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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 
planeringsförutsättningar 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 
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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 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. 
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