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Sammanfattning 
Genom att undersöka hur två olika kommuner i Sverige arbetar med och hanterar de 

luftkvalitetsproblem som uppstår i städer på grund av trafiksektorn, främst på gator och vägar, 

syftar studien till att identifiera problem och lösningar kring arbetet med åtgärdsprogrammen. 

Genom kvalitativa intervjuer med utvalda nyckelpersoner på kommunerna identifierades 

erfarenheter av att arbeta med luftkvalitetsfrågan. Dessa erfarenheter ställdes mot tidigare 

forskning för att belysa ifall de tillvägagångssätt kommunerna använder sig av är någonting 

som är väl beprövat eller om de är nya metoder. Resultatet av studien visade på ett par viktiga 

faktorer som behövs för att få bukt med luftkvalitetsproblemen; ekonomi, forskning samt 

inställning hos kommuninvånare och kommunalanställda. Det framgick ifrån informanternas 

argument att de åtgärder som är svårast att implementera i kommunerna berör frivilliga 

beteendeförändringar hos invånarna eftersom många helst inte vill förändra sina dagliga 

resmönster. De åtgärder som är enklast att införa är sådana som förbjuder vissa handlingar, till 

exempel dubbdäckförbud på vissa gator, då det inte krävs ombyggnation eller nybyggnation 

av staden. 

 

Nyckelord 
Luftföroreningar, kommuner, åtgärdsprogram, PM10, kvävedioxid, partiklar, hälsoproblem 
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Abstract 
By investigating how two different municipalities in Sweden are working with and managing 

problems regarding air pollution in cities due to the traffic sector, mainly on streets and roads, 

this study aims to identify problems and solutions concerning the work of the action 

programs. Through qualitative interviews with key people working in the municipalities, we 

identified experiences of working with air pollution. These experiences were compared to 

previous research to illustrate if the approaches the municipalities use is something that have 

been used before, or if these methods are new. The results of the study identified a couple of 

important factors needed to overcome problems regarding air pollution; economy, research 

and attitudes among residents and employees in municipalities. The arguments of the 

respondents made it clear that the hardest measures to implement are those considering 

voluntary behavioral changes, since many people are reluctant to change their daily travel 

patterns. The easiest measures to implement are those that prohibit certain acts, for example 

banning studded tyres on certain streets, since these measures do not require reconstruction or 

new construction of the city. 
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1. Inledning 
Människors hälsa påverkas negativt av att andas in luftföroreningar och kan för många även 

innebära en förkortad livslängd. Höga halter av luftföroreningar leder till höga 

samhällskostnader i form av till exempel sjukvård, skördebortfall och reparationsarbeten. 

Lokala utsläpp av luftföroreningar, till exempel ifrån industrianläggningar, fordon och hus 

som eldas med ved, påverkar luften i det närliggande området. Det finns dock luftföroreningar 

som kan transporteras långa avstånd och även påverka andra länder. De här föroreningarna är 

bland annat svaveldioxid, partiklar och marknära ozon. För att minska utsläpp av långväga 

föroreningar pågår internationella samarbeten, både inom EU och Förenta Nationerna (FN). 

Många gånger är det osäkert vilken effekt lagar och andra styrmedel får i praktiken, vilket 

leder till att det ibland dröjer flera år innan det går att utvärdera hur luftkvaliteten har 

påverkats av olika åtgärder. (Naturvårdsverket, 2012a) 

 

En av de största anledningarna till luftföroreningar i städer är trafiksektorn, då ofta på grund 

av genomfartstrafik med tunga fordon (Chiesa m.fl., 2014). Bilavgaser innehåller partiklar, 

kväveoxider och organiska ämnen. När dubbdäck används bidrar det även till att 

slitagepartiklar från vägbanan släpps ut. (Naturvårdsverket, 2014a) En del av slitagematerialet 

är inandningsbara partiklar (PM10). Dessa partiklar kan dras med upp i luften och bidra till 

höga halter av hälsoskadliga PM10. Det är främst under våren som höga halter av partiklar, 

PM10, uppmäts, eftersom det är då gatorna ofta är torra och har bar asfalt och många av 

bilisterna fortfarande använder dubbdäck (Sundsvalls kommun, 2014). 

 

En positiv trend är att bilmotorer utvecklats och blivit mer effektiva, samtidigt som nya 

mindre miljöfarliga bränslen tagits fram (Naturvårdsverket, 2014a). Den positiva utvecklingen 

motverkas dock till viss del av en ständigt ökande mängd trafik på vägarna. 

(Naturvårdsverket, 2012a). Antalet dieseldrivna personbilar, som släpper ut mer kvävedioxid 

än bensindrivna bilar, har också ökat (Naturvårdsverket, 2014a). Kvävedioxid är ett tecken på 

lokala luftföroreningar från trafiken. Gasen påverkar luftvägarna på ett skadligt sätt eftersom 

det kan ge upphov till irritation och dessutom en försämrad lungfunktion. Speciellt drabbade 

blir barn och personer med astma. (Naturvårdsverket, 2014b) 

 

I vissa kommuner anser man att ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter är något som 

hör ihop och att alla ska prioriteras lika mycket. Andra anser att genom att skapa ekonomiska 

förutsättningar i första hand lägger man även grunden till en ekologisk och social hållbarhet. 

Då ekonomiska faktorer ofta prioriteras i det politiska rummet, blir de andra aspekterna inte 

lika uppmärksammade. Detta kan man se i kommuners åtgärdsprogram då åtgärder som är 

dyra att genomföra ofta inte ligger bland de topprioriterade åtgärderna, utan snarare ligger 

under de långsiktiga målen som har med utbyggnation eller ombyggnation av kommunen att 

göra. (Cederberg och Nilsson, 2006) 

 

Cederberg och Nilssons (2006) studie gjordes då åtgärdsprogram för luftkvalitet höll på att 

upprättas i många kommuner i Sverige och författarna identifierade ett forskningsbehov om 

vilka effekter föreslagna åtgärder får. I vår studie så är huvudsyftet att undersöka hur två 
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kommuner på det praktiska planet arbetar med de åtgärder som står med i kommunens 

åtgärdsprogram. Detta nås genom att intervjua nyckelpersoner i respektive kommuner och på 

så vis identifieras argument gällande implementering och arbete med åtgärderna. 

