. Längs  
Bergsgatan som är en europaväg, står den tunga trafiken för mellan fem till sju procent av den 
totala trafiken. Längs Köpmangatan är andelen tung trafik mellan två till tre procent.   
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3.3 Mätning av luften i Sundsvall  

Miljökontoret mäter kontinuerligt halterna av kvävedioxid och partiklar vid Köpmangatan och  
Bergsgatan. Passiva provtagningar görs för kvävedioxid och svaveldioxid på taket bredvid  
Stadshuset vid Stora torget. Kvävedioxider mäts också med passiva provtagningar på 
Skolhusallén och Bergsgatan. Här mäts även nivåerna av VOC, en förkortning för volatile 
organic compound (på svenska lättflyktiga organiska föreningar).    

Sundsvalls kommun har mätt nivån av partiklar och kvävedioxid med kontinuerlig mätning på 
Köpmangatan sedan år 2011. På Bergsgatan startade den kontinuerliga mätningen av partiklar 
år 2016. Mätinstrument som då installerades på Bergsgatan visade sig senare var defekt och 
togs därför bort under hösten 2018. Ett nytt mätinstrument installerades på samma plats på 
Bergsgatan i april 2019. Osäkerhet har funnits kring tillförlitligheten i data från Bergsgatan 
för 2018. Baserat på jämförelse med data från mätstationen vid Köpmangatan år 2018 och 
data från Bergsgatan från 2017 och 2019, gör kommunen ändå bedömningen att data för 2018 
från den mätstationen vid Bergsgatan går att betrakta som giltiga och att miljökvalitetsnormen 
för partiklar överskreds på Bergsgatan 2018.   

Under 2019 var mätstationen på Bergsgatan ur funktion fram till den 17 april då den återigen 
togs i drift. Bergsgatan hade under den uppmätta perioden 17 april till 31 december 25 
dygnsöverskridanden för partiklar. För Köpmangatan var också siffran 25 
dygnsöverskridanden för partiklar år 2019, men där var mätstationen i funktion hela året.   

Bergsgatan hade under hösten 2019 ovanligt många tidpunkter med höga halter. Det kan 
förklaras av att det var svårt att dammbinda den perioden då det var ovanligt kallt.   

Under 2019 beställde kommunen en kartläggning av luftkvaliteten för centrala Sundsvall. En 
beräkning gjordes med verktyget SIMAIR för att modellera luftkvaliteten i centrala 
Sundsvall. Beräkningen visade att miljökvalitetsnormerna med nuvarande trafikmängd skulle 
klaras för centrala vägavsnitt, som Bergsgatan. Mätningarna visar samtidigt på 
överskridanden. Det finns alltså en diskrepans mellan mätresultat från mätstationen och 
beräkningen i SIMAIR, vad detta beror på är ännu inte klarlagt. Under våren 2020 
genomförde Referenslaboratoriet för tätortsluft parallellmätningar mot det nya 
mätinstrumentet på Bergsgatan för att kontrollera att mätningarna stämmer. Resultatet från 
denna kontrollmätning har ännu inte redovisats.  

 

3.4 Utsläppskällor för partiklar  

Höga halter av partiklar (PM10) uppträder främst under vår och höst, under den period då 
gatorna ofta har torr och bar asfalt men en stor del av bilisterna ändå kör med dubbdäck. Figur 
1 och 2 illustrerar detta. De staplar som visar överskridanden ligger nästan samtliga på våren, 
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under mars och april månad, med enstaka överskridanden på hösten. Vintrar med lite 
nederbörd gör att vägbanorna torkar upp tidigare och kan ge tidiga höga toppar av 
partikelhalter. Så var fallet under vintern 2020 i Sundsvall. Ett varmare klimat till följd av 
klimatförändringarna ger mildare vintrar. Till följd av detta kan det bli allt vanligare med 
perioder med höga dygnsmedelvärden också vintertid.   

  

  
Figur 1. Partikelhalter enligt mätning av partiklar PM10 vid Köpmangatan under 2019, μg/m3.   

  
Figur 2. Partikelhalter enligt mätning av partiklar PM10 vid Bergsgatan under 2019, μg/m3. Figur 1 
och 2 visar obearbetad mätdata från de kontinuerliga mätningarna, och vissa värden kan därför skilja 
sig i bearbetade redovisningar.  

Utsläppskällor för PM10 består dels av utsläpp från lokal vägtrafik, dels av bakgrundshalter.  
Bakgrundshalter består av tre komponenter; urbant bidrag, Sverigebidrag samt utlandsbidrag. 
Urbant bidrag är utsläppen som en tätort genererar, Sverigebidrag och Europabidrag är 
utsläpp från långväga transporter.  
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I den kartläggning som gjorts över luftkvaliteten i Sundsvall så uppskattas att vägtrafiken står 
för mellan 30-60 procent av utsläppen av partiklar. Det finns därför god chans att åtgärder 
som görs lokalt för att minska utsläpp från vägtrafiken ger resultat på luftkvaliteten i 
Sundsvall.   

Resterande procent står den urbana bakgrunden samt Sverige- och utlandsbidrag för. För 
PM10 så står långväga transport från övriga Sverige och Europa för en lika stor del av 
bakgrund som urban bakgrund. Dessa partiklar kommer från förbränning och industriutsläpp i 
andra delar av Sverige såväl som södra Europa. Därför är det svårare att minska 
bakgrundshalterna av PM10 med åtgärder på lokal till regional nivå.  

Andra utsläppskällor än trafiken är småskalig förbränning av ved och pellet, som är en relativt 
stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar i Sverige. Föroreningar som 
släpps ut vid eldning är bland annat små partiklar i storlek PM2,5 eller mindre (inklusive sot), 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och dioxiner. Vedeldning anses inte ha någon 
betydande påverkan på partikelföroreningar i Sundsvall, då centrala Sundsvall har ett utbyggt 
fjärrvärmenät.  

Sedan 2017 pågår flera statliga och kommunala väg- och husbyggnationer i Sundsvall. 
Byggdamm från dessa men också att trafik flyttas till följd av omledningarna, kan ha påverkat 
de gator som nu uppvisar förhöjda partikelhalter. Det är dock ännu inte klarlagt om detta är en 
viktig utsläppskälla i Sundsvall.  

Det är bilens tyngd, hastighet och däck (framförallt dubbdäck) mot asfalten samt slitage på 
bromsbelägg som står för en betydande del av partikelföroreningarna. Elektrifiering av 
fordonsflottan eller byte till biobränslen räcker därför inte för att få bukt med partikelutsläpp. 
Utsläppen av partiklar varierar också mellan olika typer av biodrivmedel. Till exempel är 
partikelutsläppen hos biodiesel av typen HVO något lägre än för fossil diesel, men de 
partikelfilter som används i nya personbilar minimerar skillnaden mellan utsläppen från HVO 
och fossil diesel. (Energimyndigheten, 2018).  

3.5 Kartläggning av luftkvaliteten genom SIMAIR  

En kartläggning av luftkvaliteten för centrala vägar i Sundsvall genomfördes under 2019. 
Simuleringen bygger på data för 2018 och beskriver nuläget, och är alltså inte en prognos för 
framtiden. Mer utförlig beskrivning av kartläggningens resultat går att läsa i bilaga 1 
Luftkartläggning av centrala Sundsvall. Kartläggningen har genomförts genom beräkningar i 
verktyget SIMAIR. Beräkningen är inte detsamma som uppmätta värden via mätinstrument, 
utan är en simulation som görs genom att ange ett antal parametrar i verktyget SIMAIR.   