 

1.1 Syfte 
Den här studien undersöker hur svenska kommuner arbetar med luftkvalitetsproblem. Studien 

har genomförts då ett behov av nutida undersökningar av kommuners arbete med 

åtgärdsprogram för luftkvalitet har identifierats. Genom att urskilja likheter och skillnader i 

arbetet i två svenska kommuner, Sundsvall och Uppsala, syftar studien till att ta reda på hur 

lokal implementering av nationella luftkvalitetsnormer sker och hur väl det fungerar enligt de 

på kommunen som arbetar med åtgärder mot luftkvalitetsproblem. En stor vikt i studien är att 

urskilja erfarenheter som förmedlas via nyckelaktörer i kommunerna, detta görs genom 

intervjuer baserade på kvalitativ intervjumetodik.  

 

1.2 Frågeställningar 
 Hur arbetar Sundsvall och Uppsala kommun med åtgärder mot höga halter av partiklar 

(PM10) och kvävedioxid? 

 Vilka argument förs för vad som möjliggör och förhindrar ett effektivt arbete med 

luftkvalitetsproblem? 

 Vilka skillnader och likheter går att urskilja mellan hur Sundsvall och Uppsala arbetar 

med åtgärdsprogrammet för partiklar (PM10) och kvävedioxid? 

 

1.3 Avgränsning 
Den geografiska avgränsningen har gjorts till Sverige med fokus på två kommuner. 

Avgränsningen har gjorts till svenska kommuner då Sverige är ett bra exempel där kommuner 

har ett högt självbestämmande och stort utrymme att själva tolka lagar och direktiv 

(Gustafsson, 2007). De kommuner som valts ut är Sundsvall och Uppsala. De har valts ut på 

grund av deras olika arbete med åtgärdsprogrammen som kommunerna har tagit fram, med 

avseende på luftkvaliteten. Dessa två kommuner valdes då deras olika hantering av 

luftkvalitetsfrågor gör det möjligt att jämföra argumenten som uppstår men ger även ett djup 

till analysen som kan vara svårt att åstadkomma med endast en kommun. En jämförelse 

mellan två kommuner ger en tydligare bild av hur kommuner praktiskt arbetar med samma 

nationella krav. En annan avgränsning som är gjord är att PM10 och kvävedioxid är de 

parametrar som fokus ligger på, eftersom det är dessa som åtgärdsprogrammen i de valda 

kommunerna behandlar. Åtgärdsprogrammet behandlar dessa parametrar eftersom de regleras 

av miljökvalitetsnormer och kommunerna har krav på sig att åtgärda för höga halter av PM10 

och kvävedioxid (SKL, 2008). 
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras bakgrunden till problematiken med PM10 och kvävedioxid i 

Sverige, samt regelverk och normer av betydelse för arbetet med luftkvalitetsproblem. De två 

kommunerna som valts presenteras tillsammans med sina åtgärdsprogram för 

luftkvalitetsproblem. 

 

2.1 Partiklar 
Partiklar ses idag som den luftförorening som utgör det största folkhälsoproblemet. Enligt en 

rapport från IVL uppskattas antalet förtida dödsfall på grund av exponering av höga 

partikelhalter vara cirka 3400 per år i Sverige. Den samhällsekonomiska kostnaden för detta 

beräknas vara ca 26 miljarder kronor, till följd av bland annat hälso- och sjukvårdskostnader 

samt förlorad arbetsinkomst (Gustafsson m.fl., 2014). 

 

Beroende på vilken källa partikelutsläppet sker ifrån har partiklarna olika storlek och kemisk 

sammansättning. Ett av de vanligaste sätten att mäta partiklar är med partikelmåttet PM10. 

Partiklar som benämns PM10 har en diameter på 0,0001 till 10 µm, och är så pass små att de 

kan ta sig förbi svalget ner i luftrör och lungor. (Naturvårdsverket, 2014a) Källorna till 

partikelutsläpp kan vara både naturliga och antropogena. Partiklar från damm och havssalt är 

vanligast bland de naturliga källorna, medan partiklar från antropogena källor ofta kommer 

från industrier eller slitage av vägbanor vid användning av dubbdäck. Vid förbränning i 

industrier bildas små partiklar på 0,5-1 µm, medan slitage av vägbanor bildar grövre partiklar 

som är 1-10 µm. (Naturvårdsverket, 2014a) Det primära utsläppet av partiklar (PM10) från 

trafiken kan komma från både en direkt och en indirekt källa. Den direkta källan är en summa 

av två bidrag: avgasutsläpp från fordon och slitage från däck och bromsar, vilket påverkas av 

fordonets rörelse. Den indirekta källan som primärt genererar PM10-utsläpp från trafiken är 

när löst material dras med upp i luften från vägbanan. (Chiesa m.fl., 2014) 

 

I nordliga städer runt om i världen är nivåer av damm extra höga på våren. De största 

faktorerna till de höga dammnivåerna handlar om att dubbdäck används för att öka säkerheten 

för fordon under vinterhalvåret. Även om dubbdäck upplevs som säkrare är en nackdel att de 

ger upphov till att skadliga partiklar frisläpps. Det finns dock däck som inte använder sig av 

dubbar som halkskydd, så kallade friktionsdäck, som är designade på olika sätt för att klara 

olika typer av klimat. Just dubbdäck är väl använda i främst Finland, Skandinavien och 