Resultaten av beräkningen visar att miljökvalitetsnormen (MKN) för PM10 inte överskrids 
vid någon väg för varken årsmedelvärde eller dygnsmedelvärde. För miljökvalitetsnormen för 
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partiklar finns det en övre utvärderingströskel (ÖUT) och en nedre utvärderingströskel 
(NUT). Dessa är nivåer som anger omfattningen av kontrollen för en miljökvalitetsnorm, till 
exempel om kontrollen ska ske genom mätning, modellberäkning eller objektiv skattning. Vid 
en nivå över den övre utvärderingströskeln krävs mätningar, vid en nivå under den övre 
utvärderingsnivån kan en kombination av modelleringar och mätningar användas och under 
den undre utvärderingsnivån räcker det med enbart modellering eller en ”objektiv 
uppskattning”.   
Ämne   Haltmått  Årsmedelvärde  90%-il  

  [µg/m3]   dygn  
(µg/m3)   

98%-il 98%-il 
dygn timme  
(µg/m3)  (µg/m3)  

PM10   MKN   40   50     -   -   

ÖUT   28   35     -   -   

NUT   20   25     -   -   

Miljömål   15   30     -   -   

Tabell 2. Gränsvärden för PM10, miljömål, utvärderingströsklar samt miljökvalitetsnorm.  

Övre utvärderingströskeln (ÖUT) överskrids enligt kartläggningen vid 8 av 23 vägavsnitt för 
dygnsmedelvärde. Nedre utvärderingströskeln (NUT) överskrids för 19 av 23 vägavsnitt för 
dygnsmedelvärde. För årsmedelvärde överskrids nedre utvärderingströskeln på Köpmangatan 
och miljömålet överskrids för 18 av 23 vägavsnitt. De vägavsnitt det rör sig om redovisas i 
tabell 3, samt illustreras på karta i figur 3 och 4. Vägavsnitt där den övre utvärderingströskeln 
överskrids och hur de ska mätas kan komma att behöva lyftas inom Samverkan för 
luftövervakning i Västernorrland.   

En utförligare beskrivning av luftsituationen i Sundsvall finns i Miljökontorets rapport  

”Luften i Sundsvall” samt i bilaga 1 ”Luftkartläggning av centrala Sundsvall”. Där beskrivs 
även nuläget för kvävedioxiden i Sundsvall.    

    
Num 
mer   

Gata  Del  Årsmedel 

(µg/m3)   
90%‐il dygn   

(µg/m3)   

Lokalt bidrag av 

årsmedelvärde 

(%)   
1   Bergsgatan/E14

   Nackstavägen‐Lekängsvägen
   14   24   44   

2   Bergsgatan/E14
   Lekängsvägen‐Skolhusallen

   19   33   59   

3   Bergsgatan/E14
   Skolhusallen‐Parkgatan

   19   36   59   

4   Sidsjövägen
   Bergsgatan‐Storgatan

   13   24   59   
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5   Dalgatan
   Bergsgatan‐Norra   

Järnvägsgatan
   

11   20   49   

6   Dalgatan
   Norra Järnvägsgatan‐  

Storgatan
   

11   21   46   

7   Skolhusallen
   Bergsgatan‐Köpmangatan

   17   32   49   

8   Skolhusallen
   Köpmangatan‐Storgatan

   18   35   49   

9   Köpmangatan
   Skolhusallen‐Esplananden

   20   37   49   

10   Köpmangatan
   Esplanaden‐Väg 562

   22   41   54   

11   Parkgatan
   Väg562‐Bergsgatan/E14

   19   38   54   

12   Storgatan
   Kronolottsvägen‐Rondell   

Åkroken
   

15   29   54   

13   Storgatan
   Rondell Åkroken‐Dalgatan

   15   28   47   

14   Storgatan
   Dalgatan‐Skolhusallen

   18   35   52   

15   Universitetsallen
   

   19   36   52   

16   Norrmalmsgatan
   Urvädersgränd‐  

Skönsbergsvägen
   

15   28   52   

17   Norrmalmsgatan
   Skönsbergsvägen‐E4

   18   34   37   

18   Väg 562
   Norra brofästet‐  

Norrmalmsgatan
   

18   31   47   

19   Väg 562
   Norrmalmsgatan‐Storgatan

   16   29   47   

20   Väg 562
   Storgatan‐Parkgatan

   16   29   47   

21   Väg 562
   Parkgatan och österut   

(söderut)
   

14   25   33   

22   Heffners alle
   

   18   35   45   

23   Storbron   Storgatan‐Universitetsallen/   

Norrmalmsgatan   
18   33   45   

 Tabell 3. PM10 Årsmedelvärde, 90 percentil för dygn, lokalt bidrag för vägavsnitt. Färgkodning enligt 
Tabell 2.  
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Figur 3. PM10 90 percentil av dygnsmedelvärdet (μg/m3).  
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Figur 4. PM10 Årsmedelvärde (μg/m3)  
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4. Mål  
4.1 Mål för åtgärdsprogrammet  

Målet på kort sikt är att Sundsvalls kommun ska klara den lagstadgade miljökvalitetsnormen 
för partiklar (PM10). Kort sikt definieras som att man inom två år ska klara 
miljökvalitetsnormen.  

På längre sikt ska kommunen klara de nationella miljömålen för frisk luft. Skillnad i nivå 
mellan norm och mål anges i tabell 1, sidan 6.   

4.2 Åtgärdsprogrammet som del i kommunens miljöstrategiska program  

Åtgärdsprogrammet för luftkvalitet ingår som ett dokument under Sundsvalls kommuns 
miljöstrategiska program. Programmet ingår under målområdet ”Värna biologisk mångfald 
och stärka ekosystemtjänster”, där Sundsvalls kommuns ambition är att sträva efter ren mark, 
luft och vatten och en rik natur, och värna om ekosystemtjänster.  

  
Figur 5. Illustration av hur det miljöstrategiska programmet hänger ihop med andra styrdokument inom 
miljöområdet i Sundsvalls kommun.  
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5. Åtgärder  
Eftersom utsläppen av partikelföroreningarna i Sundsvall i huvudsak genereras av vägtrafik är 
åtgärderna inriktade på just vägtrafiken.   

Under varje åtgärd beskrivs åtgärdens bedömda effekt på trafiken och på halterna av partiklar 
i centrala Sundsvall. Effekterna är satta på skalan liten, medel, stor effekt och skäl för 
bedömningen beskrivs i texten. Denna bedömning är grov och osäker, men ger troligen en 
rättvisande bild av storleksordningen på effekterna. Ansvarig för respektive åtgärd listas i 
tabellen i kapitel 9.   

5.1 Åtgärder på kort sikt (2020-2022)  

Syftet med åtgärdsprogrammet är att hålla tiden med överskridanden av miljökvalitetsnormen 
så kort som möjlig. Under rubriken Åtgärder på kort sikt listas därför de åtgärder som 
kommer påbörjas eller genomföras inom en tidsperiod av två år från programmets 
fastställande.   

5.1.1 Väghållning och förbättrad dammbindning     
Väghållning för förbättrad luftkvalitet innefattar renhållning, sopning och 
dammbindning. Dammbindning är en åtgärd som inom föregående åtgärdsprogram 
varit viktig för att hålla halterna av partiklar nere under dagar och perioder med risk 
för höga partikelvärden. Vägdamm med partiklar stannar på vägytan så länge den är 
fuktig, blöt eller snötäckt. Om det är fuktigt under längre perioder så samlas en stor 
mängd vägdamm på- eller i anslutning till körbanan. Det är när vägbanan sedan torkar 
upp under våren som partiklar från vägdammet virvlar upp till luften. Dammbindning 
innebär att en saltlösning sprids över en torr vägbana. Det görs för att minska andelen 
vägdamm som vivlar upp men också för att minska upprivningen av partiklar från 
asfalten som orsakas av till exempel dubbdäck.   
  
Förbättrad dammbindning är en viktig driftåtgärd för att klara miljökvalitetsnormerna 
för partiklar. En utmaning i Sundsvall har varit att dammbindning är svårt att 
genomföra då temperaturen på vägbanan är nära eller under noll grader. Den 
saltlösning som används fryser då på vägbanan och halka uppstår. Under de år som 
dammbindning skett i Sundsvall har det därför inte alltid gjorts vid tillfällen då 
partikelhalterna varit höga. En mer frekvent- och förbättrat arbete med dammbindning 
kan minska antalet dygnsöverskridanden av partiklar.  
Som en del i det förbättrade arbetet med dammbindning ingår att se över hur 
dammbindning ska kunna genomföras vid olika temperaturer och över olika perioder 
av året.    
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Utöver dammbindning är goda rutiner för sopning och renhållning viktigt i 
luftvårdsarbetet. Städning av vägbanan med standardutrustade städmaskiner tar bort 
material som, genom trafikens nedmalning, kan bidra till damningen. De är dock 
generellt ineffektiva för att suga upp så små partiklar som PM10, detta enligt VTI:s 
utvärdering av driftåtgärder mot PM10 i Stockholm från 2019. Sandupptagning och 
renhållning bidrar även tillfälligt till höga partikelhalter då sopmaskinernas borstar 
virvlar upp damm, samt att damm som tidigare suttit fast på körbanan eller under grus 
friläggs av borstarna. För att minska uppvirvlingen av partiklar är därför inte sopning 
och renhållning tillräckligt, utan dammbindning krävs i kombination med denna 
åtgärd. Också sopning och renhållning försvåras av låga temperaturer då vatten sprids 
på vägbanan i samband med sandupptag och sopning. Förbättrade rutiner kring 
sopning och renhållning ingår i arbetet med förbättrad väghållning för luftkvaliteten.  
Detta arbete startar upp inför dubbdäckssäsongen 2020/2021. 
 
Som delåtgärd i detta arbete ingår samordning och information med berörda 
fastighetsägare om väghållning och sandupptagning.   
  
Tidplan: Hösten 2020 tillsvidare  
Påverkan på källa: Uppvirvlande partiklar från vägbanan  
Effekt: Stor effekt. Dammbindning med en CaCl2-lösning likt den som används i 
Sundsvall antas sänka dygnsmedelvärdet av PM10 med mellan 20 till 40 procent efter 
dammbindning. (Gustafsson m.fl, 2010) Det är dock en driftåtgärd som ger tillfällig 
effekt på partikelhalterna och resulterar inte i en långsiktig minskning av 
partikelbildande. Effekten av renhållning är svår att bedöma, då det finns få studier på 
renhållningens effekt på partikelhalten. 
  
  

5.1.2 Ombyggnation av väg 562 till stadsgata                         
Ombyggnationen innebär bland annat att yta tas från motorfordonstrafiken för att 
ersättas med gång- och cykelvägar, busslösningar, torg samt planteringar. Projektet är 
uppdelat i två delar varav första delen är färdigställd. Denna åtgärd avser etapp 2 som 
rör sträckan Sundsvall resecentrum till Skepparplatsen. Mer information om projektet 
finns på https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/vi-bygger-
ochforbattrar/vag-562-njurunda-sundsvall-ombyggnad/vag562-sundsvalls-
resecentrumtrafikplats-skonsberg/    
  
Skyltad hastighet är idag 50km/h och i dagsläget går det 22 000 fordon per dygn på 
väg 562. Under de senaste åren har det pågått ombyggnation av av väg 562  I den 
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nya utformningen i korsningen Köpmangatan/Parkgatan förbättras 
kollektivtrafikens framkomlighet och genomfartstrafiken på Köpmangatan 
minskar. Dels genom minskat antal körfält för bilister men också genom 
signalstyrning.   
  
Trafikverket driver projektet och finansierar cirka 50 procent av kostnaderna. 
Sundsvalls kommun finansierar resterande del och har fått beviljat stöd (30 mkr) via 
stadsmiljöavtal.  
Tidplan: Start våren 2020. Beräknad färdigställd 2023.   
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Stor effekt. Omvandlingen av väg 562 till stadsgata sänker bilarnas hastighet 
och ger mindre utrymme till motorfordonstrafiken. Omvandlingen tillför fler 
planterade träd vilket sammantaget bidrar till en mer hälsosam stadsmiljö med mindre 
buller och renare luft. Gående och cyklister får bredare gång och cykelbanor där 
gående separeras från cyklisterna. Detta ger bättre framkomlighet för gående och 
cyklister, och förväntas ha positiv effekt för färdmedelsfördelningen på sträckan. 
Genom åtgärderna minskar motorfordonstrafiken på sträckan och då också på 
intilliggande vägar som Köpmangatan, vilket ger positiv effekt för luftkvaliteten.    
  

5.1.3 Bättre framkomlighet för cykel och gång i centrala staden   
Ett antal förbättringsåtgärder för cykel planeras i centrala Sundsvall. Dels kommunens 
egna investeringsprojekt, bland annat längs Esplanaden där cykelbanor planeras, samt 
en ny gång- och cykelkoppling mellan Fredsgatan och Torggatan. Dels de gång- och 
cykelåtgärder som genomförs i samband med omvandlingen av väg 562 till stadsgata, 
där kommunen är med och finansierar åtgärder utanför Trafikverkets vägområde.  
Tidplan: Tidplan 2021-2023.   
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Medel. Omfördelning av yta till förmån för cykel och gång förbättrar 
framkomligheten och ökar attraktiviteten för de hållbara trafikslagen. En förändrad 
färdmedelsfördelning längs de berörda sträckorna, med ökad andel hållbara trafikslag 
som gång, cykel och buss samt minskad biltrafik, minskar partikelutsläppen från 
vägslitage och förbränningsmotorer.   
  

5.1.4 Ombyggda busshållplatser vid Tullgatan.    
Hållplatserna vid Tullgatan byggs om med bättre standard. Hållplatserna 
tillgänglighetsanpassas och placeras på ett sådant sätt att byten mot nya resecentrum 
underlättas och att busshållplatserna i båda riktningar kan förses med väderskydd. 
Busshållplatserna förses med skyltar för realtidsinformation och digital information 
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för resecentrum Sundsvall C. Antalet körfält minskar in på Köpmangatan och ger 
därigenom utrymme till bredare trottoarer, hållplats samt busskörfält på den södra 
sidan. Ombyggnationen av busshållplatser vid Tullgatan är en delåtgärd i arbetet 
med ombyggnationen av väg 562. Tidplan: Byggstart 2020  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Medel effekt. De ombyggda hållplatserna bidrar till ökad attraktivitet för 
kollektivtrafiken. Ett bilkörfält vid infarten till Köpmangatan omvandlas även till 
busskörfält, vilket ökar framkomligheten för kollektivtrafiken och minskar 
genomfartstrafiken på Köpmangatan. Detta beräknas minska partikelutsläppen från 
vägslitage och förbränningsmotorer.   
  
  

5.1.5 Nya hållplatser Köpmangatan  
Två busshållplatser, en i vardera riktningen, anläggs på Köpmangatan i anslutning till 
Esplanaden. Syftet med hållplatserna på Köpmangatan är att få kortare restider för 
förortstrafiken västerifrån till och från resecentrum Sundsvall C. Busshållplatserna 
utformas med god tillgänglighet för alla och förses med väderskydd.   
Tidplan: Hållplatserna beräknas vara klara hösten 2021.  
Påverkan på källa: Vägtrafiken.  
Effekt: Liten effekt. Åtgärden har en positiv effekt för kollektivtrafiken och bidar på 
systemnivå till bättre luftkvalitet genom ett överflyttat resande från bil till buss. Detta 
beräknas minska partikelutsläppen från vägslitage och förbränningsmotorer.   
  

5.1.6 Hållplats Stenstan  
En ny huvudnod för busstrafiken i Sundsvall och Västernorrland anläggs i kvarteret 
söder om befintlig busstation samt på Sjögatan.   
Området utformas för att fungera för de busslinjer och transporter som ska angöra 
platsen. Vägbanorna smalnas av till förmån för ett cykelfält på vardera gata längs 
Esplanaden samt för att bredda befintliga trottoarer. Förorts- och regionbussar utgår 
från nya resecentrum men för att ge bra bytesmöjligheter till och från stadstrafiken  
kommer dessa bussar även att trafikera Hållplats Stenstan i samma hållplatslägen som 
stadstrafiken använder. Detta påverkar även tidtabellernas utformning och förbättrar 
kollektivtrafikens tillgänglighet.  
Tidplan: Starttidpunkt för byggande våren 2021. Trafikstart beräknad till sommaren 
2022.  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Liten/medel effekt. Åtgärden har en positiv effekt för kollektivtrafiken och 
bidar på systemnivå till bättre luftkvalitet genom ett överflyttat resande från bil till 
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buss. Den nya huvudnoden samt omformningen av området med fördelning av vägyta 
till cykelfält, beräknas bidra till att minska genomfartstrafiken på Köpmangatan som 
är en anslutande väg. Åtgärden förväntas därigenom även ha direkt effekt på 
luftkvaliteten längs Köpmangatan och minska partikelutsläppen från vägslitage och 
förbränningsmotorer på sträckan.  
  