Ryssland men också på några platser i Kanada och i USA. Den ökade användningen av 

dubbdäck har visat sig ge stor påverkan på vägar och ge stor slitage av dem, på grund av detta 

så har restriktioner mot dubbdäck införts med fokus på dubbantal per däck, dubbstorlek med 

mera. I Skandinavien finns en regel som säger att personbilar bara får vara utrustade med 

dubbdäck som har så kallade “lätta dubbar”, större fordon får ha något tyngre dubbar på 

däcken. I vissa länder råder det dubbdäcksförbud i hela landet, till exempel Tyskland och 

Japan. Istället för dubbdäck så har dessa länder utvecklat kvaliteten på vägarna så att de är 

säkrare, även vid vinterväglag. (Kupiainen och Pirjola, 2011) 
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2.2 Kvävedioxid 
Kvävedioxid (NO2) är en giftig gas. Främst människor med astma kan uppleva förvärrade 

besvär vid höga koncentrationer av gasen. Vid en ökning av koncentrationen av kvävedioxid 

med ca 10 µg/m3 så bedöms andelen förtida dödsfall öka med 12-14%. Kvävedioxid 

uppkommer genom förbränningsprocesser. I dessa processer reagerar luftens kväve och syre 

med varandra på grund av de höga temperaturerna i motorer. När detta sker bildas kväveoxid 

och kvävedioxid. Dessa två oxider kallas tillsammans för NOx. (SMHI,2014). 

 

Rent allmänt är det trafiken som står närmst kopplat till utsläpp av kvävedioxid i städer. 

Gasen är ett stort problem i många städer, men man har noterat att halterna har sjunkit under 

de senaste åren. Trots minskningen har man sett att den sjunkande trenden har planat ut under 

2000-talet och att det i framtiden kan finnas risk för en förhöjd mängd av kvävedioxid. Ifall 

ett eventuellt överskidande skulle inträffa finns det risk att man överstiger de 

miljökvalitetsnormer och miljömål som finns. De senaste åren har en större andel kvävedioxid 

uppmätts i Sverige, detta beror på den ökade användningen av dieselbilar idag jämfört med 

tidigare (SMHI,2014). 

 

2.3 Regelverk 

2.3.1 Internationellt 

EU-direktivet 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa är en revidering av tidigare 

rättsakter om luftkvalitet. Genom att fastställa mål för luftkvaliteten är det huvudsakliga syftet 

att minska skadliga effekter på miljön och människors hälsa. För att kunna samla in 

information om luftkvaliteten för att se långsiktiga tendenser i hela EU ska medlemsstaterna 

utvärdera luftkvaliteten med gemensamma metoder och kriterier. Medlemsstaterna ska 

upprätthålla god luftkvalitet och förbättra den där det behövs. Direktivet syftar även till att 

medlemsstaterna genom ett ökat samarbete ska minska luftföroreningarna inom EU. (EU-

direktiv 2008/50/EG) 

 

2.3.2 Nationellt 

Enligt lag ska Sverige anpassa sin lagstiftning till den gällande EU-rätten. Detta innebär att 

Sverige inte får använda sig av en lag som går emot EU:s regler. (Sveriges riksdag, 2014) För 

att följa EU-direktivet 2008/50/EG har Sverige så kallade miljökvalitetsnormer (MKN). De är 

juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken och är till för att skydda miljön och människors 

hälsa. (SKL, 2008) Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) och kvävedioxid ingår i 

Luftkvalitetsförordningen (2010:477). I Tabell 1 visas miljökvalitetsnormerna för partiklar 

(PM10) och i Tabell 2 visas miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid.  
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Tabell 1: Miljökvalitetsnormer (MKN) för partiklar (PM10) för att skydda människors hälsa. Dygnsmedelvärde och 
årsmedelvärde redovisas. (Naturvårdsverket, 2014c) 

MKN för partiklar (PM10)  

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

1 dygn 50 µg/m3 Värdet får överskridas 35 gånger per år. 

1 år 40 µg/m3 - 

 

Tabell 2: Miljökvalitetsnormer (MKN) för kvävedioxid för att skydda människors hälsa. Timmedelvärde, dygnsmedelvärde 
och årsmedelvärde redovisas. (Naturvårdsverket, 2014b) 

MKN för kvävedioxid 

Medelvärdestid Värde Anmärkning 

1 timma 90 µg/m3 Så länge föroreningsnivån aldrig går över 200 
µg/m3 luft under en timme mer än 18 gånger per 
år får värdet överskridas 175 gånger per år. 

1 dygn 60 µg/m3 Värdet får överskridas 7 gånger per år. 

1 år 40 µg/m3 - 

 

2.3.3 Miljömålet Frisk luft 

Förutom miljökvalitetsnormerna är partikelutsläpp en av de utmaningar som nämns i 

Naturvårdsverkets (2012a) miljömål Frisk luft. Definitionen av målet, som är fastställt av 

riksdagen, lyder: 

 

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas." 

(Naturvårdsverket, 2012a) 

 

Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft, varav PM10 och 

kvävedioxid är två av dem. Enligt Naturvårdsverket (2014d) är det inte i dagens läge möjligt 

att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med varken de beslutade eller ens de planerade 

styrmedlen. Däremot är utvecklingen i miljön positiv men trenderna för olika typer av utsläpp 

och halter i miljön är varierande. Internationella insatser behövs för att ytterligare minska 

halterna. (Naturvårdsverket, 2014d) 

 

2.4 Hur styrs kommuner? 
Enligt Gustafsson (2007) har utvecklingen av styrandefördelningen i Sverige förändrats 

genom åren och kommunerna har fått mer makt och större ansvar för sina medborgare. Detta 

har lett till ett större beroendeförhållande mellan staten och kommuner. Kommuner och 

landsting får fler ärenden av staten att ansvara för hanteringen av betydelsefulla 

samhällsuppgifter inom det speciallagsreglerade området där bland annat Miljöbalken finns 

med. Det blir svårare i dagens läge att kunna göra någon direkt uppdelning mellan riks- och 

kommunalpolitiska frågor vilket leder till att gränsen mellan de två sektorerna blir otydligare. 

Speciallagarna har fått en ökad ramlagskaraktär men samtidigt har en minskad statlig 

detaljreglering gett nämnderna i kommunerna en större självständighet i själva tillämpningen 

av lagar och regler. Statens styrning och kontroll av den kommunala verksamheten sker i 

olika former: grundlagar, vanlig lagstiftning och genom regeringens förordningsmakt. 
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Länsstyrelser och de centrala ämbetsverken har alltid haft en allmän tillsynsplikt över 

kommunerna för att se till att lagarna faktiskt genomförs, i hela landets kommuner. Med tiden 

har tillsynsinspektioner och besiktningar av lokala och regionala statliga organ minskat, 

istället har en mer allmän tillsyn implementerats för att följa upp och ge stöd åt vissa 

verksamheter. (Gustafsson, 2007) 

 

De politiska partierna utgör grunden för de förtroendevaldas arbete i kommunerna och 

landsting, precis som i riksdagen. Genom de förtroendevalda leds medborgarnas inflytande in 

över den kommunala verksamheten. Partiers betydelse i den kommunala beslutsprocessen har 

blivit större, bland annat genom fler ombudsmannatjänster i större kommuner och tillsättandet 

av politiska sekreterare som ska stå partigrupperna till tjänst. (Gustafsson, 2007) 

 

Enligt Rapaports (2002) studie, rådde det i början av millennieskiftet en osäkerhet i Sverige 

om huruvida en nationell policy med framgång kan implementeras på lokal nivå i kommuner. 

Det fanns en oklarhet om en nationell politik kommer att vara effektiv när de genomförs på 

lokal nivå, och ifall det kan leda till onödiga finansiella kostnader för kommunerna, 

allmänheten och den privata sektorn. I Rapaports (2002) studie kallas detta för “en spatial 

politisk klyfta”, vilket är en oförmåga att se hur de lokala effekterna av en policy fastställs vid 

de högre förvaltningsnivåerna i regeringen. 

 

2.5 Implementeringspolicy 
Policyprocesser inom olika sektorer i en kommun är ofta parallella, vilket innebär att 

diskussioner och beslutstagande pågår samtidigt men opåverkade av varandra i olika politiska 

sektioner (Olsson m.fl. 2015). Policyprocesser kan därför leda till olika beslut och åtgärder 

därefter, trots att de ofta behandlar samma problem (Fallde, 2011). Detta parallella 

handlingssätt kan bidra till att skapa motsägande policys som gör det svårare för dem att bli 

effektiva. Fallde (2011) skriver att för att undvika detta så är samarbete mellan de olika 

sektorerna viktigt, speciellt för sektorer som arbetar med samma problem.  

Integrering kan förekomma i alla faser av en politisk process och den kan vara närvarande 

under hela eller delar av processen (Rouillard et al., 2013). Beroende på var samordningen 

sker kan det ha olika effekter på det politiska resultatet. Till exempel skulle integrerade 

definitioner av ett problem, men parallella politiska mål och åtgärder, resultera i en 

osammanhängande politik. Å andra sidan kan motstridiga politiska mål men integrerade 

politiska åtgärder fortfarande resultera i integrerat genomförande av den ledande politiken 

(Rouillard et al., 2013). Olsson m.fl. (2015) diskuterar i sin studie om implementering av ett 

hållbart miljötänkande att ett av de största problemen handlar om att policyskaparna tror att de 

arbetar målinriktat baserat på syftet, men att de i själva verket missar syftet. Författarna menar 

att det blir såhär eftersom kommuner ibland kan uppleva en dålig integrering av policys, i alla 

sektorer i kommunen. Då finns alltså en policy framtagen men den blir inte helt lyckad då den 

inte införs på ett effektivt sätt i kommuners dagliga arbete. 

 

Moll och Zander (2013) skriver att man inom många forskningsområden arbetar väldigt 

målbaserat, med målet att bilda teorier och skapa vetenskaplig kunskap. För forskningsprojekt 

som är mer inriktade mot att påverka samhället och främja en hållbar utveckling är målen mer 
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implementeringsorienterade och menade att resultera i en förändring. När man arbetar med 

implementeringsorienterad forskning är en utmaning att producera kunskap och möjliga 

lösningar som involverar alla relevanta discipliner och berörda parter. Det kräver att olika 

discipliner har ett nära samarbete, vilket många forskare fortfarande är ovana vid. Arbetet 

slutar inte heller med en färdig uppsättning data, utan det är snarare så att det börjar där. 

Slutsatser dras från insamlad data och strategier måste sättas upp utifrån den datan. (Moll och 

Zander, 2013) Det arbete som kommuner gör inom luftkvalitetsproblematik blir på så sätt 

implementeringsorienterad forskning, då man utifrån insamlad data om halter av PM10 och 

kvävedioxid sätter upp strategier för hur man ska gå tillväga för att få ner halterna (Sundsvalls 

kommun, 2014; Uppsala Kommun, 2014). 

 

2.6 Åtgärdsprogram - Varför finns de? 
Om en kommun överskrider eller riskerar att överskrida en miljökvalitetsnorm måste de 

meddela länsstyrelsen och Naturvårdsverket (SKL, 2008). Vidare kan kommunerna få krav på 

sig att upprätta ett åtgärdsprogram om sannolikheten är att förhållandena inte kommer 

förbättras tillräckligt snabbt utan att ytterligare åtgärder sätts in. Om överskridandets orsak är 

att det finns många olika utsläppskällor som kräver samordnade åtgärder är det extra viktigt 

att upprätta ett åtgärdsprogram. Naturvårdsverket för frågan vidare till regeringen som 

bestämmer vem som ska ta fram ett åtgärdsprogram. Anledningen till att man tar fram 

åtgärdsprogram är för att integrera olika åtgärder och aktörer, detta för att man ska kunna 

utföra de mest kostnadseffektiva handlingarna för att kunna möta miljökvalitetsnormerna. 