5.1.7 Utreda trafikinformation om luftkvalitet i realtid  
Utreda skyltning som informerar om luftkvalitet i realtid med uppmaning att välja 
andra vägar/färdsätt vid dålig luftkvalitet. Kommunen ansvarar för utredning i samråd 
med Trafikverket.   
Tidplan: 2021-2022.  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Potential till medel effekt på kort sikt, liten effekt på lång sikt. Utredning utan 
åtgärd har ingen effekt. Trafikinformation har både en kortsiktig och en långsiktig 
effekt på luftkvaliteten. Den kortsiktiga effekten är tydlig – om en varning för 
stillastående kö når trafikanten innan hen står i kön kan alternativ väg eller alternativ 
tidpunkt väljas och kön minska jämfört med utan trafikinformation. Den långsiktiga 
effekten är att om trafikanterna i större utsträckning höll sig informerade om läget i 
trafiken och tänkte ut alternativ till att vänta i kö skulle fordonstrafiken kunna styras 
mer optimalt och alternativa vägar användas i större utsträckning. (Janhäll m.fl, 2013)   
  

5.1.8 Verka för god hastighetsefterlevnad längs Bergsgatan  
Den skyltade hastigheten på Bergsgatan sänktes under 2020, inom ramen för det 
tidigare åtgärdsprogrammet (2014-2020). Hastigheter har effekt på mängden 
uppvirvlade partiklar från vägbanan och hastighetsefterlevnad är därför av vikt för att 
uppfylla miljökvalitetsnormen. Trafikverket har en samverkansöverenskommelse med 
Polismyndigheten och kommer i det samarbetet lyfta Bergsgatan som en viktig väg att 
bevaka hastighetsefterlevnad och göra hastighetskontroller på. Sundsvalls kommun 
utökar också skyltningen för att tydliggöra den nya hastigheten längs sträckan.   
Tidplan: 2020-2022  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Medel effekt. Sänkt hastighet minskar genereringen av partiklar från 
dubbdäcksslitaget och leder till mindre uppvirvling av partiklar från vägbanorna. På 
Bergsgatan har medelhastigheten från vägtrafiken varit högre än på Köpmangatan och 
en större hastighetsefterlevnad efter det nya skyltade hastigheterna beräknas ha en 
medelstor effekt på partikelhalterna.   
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5.1.9 Parkeringsnorm  
Parkeringsnormen ska, enligt gällande parkeringsstrategi, uppdateras en gång 
per mandatperiod. En ny parkeringsnorm kommer därför tas fram under 
åtgärdsprogrammets giltighetstid.   
Tidplan: Åtgärden har påbörjats  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Liten effekt. Parkeringsnormen är ett styrmedel som påverkar antalet 
tillgängliga parkeringar. Vid vilken nivå normen sätts kan därför ha olika effekt på 
trafikmängd och i förlängningen luftkvaliteten.  
  

5.1.10 Översyn av parkeringsavgifter  
Enligt nu gällande parkeringsstrategi ska avgifter för parkering ses över en gång per 
mandatperiod. En översyn av parkeringsavgifterna kommer därför genomföras under 
åtgärdsprogrammets giltighetstid. Parkeringsavgifter påverkar hur länge bilar är 
parkerade på en plats. Högre omsättning på antalet parkeringsplatser gör att 
parkeringsplatser oftare är tillgängliga och söktrafiken minskar.  
Tidplan: Åtgärden har påbörjats  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Liten till medel effekt. Parkeringsavgifter är ett viktigt ekonomiskt styrmedel 
som påverkar omsättningen på parkeringsplatsen och tillgängliga parkeringar. Vid 
vilken nivå avgifterna sätts kan därför ha olika effekt på trafikmängd och i 
förlängningen luftkvaliteten.   
  

5.1.11 Resecentrum, Sundsvalls centralstation   
Sundsvalls Centralstation ska bli ett samlat resecentrum vilket bland annat innefattar 
anläggandet av en ny bussterminal, bredare plattformar, en planskild 
plattformsförbindelse och en ny angöring söderifrån. Kopplingen mot stadskärnan 
stärks genom att förbättra och skapa nya gång- och cykelvägar. Nya busshållplatser på 
Landsvägsallén byggs. Syftet är att förenkla det kollektiva resandet. Den förbättrade 
möjligheten att resa regionalt med tåg får det dagliga tågpendlandet att öka. Det är 
viktigt att öka resandekvaliteten och möjligheterna att byta mellan transportslag, 
exempelvis tåg och buss.  
Tidplan: Beräknas färdigställd till sommaren 2021.  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Medel effekt. Åtgärden har en positiv effekt för kollektivtrafiken och bidar på 
systemnivå till bättre luftkvalitet genom ett överflyttat resande från bil till buss och 
tåg. En förändrad färdmedelsfördelning till och från centrala Sundsvall, från bil till tåg 
och buss, minskar partikelutsläppen från till exempel förbränningsmotorer.  
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5.1.12 Översyn av trafiksignaler och signalprioritering för kollektivtrafiken  

Se över möjlighet till ökad framkomlighet för hållbara trafikslag. Utredningen berör 
centrala Sundsvall och görs i samråd med Trafikverket. Utredningen behöver ta i 
beaktande hur förändrad prioritering i signalerna påverkar de olika trafikslagen och 
hur det i sin tur påverkar luftkvaliteten med mera. I utredningen ingår att se över 
möjlighet att öka antalet sensorer vid trafikljus som känner av cyklister.    
I samband med ny trafikupphandling för linjelagd kollektivtrafik ska möjligheten till 
signalprioritering för buss säkerhetsställas. I trafikupphandlingen är det även viktigt 
att ställa miljökrav som främjar arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna.  
Tidplan: Påbörjas 2022.   
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Liten effekt. Utredning utan åtgärd ger ingen effekt. Ökad framkomlighet för 
hållbara trafikslag gör dessa trafikslag mer attraktiva, vilket kan påverka 
färdmedelsfördelningen och i förlängningen luftkvaliteten. En förändrad 
färdmedelsfördelning minskar partikelutsläppen från vägslitage och 
förbränningsmotorer.  
  

5.2  Åtgärder på lång sikt (2022-2026)  

  
5.2.1 Centralt cykelgarage samt fler cykelparkeringar  

Cykeln är tillsammans med gång, det färdmedel som har lägst miljöpåverkan. I 
Sundsvalls kommun råder brist på cykelparkeringar, särskilt stöldskyddade 
cykelparkeringar. Förbättrade parkeringsmöjligheter för cykel i kommunen bidrar till 
att förbättra attraktiviteten för cykel och att påverka färdmedelsfördelningen. Här 
ingår också att utreda ett centralt cykelgarage som förbättringsåtgärd.  
Tidplan: Start 2023.  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Liten. Cykelparkeringar är en viktig del i infrastrukturen för att öka 
attraktiviteten för cykeln som transportmedel. Detta kan påverka 
färdmedelsfördelningen och i förlängningen luftkvaliteten.  
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6. Strategiska åtgärder  
Åtgärder i detta kapitel är strategiska åtgärder. Det rör utredningar, strategier samt 
kontinuerliga åtgärder som rör arbetet med beteendepåverkan.   

6.1 Strategiska åtgärder, kort sikt (2020-2022)  

Nedan listas de strategiska åtgärder som kan inledas inom en tvåårsperiod från 
åtgärdsprogrammets fastställande.   

6.1.1 Utreda möjlighet till miljözon, klass 1  
Lagstiftningen har länge gett kommuner möjlighet att stänga ute vissa tunga fordon 
(lastbilar och bussar) från särskilt miljökänsliga områden inom städer genom att införa 
miljözoner, så kallad miljözon klass 1. För att minska partikelföroreningar skulle det 
kunna vara en viktig åtgärd då tunga fordon river upp partiklar i högre grad än lättare 
fordon. Då detta åtgärdsprogram omfattar åtgärder för att minska partiklar är det 
främst miljözoners effekt på partikelföroreningar som bör undersökas.  
Tidplan: Utredning inleds 2021, presentation av resultat 2022.  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Potential till medelstor effekt på sikt. Utredning utan åtgärd har ingen effekt. 
Landar utredningen i införande av miljözon klass 1 har det potential att förbättra 
luftkvaliteten i det område som omfattas av miljözonen. Åtgärden påverkar utsläppen 
från förbränningsmotorer, då miljözon reglerar vilken typ av fordon som får användas 
i det område som miljözonen omfattar.   
  
 

6.1.3 Beteendepåverkan, Stadsbyggnadskontoret   
Fortsatta åtgärder för att påverka resmönster och val av färdmedel. Det innebär att en 
heltidstjänst på Sundsvalls kommun för arbetet med beteendepåverkan ska finnas 
kvar. Nedan listas exempel på delåtgärder som planeras inom ramen för arbetet med 
beteendepåverkan för ändrade resvanor.  
  
Utlåning av elcyklar  
Elcykeln har god potential till att ersätta bilresor. Kampanjen inom det förra 
åtgärdsprogrammet visar på att utlåningen gett ett gott resultat för att påverka 
deltagarnas resvanor. Fortsatt utlåning av elcyklar är därför en viktig åtgärd inom 
arbetet med beteendepåverkan.  
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Vintercyklist  
Syftet är att öka vintercykling bland barnfamiljer. Tio barn med förälder väljs ut för att 
prova på att vintercykla under vintern 2020-2021. De som väljs ut är personer som 
inte vintercyklat tidigare, men som cyklar under barmarkssäsongen.   
  
Bilfria familjen  
Syftet är att fem familjer i Sundsvalls kommun ska få prova på att leva bilfritt under 
tre månader. Familjerna provar att klara sig utan egen bil och istället använda cykel 
och kollektivtrafik samt bilpool/hyrbil.   
  
Gå och cykla, beteendepåverkan riktat mot skolor  
Syftet är att få fler barn i rörelse till och från skolan. I arbetet ingår både fysiska 
åtgärder samt åtgärder för beteendepåverkan. Fysiska åtgärder kan vara 
trafiksäkerhetsanpassningar i närhet till de skolor som är fokus för arbete, så som 
hastighetssäkrade övergångsställen, gång- och cykelväg och cykelparkeringar.  
  
Information om alternativ till dubbdäck  
Informera om alternativ till dubbdäck samt vikten av att köra dubbfritt vid torrt 
väglag.   
  
Tidplan: Från åtgärdsprogrammets fastställande och framåt.  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Liten till medeleffekt. Utvärderingar från tidigare kampanjer för 
beteendepåverkan visar på goda resultat med förändrade resvanor hos deltagarna, men 
det är svårt att skatta hur stor effekt kampanjerna har på resvanor i kommunen som 
helhet. Beteendepåverkan i kombination med fysiska åtgärder antas ha större effekt på 
trafiken än beteendepåverkan med befintlig infrastruktur. Effekterna är på systemnivå.  
  

6.1.4 Trafikstrategi   
Arbetet pågår med att ta fram en trafikstrategi för Sundsvalls kommun. I 
trafikstrategin finns mål om färdmedelsfördelning för att öka andelen som går, cyklar 
och åker kollektivt i Sundsvalls kommun. Trafikstrategin kommer att ingå i 
Sundsvalls kommun nya översiktsplan som är under framtagande. När trafikstrategin 
är beslutad påbörjas arbetet med att ta fram en trafikplan. Trafikplanen är en plan för 
hur målen och riktlinjerna i trafikstrategin ska uppfyllas.   
Tidplan: Fastställs under 2021  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
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Effekt: Potential till medelstor effekt. Trafikstrategin innehåller mål och riktlinjer för 
hur kommunen ska utveckla och förändra trafiksystemet i Sundsvall. Trafikstrategin 
anger prioritering mellan de olika trafikslagen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Implementeras trafikstrategin tillsammans med parkeringsstrategin på ett effektivt sätt 
så att kommunens trafiksystem blir hållbart, kommer det minska vägtrafikens utsläpp i 
kommunen.   
  

6.1.5 Parkeringsstrategi  
Sundsvalls kommun har sedan 2017 en parkeringsstrategi för hur mark ska 
användas till kommunen till parkering. Arbetet med en ny parkeringsstrategi tas 
fram inom ramen för en ny trafikstrategi. Tidplan: Fastställs under 2021  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Parkeringsstrategin anger den övergripande inriktningen för parkering samt 
riktlinjer för hur parkering ska hanteras i Sundsvalls kommun, såväl i befintlig miljö 
som vid nybyggnation. Implementeras parkeringsstrategin tillsammans med 
trafikstrategin på ett effektivt sätt så att kommunens trafiksystem blir hållbart, 
kommer det minska vägtrafikens utsläpp i kommunen.  
  

6.1.6 Grönytestrategi och grönyteplan  
Arbetet pågår med att ta fram en grönytestrategi. Strategin kommer att ingå i 
Sundsvalls kommun nya översiktsplan som är under framtagande. När 
grönytestrategin är beslutad så påbörjas arbetet med att ta fram en grönyteplan. 
Grönyteplanen är en plan för hur målen och riktlinjerna i grönytestrategin ska 
uppfyllas.   
Tidplan: 2020-2021  
Påverkan på källa: Deposition av föroreningar  
Effekt: Liten effekt. Gröna ytor kan ha positiv effekt på luftkvaliteten då växter kan 
fungera som ett slags luftfilter då luftföroreningar fastnar på växternas blad, så kallad 
deposition. Samtidigt kan växter i en tät stad minska luftgenomströmningen och 
därmed hålla kvar luftföroreningar i gaturummet. En grönytestrategi och plan som tar 
hänsyn till dessa två faktorer kan generera en svagt positiv effekt på luftkvaliteten i 
staden.  
  

6.1.7 Utredning av framtida lokalisering av E14   
En flytt av E14 från Bergsgatan skulle minska den tunga trafiken samt 
genomfartstrafiken och minska luftföroreningarna. En utredning av ny sträckning är 
under arbete hos Trafikverket. Åtgärden är på lång sikt.  
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Tidplan: Samrådshandlingen, som ligger till grund för val av korridor, kommer att 
finnas tillgänglig för synpunkter under hösten 2020. I den nationella transportplanen 
finns emellertid inga medel avsatta för investeringen av en ny E14 förbi Sundsvall.  
Påverkan på källa: Vägtrafiken  
Effekt: Effekten av en flytt av E14 beror av Bergsgatans utformning. Utredning utan 
åtgärd har ingen effekt. En flytt av E14 från Bergsgatan skulle innebära att vägens 
funktion kan tillåtas förändras från europaväg till stadsgata. Utformningen kan då i 
större utsträckning än idag anpassas utifrån oskyddade trafikanters villkor. En 
förändrad funktion och anpassad utformning av Bergsgatan skulle medföra minskade 
trafikmängder längs vägen vilket skulle ha positiv effekt på luftkvaliteten.    
  

6.1.8 Utreda publik bilpool för kommunens bilar  
Utredning pågår som ska se över möjligheten att nyttja kommunens fordonspool till en 
publik bilpool. En bilpool skulle ge fler medborgare tillgång till fordon med god 
miljöklass, samt ge ökad nyttjandegrad av kommunens fordonsflotta.   
Tidplan: Utredning under 2020/2021.   
Påverkan på källa: Vägtrafiken   
Effekt: Liten/medel effekt. Utredning utan åtgärd har ingen effekt. Resulterar 
utredningen i införandet av en publik bilpool har det potential att påverka resvanorna 
bland Sundsvallsborna. En publik bilpool har, i kombination med andra föreslagna 
åtgärder i programmet, potential att minska antalet bilar i centrala Sundsvall och i 
förlängningen partikelutsläppen från vägslitage och förbränningsmotorer.  
  

6.1.9 Utredning av åtgärder för förbättrade gång- och cykelpassager över järnvägen 
Trafikverket genomför en utredning för förbättrade järnvägspassager för gång och 
cykel genom centrala Sundsvall. Kommunen har lämnat synpunkter inom pågående 
utredning. Åtgärden är på lång sikt.  
Tidplan: Utredningen klar hösten 2020. Investeringsmedel 
saknas. Påverkan på källa: Vägtrafiken Effekt: Liten effekt.  