(SKL, 2008) Åtgärdsprogrammet ska enligt krav från miljöbalken omprövas vid behov, men 

dock minst var sjätte år. En översyn/uppföljning ska årligen genomföras för att se vad som är 

åtgärdat i kommunen så att man därefter ska kunna identifiera behovet av möjliga ändringar 

eller utökade åtgärder. (Sundsvalls kommun, 2014) 

 

2.6.1 Sundsvalls åtgärdsprogram 

Redan år 1988 tog det dåvarande gatukontoret tillsammans med miljökontoret i Sundsvalls 

kommun fram en rapport för olika åtgärder för att minska avgasutsläppen i kommunen. Vissa 

av de åtgärder som då föreslogs har genomförts, men resultaten har inte varit tillräckliga. I 

staden uppmäts de högsta halterna av partiklar främst på de större trafiklederna i centrum: 

Bergsgatan, Skolhusallén, Köpmangatan och Parkgatan (se Figur 1 för karta). 

Norrmalmsgatan är dock ett undantag, på gatan går det mycket trafik men partikelhalterna är 

lägre (Sundsvalls kommun, 2014). Förklaringen är att gatan har ett öppet gaturum utan hus. 

Användning av dubbdäck är hög även vid vårväder och torrare väglag. En minskning i 

användandet av dubbdäck är därför en viktig del i Sundsvalls åtgärdsprogram för PM10, 

eftersom det är just dubbdäck som till stor del bidrar till slitage av vägbanan och därmed 

bildandet av partiklar. (Sundsvalls kommun, 2014) 
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Figur 1: En karta över Sundsvalls centrum, som visar de större trafiklederna i centrum där de högsta halterna av partiklar 
uppmätts: Berggatan, Skolhusallén, Köpmangatan och Parkgatan. (Lantmäteriet, 2015a) 

I Sundsvalls kommun har man genom mätningar och beräkningar av PM10 och kvävedioxid 

kunnat se att de miljökvalitetsnormerna överskrids. Kommunen har därför fått krav på sig 

ifrån Naturvårdsverket att upprätta ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet, som är framtaget 

av Länsstyrelsen och Trafikverket tillsammans med kommunen, presenteras vilka åtgärder 

som berörda aktörer planerar att genomföra för att kunna sänka halterna av luftföroreningar i 

kommunen. Det är främst trafiken som ger upphov till föroreningarna och det blir då i första 

hand väghållarna, kommunen och Trafikverket, som får ansvaret för att vidta åtgärder. 

(Sundsvalls kommun, 2014) 

 

Sundsvalls åtgärdsprogram är indelat i fyra stadier som representerar olika tidsperioder. I 

dessa stadier ser man över de mål man har i programmet, men på olika tidsutsikter. I det första 

stadiet, under 2014, att partikelhalterna ska kunna sänkas med hjälp av väghållningsåtgärder 

som dammbindning, spolning och sopning. I det andra stadiet, under 2015 börjar den nya 

E4:an som går förbi centrum användas, och förhoppningarna är att den nya vägen kommer att 

innebära en minskning av trafiken i centrum. Det tredje stadiet, som berör åren 2015-2020, 

handlar om en eventuell framtida västlig förbindelse samt nya trafikregleringar. Det fjärde och 

sista stadiet berör åren 2020-2030 och där siktar kommen på att halterna av luftföroreningar 

ska kunna minskas genom åtgärder som handlar om att kunna reducera den totala biltrafiken. 

Olika projekt som handlar om att fördubbla kollektivtrafiken och att det ska bli lättare att 

cykla i staden är viktiga inför en förändrad trafiksituation i Sundsvall och då även minskade 

luftföroreningar. (Sundsvalls kommun, 2014) 

 

Sundsvalls kommun har i sitt åtgärdsprogram listat de åtgärder som föreslagits som direkta 

och som bör sättas in med omedelbar verkan i och med kravet på en minskning av partiklar. 

Dessa åtgärder utförs av den avdelning på kommunen som arbetar med vägunderhåll. 
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Anledningen till att dessa åtgärder ska utföras är för att de har visat sig vara effektiva i 

minskningen av partiklar och just PM10 (Sundsvalls kommun, 2014). 

 

Åtgärderna innebär följande förändringar i Sundsvalls kommuns (2014) åtgärdsprogram: 

 Vid nybeläggning av gator i centrum ska beläggning som minskar bildning av 

partiklar användas. 

 Vid halkbekämpning ska tvättad stenkross som är större än 2 millimeter användas 

 Vid misstanke om risk för höga halter PM10 ska dammbindning genomföras 

 Vid behov ska bland annat våtsopning av vägar göras 

 

2.6.2 Uppsalas åtgärdsprogram 

Uppsala Kommun (2014) fick år 2005 i uppdrag av regeringen att upprätta ett åtgärdsprogram 

för luftkvaliteten, då mätningar som gjorts på Kungsgatan i Uppsala visat att den tillåtna 

föroreningsnivån för PM10 och kvävedioxid hade överskridits de senaste åren. Syftet med 

åtgärdsprogrammet är att hjälpa kommunen att uppfylla de miljökvalitetsnormer som finns för 

partiklar och kvävedioxid.  

 

År 2012 var första gången sedan åtgärdsprogrammet infördes som Uppsala klarade normerna 

för både PM10 och kvävedioxid. Utvecklingen av luftkvaliteten är positiv, men det är svårt att 

avgöra om det är en trend som kommer fortsätta på lång sikt. I samråd med Länsstyrelsen i 

Uppsala Län bestämde sig därför Uppsala kommun för att ompröva sitt åtgärdsprogram. 

(Uppsala kommun, 2014) 

 

Åtgärdsprogrammet har även kompletterats med ytterligare åtgärder när det har behövts. Den 

1:a oktober 2010 infördes ett dubbdäcksförbud på Kungsgatan/Vaksalagatan (se Figur 2 för 

karta) och den 1:a januari 2013 infördes en miljözon för tunga fordon i den centrala staden. 

Uppsala har ett relativt litet centrum. Detta påverkar luftkvaliteten i staden eftersom 

stadstrafiken blir koncentrerad till en liten yta. De senaste åren har stadskärnan utvecklats och 

fler gångfartsbanor, cykelbanor och cykelparkeringar har byggts. År 2006 öppnade även en ny 

sträckning av E4:an, som bidragit till att minska genomfartstrafiken i staden. (Uppsala 

kommun, 2014) 
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Figur 2: En karta över Uppsala centrum, som visar de gator med dubbdäcksförbud: Kungsgatan och Vaksalagatan. 
(Lantmäteriet, 2015b) 

 

Vid omprövningen av åtgärdsprogrammet har kartor med luftföroreningshalter uppdaterats för 

att få reda på hur många som utsätts för höga halter av luftföroreningar i sin bostad. Detta har 

gjorts både för att beräkna hälsorisker och samhällsekonomiska kostnader, samtidigt som 

kartläggningen också kan användas vid planering av trafik, infrastruktur och nya bostäder. I 

kartläggningen som Uppsala gjort över luftföroreningshalter har förskolor och skolor märkts 

ut, då barn är en av de grupper som löper störst risk för att bli sjuka på grund av exponering 

av höga partikelhalter. (Uppsala kommun, 2014) 

 

Uppsala kommun (2014) har i sitt förslag till åtgärdsprogram identifierat ett stort antal 

åtgärder, där vissa är mer prioriterade än andra. De åtgärder som föreslagits delas in i följande 

kategorier: 

 Ren och effektiv trafik 

 Förbättrad vägrenhållning 

 Planering 

 Kommunikation 

 Förslag till åtgärder på nationell nivå 

 Om åtgärderna i programmet inte ger önskad effekt 

 

Målsättningen som Uppsala kommun (2014) har är inte bara att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna, utan att även fortsätta arbeta för att få ner luftföroreningarna även 

efter detta gjorts. Detta görs för att även om normerna nås kan lägre utsläpp av partiklar också 

påverka hälsan, och det är därför viktigt att ständigt arbeta för att minska utsläppen.  
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3. Metod 
Detta kapitel redogör och motiverar metoden för insamling av empiri. Därefter presenteras 

val av studiens område, informanter och analysmetod. 

 

Arbetet initierades genom kontakter med VTI som identifierat forskningsbehov inom 

åtgärdsinriktad luftkvalitet. Med avseende på gatudrift finns det i dagens läge ingen 

samordning eller optimering mellan vinterdrift och barmarksdrift utan åtgärderna väljs med 

hänsyn till väder, väglag och trafik. De metoder som används idag är främst framtaget med 

avseende på biltrafik på landsväg, vilket gör att de inte är tillräckligt anpassade till urbana 

miljöer där förutsättningar och krav ofta varierar. Det finns därför ett behov av att undersöka 

hur det faktiska arbetet med åtgärder fungerar i urbana kommuner idag.  

 

3.1 Val av kommuner 
För att se hur två kommuner med olika förutsättningar arbetar med luftkvalitetsproblem 

valdes Sundsvall och Uppsala ut. Båda kommunerna ligger nära kusten men har relativt olika 

klimat. Sundsvall är mindre än Uppsala men är ändå centralort i Västernorrlands län samt 

Norrlands tredje största kommun. Kriterierna vid val av kommun var att de skulle arbeta 

aktivt med luftkvalitetsfrågor och även ha upprättat ett åtgärdsprogram för PM10 och 

kvävedioxid. Detta eftersom syftet med intervjuerna var att undersöka hur föreslagna åtgärder 

implementeras för att få ner halter av PM10 och kvävedioxid. Både Sundsvall och Uppsala 

uppfyllde dessa kriterier.  

 

3.2 Val av och kontakt med informanter 
Efter ett tips ifrån Mats Gustafsson, forskare på VTI, kontaktade vi Naturvårdsverkets 

handläggare för miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för luft. Kontakten etablerades 

genom ett telefonsamtal där vi berättade om vår studie. Sedan fick vi via mail förslag på 

kontaktpersoner i de kommuner som arbetar aktivt med åtgärdsprogram för PM10 och 

kvävedioxid. Två informanter med olika yrkesroller valdes ut ifrån varje kommun. Kontakten 

med informanterna inleddes genom mailkontakt. De som tillfrågades om de ville ställa upp på 

en intervju var i första hand de kontaktpersoner som handläggaren på Naturvårdsverket 

föreslagit. Sedan rekommenderade vår första informant på respektive kommun en person som 

har andra arbetsuppgifter men ändå är involverad i arbetet med åtgärdsprogrammet för PM10 

och kvävedioxid.  