    
  

6.2  Strategiska åtgärder, lång sikt (2023-)  

Nedan listas de strategiska åtgärder som kan inledas efter den första tvåårsperioden från 
åtgärdsprogrammets fastställande.   
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6.2.1 Utreda användning av grönytor och växtlighet för förbättrad luftkvalitet längs centrala 
gator med partikelföroreningar  
I denna åtgärd ingår att se över möjligheten att genom grönytor och olika typer av 
växtlighet förbättra luftkvaliteten längs de centrala gator där problemen med 
partikelföroreningar är som störst. I arbetet ingår att föra dialog och samråda med 
fastighetsägare.   
Tidplan: Start 2023  
Påverkan på källa: Deposition av föroreningar.   
Effekt: Liten. Utredning utan åtgärd ger ingen effekt. Växtlighet och gröna ytor kan 
bidra till förbättrad luftkvalitet genom så kallad deposition, vilket innebär att 
föroreningar fastnar på växternas blad. Stadsvegetation i kombination med en tätare 
stad, kan samtidigt begränsa ventilation och utspädning av föroreningar och därmed 
ge försämrad luftkvalitet (IVL, 2018). Frågan om vegetation som åtgärd för förbättra 
luftkvalitet är därför inte enkel.  

 
Annat arbete som påverkar luftkvaliteten i kommunen  

Nedanstående punkter ingår ej i åtgärdsprogrammet. Det är ändå relevanta att beskriva då de 
på olika sätt påverkar trafikmängd och i förlängningen luftkvaliteten i kommunen. Därigenom 
kan nedanstående punkter påverka effektiviteten hos åtgärderna i åtgärdsprogrammet.   

Förtätning 
Kommunen arbetar med förtätning av bebyggelse. Förtätning har fördelen att kortare avstånd 
mellan människors bostad och arbetsplatser eller andra målpunkter bidrar till att minska 
transportbehovet. Det underlättar för att få fler att välja hållbara transportsätt som gång, cykel 
eller kollektivtrafik. Samtidigt innebär ett tätare gaturum att luften inte späds ut i samma 
utsträckning och luftföroreningar kan därför hållas kvar på marknivå där människor rör sig. I 
arbetet med att förtäta staden är det därför viktigt att vid varje enskilt fall bedöma 
konsekvenserna på hur luftkvaliteten vid den berörda platsen påverkas.  

Logistikparken inklusive flytt av kombiterminalen 
Ett steg i en större andel hållbara godstransporter är den nya logistikparken som planeras i 
Sundsvall. Tillsammans med Trafikverkets investeringar i triangelspår Bergsåker och 
triangelspår Maland kommer logistikparken innebära minskat antal bomfällningar vid 
korsningar med järnvägen i centrala Sundsvall samt att gods som idag hanteras vid 
kombiterminalen vid Sundsvalls bangård flyttas ut från den centrala staden. Denna flytt kan 
därför ge positiva effekter på luftkvaliteten i centrala Sundsvall, då färre tunga transporter 
behöver köra längs de gator som idag har problem med luftkvaliteten. Byggstart för 
logistikparken planeras ske i slutet av år 2020. Den mark som frigörs när logistikparken 
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flyttar blir utvecklingsbara ytor för Resecentrum Sundsvall C, vilket bedöms ge positiva 
effekter för färdmedelsfördelningen i centrala Sundsvall.   

Ny järnväg Sundsvall-Njurunda och tågstation i Njurundabommen 
Pendlingsutbytet mellan Njurunda och centrala Sundsvall är stort. Ett överflyttat resande från 
bil till tåg medför därför betydande nyttor i centrala Sundsvall genom minskad biltrafik och 
bidrar därmed till åtgärdsprogrammet syfte om förbättrad luftkvalitet. För närvarande pågår 
anläggandet av en förlängd mötesstation i Njurundabommen med tillhörande tågstationen. 
Den nya tågstationen gör att fler får möjlighet att pendla med kollektivtrafik och förbättrar 
avsevärt möjligheterna för ett hållbart resande på sträckan Njurunda-Sundsvall och Njurunda 
- Gävle- Stockholm. Söderut blir det möjligt att nå orter med tåg utan att först åka 1,5 mil mot 
Sundsvall, vilket också bidrar till att minska genomfartstrafik på till exempel Parkgatan.   

Trafikverket planerar även att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall, en sträcka 
på cirka 14 km. Dubbelspåret kommer att öka kapaciteten och förkorta restiden. Byggstart 
planeras till 2024.  
Totalt sett innebär ny järnväg Sundsvall-Njurunda och tågstationen i Njurundabommen en 
effektiv lösning för byte mellan gång, cykel, buss, tåg och bil, vilket beräknas bidra till 
förbättrad luftkvalitet.  

Ny E14 Timmervägen-Blåberget 
Trafikverket bygger för närvarande om E14 mellan Timmervägen och Blåberget väster om 
Sundsvall. Sträckan är olycksdrabbad och har dålig geometrisk standard. Låga hastigheter 
leder till framkomlighetsproblem särskilt under rusningstid morgon och kväll. Vägen byggs 
som 2+2 väg och förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten för motorfordonstrafik. 
Restiden för biltrafik och kollektivtrafik mellan Matfors och Sundsvall förkortas men 
ombyggnaden bedöms generera mer biltrafik i Sundsvall. Trafikverket räknar samtidigt med 
att en del trafik kommer kunna avlastas från Bergsgatan när man underlättar för Timmervägen 
som alternativ väg. På längre sikt är en flytt av E14 från Bergsgatan till en alternativ 
sträckning av vikt för att minska genomfartstrafiken av framförallt tunga fordon och därmed 
luftföroreningarna längs Bergsgatan. En ändrad funktion av Bergsgatan från europaväg till 
stadsgata skulle även möjliggöra för att kunna utforma vägen utifrån oskyddade trafikanters 
behov.  

P-hus Borgmästaren  

Utredning pågår gällande ett nytt parkeringshus vid fastigheten Borgmästaren 9. Idag finns de 
stora allmänna parkeringarna norr om Selångersån och sydost om Stenstan men det finns 
ingen större allmän parkering sydväst om Stenstan. Det innebär att trafik som kommer från 
söder och västerut behöver köra genom centrala Sundsvall. Ett parkeringshus  i den västra 
delen av Stenstan kan bidra till att minska söktrafiken efter parkeringsplats samt trafiken 
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längs Köpmangatan, då besökare till Stenstan från sydväst kan parkera utan att passera 
Köpmangatan. Samtidigt kan den utökning av parkeringar i området som parkeringshuset 
innebär, göra det mer attraktivt att ta bilen till platsen. Ur perspektivet av att minska 
luftföroreningarna kan därmed ett nytt parkeringshus på platsen även innebära en risk, då fler 
lättillgängliga parkeringar skulle kunna öka trafikmängden i området 
Köpmangatan/Bergsgatan.   
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7. Konsekvensbeskrivning av åtgärdsprogrammet  
Effekten av de enskilda åtgärdsförslagen är i de flesta fall liten. Den samlade effekten om alla 
åtgärdsförslag genomförs är emellertid betydligt större och bedöms få stor positiv effekt på 
luftkvaliteten i centrala Sundsvall.  

7.1 Påverkan på andra miljömål och samhälleliga mål  

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

• Det nationella folkhälsomålet ökad fysisk aktivitet främjas av åtgärder som gynnar 
gång- och cykeltrafik på bekostnad av biltrafik.  

  

• Sundsvalls kommuns mål om fler boende i centrum främjas av en god luftkvalitet. 
    

• Sundsvalls kommuns mål om minskad energiförbrukning och klimatpåverkan främjas 
av åtgärder som minskar bilresandet och trafikarbetet.  

I resvaneundersökningen från 2016 för Sundsvalls kommun analyserades kommuninvånarnas 
resvanor bland annat utifrån kön och ålder. Resultatet i denna visade att kvinnor i större 
utsträckning än män åker buss och går till fots. Män kör bil i större utsträckning än kvinnor 
och de gör också i snitt längre resor än kvinnor. Resultaten stämmer överens med nationella 
studier om män och kvinnors resvanor.   