 

Informanterna i respektive kommun arbetar båda med åtgärdsprogrammet, men de arbetar på 

olika avdelningar på kommunen. Detta var för att vi skulle få en bredare kunskap om hur 

kommunerna arbetar med luftkvalitetsfrågor på olika plan. Från Sundsvalls kommun 

intervjuades en trafikplanerare från Stadsbyggnadskontoret. Hen har varit med och tagit fram 

åtgärdsprogrammet för friskare luft i Sundsvall och arbetar även med översyn på 

partikelhalterna i kommunen. En miljöinspektör från Miljökontoret på Sundsvalls kommun 

intervjuades också. Hen är ny med att arbeta med åtgärdsprogrammet men har arbetat med 

mätningar av partiklar. Från Uppsala kommun intervjuades en trafikplanerare som även är 

projektledare för åtgärdsprogrammet för omgivningsbuller. Då hen arbetar med 
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trafikplanering allmänt är det många frågor om buller och luftfrågor som kopplas samman. En 

miljö- och hälsoskyddsinspektör från Miljöförvaltningen på Uppsala kommun intervjuades 

också. Hen har erfarenhet av arbete med luftkvalitetsfrågor och sitter med i den arbetsgrupp 

som utformat åtgärdsprogrammet. 

 

Innan eller i samband med intervjuerna tillfrågades informanterna om samtalen fick spelas in. 

De blev också tillfrågade om titeln på deras yrkesroll fick användas i studien då en del av 

syftet är att se hur kommunerna arbetar med åtgärdsprogrammet på olika plan. Samtliga 

informanter accepterade att vi i studien skriver ut detta och att samtalen spelades in. Innan 

intervjuerna fick informanterna ta del av intervjuguiden, för att kunna ta fram material som de 

ansåg vara lämpligt för att kunna besvara frågorna på ett djupare sätt (Ekholm och Fransson, 

2005). Vi hade dock tagit bort följdfrågor och frågor om specifika åtgärder i den versionen av 

intervjuguiden som skickades, för att inte informanterna skulle bli alltför låsta vid de frågor 

som de fått ta del av i förväg. Vi ville på så sätt få dem att utveckla sina svar djupare under 

själva intervjun och öppna upp för en diskussion utanför de ramar som frågorna skapar. 

 

3.3 Val av intervjumetodik 

Vi valde att göra en studie med kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse om hur 

arbetet med åtgärdsprogrammen går till. Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att få en 

inblick i hur två kommuner praktiskt arbetar med åtgärdsprogrammen. Intervjuguiden är 

utformad så att informanterna ska kunna ge oss en mer konkret inblick i arbetet än vad de 

offentliga dokumenten gör. Det finns många sätt att utföra kvalitativa intervjuer men i den här 

studien så användes metoden som beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) för att få en grund 

i skapandet av intervjufrågor. För att kunna belysa flera olika aspekter och olika perspektiv 

har informanterna valts för att de har olika yrkesroller men arbetar inom samma område, 

vilket är luftkvalitetsfrågor i kommunen. 

 

3.4 Strukturering av intervjuer 
Frågorna till intervjuerna gjordes semi-strukturerat. De är konstruerade enligt Kvale och 

Brinkmanns (2009) metod. Frågorna var uppradade på ett strukturerat sätt, där varje fråga 

skrivits för att kunna ge ett diskussionsvänligt svar. De öppna frågorna kan därför inte 

besvaras med ett ja eller nej. Informanterna uppmuntrades att svara på frågorna en efter en för 

att få en konsekvent uppbyggnad av intervjuerna och underlätta för efterbehandling av 

materialet. I slutet av intervjuerna ställdes en öppen fråga med avseende på om informanten 

ville tillägga något som vi inte berört, detta för att se till att vi inte missat något av relevans.  

 

Boeije (2010) diskuterar hur man kan skilja strukturerade och semi-strukturerade intervjuer 

ifrån varandra. En strukturerad intervju har väldigt specifika frågor som ställs i en viss 

ordning vilket gör metoden till en ram där den som håller i intervjun bestämmer inom vilket 

område diskussionen ska hållas. Den semi-strukturerade metoden är däremot mer öppet lagd 

men ett tydligt ämnesfokus hålls. Vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer då vi hade ett 

tydligt ämnesfokus men ändå ville få öppna och utvecklande svar från informanterna. Då 

syftet med studien inte är hypotesstyrd utan tillvägagångssättet är mer explorativt, var semi-

strukturerade intervjuer att föredra. 
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3.5 Intervjuguide 
För att kunna ha en tydlig struktur i intervjuerna och för att alla intervjuer skulle genomföras 

på samma sätt använde vi oss av en intervjuguide. För att utforma en intervjuguide som 

lämpade sig till det valda ämnet studerade vi Sundsvalls och Uppsalas åtgärdsprogram för 

PM10 och kvävedioxid utförligt i samband med skapandet av intervjuguiden. De första 

frågorna behandlade vad informanterna hade för roll på kommunen och på vilket sätt de 

arbetar med luftkvalitetsfrågor. Genom att informanterna inledningsvis blev tillfrågade om 

sina roller så försökte vi öppna upp för ett avslappnat samtalsklimat. Därefter ställdes frågor 

som var menade till att uppfylla studiens syfte. Vi var noga med att inte ställa ledande frågor, 

utan att informanterna på ett mer öppet sätt skulle få berätta hur arbetet med luftkvalitet går 

till. Vi ställde däremot specifika frågor till respektive kommun om de listade åtgärderna i 

åtgärdsprogrammen, för att få en fördjupad förståelse om varför de beslutat sig för de valda 

åtgärderna. Vi försökte sedan leda in informanterna i att svara på hur dessa åtgärder har gått 

att implementera och ifall man sett effekter av dem, både negativa men med ett tydligt fokus 

på positiva effekter. Se Bilaga 1 och 2 för intervjuguiderna. 