Åtgärder som syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för gång, cykel och 
kollektivtrafik innebär därmed att de färdmedel som i större utsträckning används av kvinnor 
gynnas. Åtgärderna gynnar även de delar av befolkningen som inte har körkort, har råd med 
bil eller möjlighet att själva köra bil. Till dessa hör bland annat personer med låg inkomst, 
samt unga och gamla. Åtgärder som förbättrar för hållbara transportslag bidrar alltså även till 
att nå mål om jämställdhet i transportplaneringen. Detta gäller särskilt på platser där 
infrastrukturen för gång, cykel och kollektivtrafik idag är eftersatt.   

En intressekonflikt som kan uppstå är mellan åtgärder för förbättrad luftkvalitet och 
tillgänglighet till stadskärnan. För vissa grupper i kommunen är det fortsatt viktigt att kunna 
nå centrala Sundsvall med bil. Hit hör framförallt de som bor på landsbygd och som har 
begränsad tillgänglighet till kollektivtrafiken. För handelns del är det också viktigt att 
åtgärderna i programmet inte medför minskad mobilitet och tillförsel av kunder till 
stadskärnan. Det är därför viktigt att satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik erbjuder ett 
väl fungerande alternativ till bil. Ren luft är samtidigt viktigt för att Sundsvall som stad ska 
vara attraktiv för besökare och boende.   



  36 (42)  
  
 

  
  

  

7.2 Behov av miljökonsekvensbeskrivning  

Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar antas genomförande av ett 
åtgärdsprogram, enligt 5 kap 5§ i miljöbalken, medföra en betydande miljöpåverkan om:   

• Genomförandet av programmet kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som 
kräver tillstånd enligt 7 kap 28a§ i miljöbalken.   

• Programmet anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter 
eller åtgärder som anges i 3 § 1 st. eller i bilaga 3 i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar.   

Enligt 4§ i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar så gäller ovan nämnda 
punkter. Genom åtgärdsprogrammet påverkar vi inte förutsättningarna för sådana 
verksamheter eller åtgärder som anges i 4§.   

Eftersom åtgärdsprogrammet inte antas medföra betydande miljöpåverkan omfattas det inte av 
6 kapitlet 11§ miljöbalken och därmed inte heller av 5§ i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar.   

I enlighet med 6 § i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ska samråd för 
åtgärdsprogrammet ske inom kommunen och andra myndigheter. Då finns möjlighet att yttra 
sig om över bedömningen om åtgärdsprogrammet anses medföra betydande miljöpåverkan 
eller inte.  

7.3 Barnkonsekvensanalys  

Luftföroreningar har negativ effekt på barns hälsa. Barn är särskilt känsliga för 
luftföroreningar och löper en ökad risk att drabbas av astma och andra luftvägssjukdomar om 
de växer upp i områden med dålig luftkvalitet. Även barns genetiska förutsättningar verkar 
spela en roll för hur mycket luftföroreningar påverkar dem. Studier både i Sverige och 
utomlands visar att lungornas utveckling kan hämmas av luftföroreningar, liksom exempelvis  
barns inlärning och kreativitet. (Naturvårdsverket, 2017) Åtgärder för att förbättra 
luftkvaliteten är därför viktiga för att värna barns rätt till bästa möjliga hälsa, artikel 24 i 
barnkonventionen.   

Flera av de åtgärder som föreslås har positiva effekter för dem som går, cyklar och åker 
kollektivt. Barn och unga nyttjar i större utsträckning än vuxna dessa färdmedel och gynnas 
därför av dessa åtgärder på flera sätt än luftkvalitet, exempelvis genom trygghet och 
trafiksäkerhet.  
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8. Ansvar, kostnader och tidplan  
– samt bedömda effekter av föreslagna åtgärder  

Föreslagen åtgärd   Äskade 

medel  
för drift 

kostnad 

Mkr/år  

Äskade 

medel 

för inv.  
kostnad 

Mkr  

Finansiering 

skälla  
Ansvar   Tidpunkt   Effekt  

Åtgärder kort sikt (2020‐2022)    

Väghållning ‐ intensifierat & förbättrat arbete med 

dammbindning och renhållning  
0,5     Åtgärdsprog 

rammet för 

luftkvalitet  

Kommun 
enSBN/Trv  

  
  

2020 ‐   Stor   

Åtgärder väg 562  
   

    50 procent 

inom ram  
TRV  
  
50 procent 

Inom 

ordinarie 

ram SBK 

samt 

delfinansieri 

ng genom 

stadsmiljöav 
tal  

TRV  
/Kommu 
nen‐SBN  

2020‐ 
2021  

Stor  

Bättre framkomlighet för cykel och gång i centrala staden  
(Esplanden/Östra Långgatan)  

    Inom 

ordinarie 

ram SBN 

samt 

delfinansieri 

ng genom 

stadsmiljöav 
tal  

Kommun 
en‐SBN  

2021  Medel  
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Ombyggda busshållplatser vid Tullgatan       Inom 

ordinarie 

ram SBN 

samt 

delfinansieri 

ng genom 

stadsmiljöav 
tal 

Kommun 
en‐SBN  

2020  Medel  

 
Nya hållplatser Köpmangatan    0,65   0,65 mkr  

delfinansiera 

s genom 

stadsmiljöav 

tal.  

Kommun 
en‐SBN  
  
  

2021‐ 
2022  

Liten  

Hållplats Stenstan       Inom 

ordinarie 

ram SBN 

samt 

delfinansieri 

ng genom 

stadsmiljöav 
tal  

Kommun 
en‐SBN  

2021‐ 
2022  

Liten  

Utredning trafikinformation om luftkvalitet i realtid      Inom ram  
SBN  

Kommun 
en‐SBN  

2021‐ 
2022  

0* ‐> 

Kort 

sikt:  
medel 

Lång 

sikt: 

Liten  

Verka för god hastighetsefterlevnad längs Bergsgatan      Inom ram  TRV/Kom 

munenSBN  
2020‐ 
2022  

Medel   

Parkeringsnorm      Inom ram  Kommun 
en‐SBN  

2020  Liten  

Översyn av parkeringsavgifter      Inom ram  Kommun 
en‐SBN  

2020  Liten/ 

medel  

Resecentrum, Sundsvalls centralstation      Inom ram KS  Kommun 

enKS/SKIFU  
2021  Medel   
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Översyn av trafiksignaler och signalprioritering för 

kollektivtrafiken  
    Inom ram  

SBN  
Kommun 

en‐SBN i 

samråd 

med TRV  

2022  0*‐> 

liten  
  

Åtgärder lång sikt (2022‐2026)  

Centralt cykelgarage samt fler cykelparkeringar  0,1  3  Äskar inom 

ramen för 

åtgärdsprogr 

ammet  

Kommun 
en‐SBN  

2023  Liten  

Strategiska åtgärder – kort sikt (2020‐2022)              
Utredning miljözon   0,2(eng 

ångsbel 

opp)  

  Äskar inom 

ramen för 

åtgärdsprogr 

ammet 

Kommun 
en‐SBN  

2021‐  0*‐> 

Medel‐ 
stor  

Beteendepåverkan, Stadsbyggnadskontoret  
(personalresurs och aktiviteter)   

2    Äskar inom 

ramen för 

åtgärdsprogr 

ammet  

Kommun 
en‐SBN  

2020‐  Liten/ 

medel  

Trafikstrategi      Inom ram  Kommun 
en‐SBN  

2020‐  Medel  

Parkeringsstrategi      Inom ram  
SBN  

Kommun 
en‐SBN  

2020‐ 
2021  

Medel  

Grönytestrategi och grönyteplan      Inom ram  
SBN  

Kommun 
en‐SBN  

2020‐ 
2021  

Liten  

Utredning av framtida lokalisering av E14      Inom ram  
TRV  

TRV  2020  0**  

Utredning publik bilpool från kommunens bilar      Inom ram  Kommun 
en‐KS   

2020‐  0*‐> 

liten/  
medel  

Utredning åtgärder för förbättrade gång‐ och 

cykelpassager över järnvägen  
    Inom ram  

TRV  
TRV  2020‐ 

2023  
0* ‐

>liten  

Strategiska åtgärder – lång sikt (2023‐)              
Utredning ökad användning av grönska på  
Köpmangatan/Bergsgatan  

0,1(eng 

ångsbel 

opp)  

  Äskar inom 

ramen för 

åtgärdsprogr 

ammet  

Kommun 
en‐SBN  

2023‐  0*‐> 

liten  
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SUMMA  Per år:  
2,6  
Engång:  
0,5   

3,65          

Kostnaderna är preliminära och grovt uppskattade. Vid behov av justeringar kommer det 
lyftas för beslut.  
  
* Utredning utan efterföljande åtgärd ger ingen effekt. Skattad effekt efter är baserat på vad 
åtgärder efter utredning beräknas ha för effekt. Storleken på den skattade effekten kan komma 
att justeras i och med utredningen.   
** Ny dragning utan ombyggnation av Bergsgatan: liten, med ombyggnation: stor  
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9. Uppföljning av åtgärdsprogrammet  
En uppföljning av åtgärdernas effekter på luftkvaliteten görs genom den kontinuerliga 
mätningen av föroreningshalterna som krävs enligt Luftkvalitetsförordningens krav på 
mätning och rapportering. Detta gör det möjligt att komplettera de föreslagna åtgärderna med 
ytterligare åtgärder, om de åtgärder som genomförs visar sig vara otillräckliga.   

Information om aktuella halter av luftföroreningar redovisas fortlöpande på kommunens 
hemsida.  

Via samverkan för luftövervakning i Västernorrland rapporterar Miljökontoret årligen 
uppmätta halter till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Västernorrland.   

En uppföljning som sammanställer genomförda åtgärder skickas årligen av  
Stadsbyggnadskontoret till Länsstyrelsen Västernorrland. Uppföljning av vilka åtgärder som 
faktiskt genomförs föreslås också ske genom en kontinuerlig avrapportering till 
stadsbyggnadsnämnden.  

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

    
Referenser  
Energimyndigheten (2018), Omvärldsbevakning – biodrivmedelsmarknaden, Promemoria 
rörande biodrivmedelsmarknaden i Sverige och i världen,  
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/om-oss/lagesrapporter/biobransle/pm--
omvarldsbevakning-biodrivmedelsmarknaden.pdf   

Gustafsson, M., Blomqvist, G., Jonsson, P. & Ferm, M., (2010) Effekter av dammbindning av 
belagda vägar, Report, VTI,  

Janhäll, S., Genell, A., & Jägerbrand, A., (2013) Trafikinformation och miljöeffekter - 
beräkningar av omledningseffekter, VTI  

Naturvårdsverket (2019), Luftguiden version 4  

Naturvårdsverket (2017), Luft & miljö 2017 Barns hälsa, Om luftmiljö och svensk 
luftövervakning. ISBN 978-91-620-1303-5.  

Naturvårdsverket (2017) https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A- 
O/Dubbdack-anvandning-i-Sverige/   
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2020-12-21 30 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 196  Åtgärdsprogram för att förbättra 
luftkvaliteten och uppfylla miljökvalitetsnormen 
2020-2026 
(KS-2020-00802-2) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsluta föregående åtgärdsprogram SBN-2012-00964 för partiklar 
PM10 och kvävedioxid, 
 
att till kompletteringsbudget 2021 hänskjuta frågan om minskning av 
stadsbyggnadsnämndens budgetram med 400 000 kronor, 
 
att i teknisk omräkning inför MRP 2022 med plan för 2023-2024 
minska stadsbyggnadsnämndens budgetram med 400 000 kronor, 
 
att till kompletteringsbudget 2021 hänskjuta frågan om 
investeringsmedel på 650 000 kronor för de åtgärder i 
åtgärdsprogrammet som kommunen ansvarar för, 
 
att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att teckna nödvändiga avtal 
med berörda parter avseende åtagande och finansiering, 
 
att anta förslag till åtgärdsprogram SBN-2019-01296 för partiklar 
PM10 med de redaktionella åtgärder som finns redovisade i bilaga 3 
med två justeringar: 
 

-Förtydliga i den föreslagna åtgärden 6.1.1 att utredning om 
möjlighet till miljözon enbart gäller miljözon klass 1 för tunga 
fordon, 
 
-Stryk den föreslagna åtgärden 6.1.2, Utredning av 
dubbdäcksförbud Köpmangatan 

 
att ge stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden i uppdrag att 
genomföra en uppföljning av programmet efter halva 
programperioden och återkomma med eventuella förslag på 
kompletterande åtgärder 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2020-12-21 31 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Ärendet 
Ärendet handlar om att besluta om ett nytt åtgärdsprogram för att 
följa miljökvalitetsnormerna för luft. Kommuner som överskrider 
eller riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer för luft måste enligt 
miljöbalken ha ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med 
luftföroreningarna. Åtgärdsprogrammet beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar enligt följande förslag:  
 

att i att-sats 6 utom avsnitten 5.1.10, 6.1.1, 6.1.2  och 6.1.8 anta 
förslag till Åtgärdsprogram SBN-2019-01296 för partiklar 
PM10, med de redaktionella ändringar som finns redovisade i 
bilaga 3 Åtgärdsprogram med redaktionella ändringar. 

 
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Åke Johansson (V), Jan-Olov Lampinen (S) och Kjell Bergkvist (C) 
instämmer i Anders Hedenius (S) yrkande. 
 
Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till följande förslag: 
 

Att punkterna 5.1.7, 6.1.2, 6.1.3 och 6.1.9 stryks från 
åtgärdsprogrammet om luftkvalitet. 

 
Viktoria Jansson (M), Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan 
Falks (L) yrkande och protokollsanteckning. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Stefan Falk (L) med fleras förslag 
och dels Eva-Lotta Söderströms (SD) förslag. Hon ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L), Viktoria Jansson 
(M) och Liza-Maria Norlins (KD) protokollsanteckning får lämnas. 

Reservation 
Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Viktoria Jansson (M), 
Patrik Gustavsson (M), Bertil Kjellberg (M), Lina Modén (M), Tom 
Emanuelz (M), Mikael Gäfvert (M), Lars A.G Carlsson (M), Svea 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2020-12-21 32 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Westholm (SD), Tomasz Baron (SD), Eva-Lotta Söderström (SD), 
Mats Hellhoff (SD), Börje Mattsson (SD), Emil Esping (KD), Liza-
Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Ina Lindström Skandevall 
(L) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Viktoria Jansson (M) 
lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Vi Liberaler, Moderater och Kristdemokrater anser inte att 
privatbilismen i sig är det stora problemet för staden utan det är det 
bränsle som används. Vi vill att utveckling av en infrastruktur för 
elfordon gynnas med t.ex. fler laddstationer, att kommunens 
fordonsflotta bör göras fossilfri och att en beräkning alltid görs vid 
investeringar för energieffektivitet att snabbast möjligt nå största 
möjliga utsläppsminskningar. Vi vill inte införa miljözoner inom 
centrala Sundsvall, fordonssystemen behöver långsiktiga spelregler. 
Vi vill att kommunen aktivt tar del av kunskap och använder 
vägbeläggning som i så stor utsträckning som möjligt minimerar av 
dubbdäck orsakade höga partikelhalter av PM 10. Även om tanken 
är god tycker vi inte kommunen ska bedriva biluthyrning till 
allmänheten. Det är inte kommunens kärnverksamhet och dessutom 
vore det en osund konkurrens mot privata bilfirmor. Utöver detta så 
anser vi att parkeringsavgifterna inte ska höjas. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16 § 225 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-10-20 § 44 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse, 2020-09-30 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-26 § 146 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-08-03 
• Åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten och uppnå 

miljökvalitetsnormen (PM10) 
• Samrådsredogörelse 2020 Åtgärdsprogram för att förbättra 

luftkvaliteten 
• Bilaga 1 Luftkartläggning av centrala Sundsvall 
• Bilaga 2 Luftövervakningsstrategi 2020-2024 Västernorrland 
• Bilaga 3 Åtgärdsprogram med redaktionella ändringar 
 
_ _ _ _ 
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