 

3.6 Genomförande av intervjuer 
Samtliga intervjuer skedde på telefon, då vi ansåg att för mycket tid hade gått åt till resor om 

vi gjort intervjuerna på plats. Vi ansåg att vi fick ut det vi ville av intervjuerna och tror inte att 

vi fått ut mer information genom att ha personintervjuer. Intervjuerna var mellan 25 och 60 

minuter långa. Intervjuerna spelades in med två olika ljudinspelningsenheter, för att ha en 

säkerhetskopia om någonting skulle bli fel med en inspelning. Vi båda medverkade under alla 

intervjuerna. En av oss hade en mer ledande roll som intervjuare och ställde frågor, medan 

den andra lyssnade mer intensivt och ställde följdfrågor. Dessa roller skiftade vi mellan oss 

genom de fyra intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är ett aktivt lyssnande på 

informanten en förutsättning för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Då man i den ledande 

rollen som intervjuare ibland kan fokusera för mycket på kommande fråga, är det en fördel att 

ha en andra intervjuare som kan lägga mer energi på att lyssna aktivt på informanten. Därför 

är det att föredra att vara två intervjuare för att kunna komplettera varandra. 

 

I efterhand genomfördes kortare uppföljningsintervjuer via mail med trafikplaneraren i 

Sundsvalls kommun och miljö- och hälsoskyddsinspektören i Uppsala kommun. Detta gjordes 

för att reda ut frågor som uppstod under bearbetningen av materialet. 

 

3.7 Efterbehandling av material 
För att underlätta analyseringen av materialet transkriberades intervjuinspelningarna, ord för 

ord.  Det första steget i analysen av intervjuerna var att göra sammanfattningar av 

transkriberingarna, för att lättare kunna hitta nyckelfraser i intervjuerna. Sedan genomfördes 

tematiseringar genom att studera sammanfattningarna från samtliga intervjuer. Genom 

tematiseringen har vi valt ut det i intervjuerna som är relevant för vårt syfte. Modellen är 

skapad genom Boeijes (2010) Öppna kodnings-modell som inspiration. Detta för att göra det 

lättare att analysera, genom att belysa delar av de svar som är av hög relevans och att isolera 

positiva och negativa åsikter. En meningskoncentrering gjordes, där informantens uttalanden 
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binds samman till kortare formuleringar som sedan används för att lättare kunna utvärdera 

informantens påstående i analysen, här görs även ett sökande efter återkommande teman 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Fyra teman identifierades, dessa var: Prioriteringar, Attityder, 

Samarbeten och utvärdering, och Förbättringar. Dessa teman identifierades då nyckelord i 

intervjuerna visade sig vara lika och var då lätta att kategorisera. 

 

3.8 Metoddiskussion 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) så handlar validitet om huruvida något är giltigt, 

sanningsenligt och att påståendet kan visas vara starkt. Ett starkt argument ska vara strikt 

bundet till sin utgångspunkt. Inom samhällsvetenskapen har validitet kommit till att handla 

om ifall en metod utreder vad den påstås utreda. En annan viktig faktor inom validiteten är att 

studien undersöker det syftet med studien är. Som tidigare nämnt har vi i den här studien valt 

att styrka validiteten genom att utföra intervjustudier med två informanter från varje kommun. 

Validitetsdiskussionen skiljer sig enligt Kvale och Brinkmann (2009) beroende på om man 

gör en kvantitativ eller kvalitativ studie. I en kvalitativ studie mäter man inte olika variabler 

utan försöker istället hitta olika bakomliggande faktorer, samband, processer och så vidare. 

Våra intervjufrågor syftar till att på ett öppet sätt få informanterna att känna sig trygga i att 

svara ärligt, men man bör vara medveten om att informanterna argumenterar för en sak men 

kanske tycker en annan sak i verkligheten. Genom att ha en semistrukturerad intervjuguide 

med öppna frågor blir validiteten i svaren högre än vid en strukturerad intervju, eftersom 

följdfrågor kan ställas vid eventuella otydligheter. Vi ökar validiteten i våra resonemang, 

speciellt i vårt analysavsnitt, genom att förstärka dem med tidigare studier som liknar vår 

egen. Det är dock viktigt att tänka på att studien inte är representativ för hela Sverige, då val 

av kommun och informanter påverkar studiens resultat. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att reliabilitet handlar om forskningsresultatens struktur 

och hur trovärdiga dessa resultat är. Den här trovärdigheten räknas ofta i hur detta resultat kan 

återges vid ett annat tillfälle, av helt andra forskare. Utifall informanterna ändrar sina svar 

under intervjun eller ger olika svar till olika intervjuare tyder det på en låg reliabilitet. Hur vi 

som intervjuare ställer frågor påverkar också reliabiliteten. Olika formuleringar av en fråga 

kan oavsiktligt leda till olika svar. Genom att vi använt oss av en intervjuguide där vi ställt 

frågorna på samma sätt till alla informanterna, ökas på så sätt vår reliabilitet som intervjuare.  

 

När teman i transkriberingen gjordes så lästes materialet igenom var för sig och 

återkommande argument noterades. Sedan diskuterades sammanfattningarna av 

transkriberingarna tillsammans för att finna ytterligare argument och infallsvinklar som den 

enskilda författaren kanske kan ha missat. Vid transkriberingen började vi med att lyssna 

igenom och skriva ner materialet var för sig. Efter detta moment lästes den andres 

transkribering igenom samtidigt som inspelningen lyssnades igenom för att minska risken för 

att misstag gjorts i transkriberingen. En diskussion fördes för att kunna bolla idéer och 

uppmärksamma ifall den andre författaren identifierat någonting som missats. (Kvale och 

Brinkmann, 2009) 

 



20 
 

3.9 Forskningsetik 
Något som man alltid bör ta hänsyn till när man gör intervjuer är anonymiteten. Det kan enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) bli svårare att på ett djupare plan diskutera åsikterna bakom 

argumentet som förmedlas av informanten. En diskussion som här kan föras handlar om att de 

som vill vara anonyma kan tänkas svara med lite mer mod eftersom att deras åsikter inte 

kommer att kunna spåras. I enlighet med den här studiens syfte så anses inte informanternas 

namn och personliga historia lika relevant som deras yrkesroll. Vi vill utreda hur två 

kommuner hanterar luftkvalitetsfrågor. Detta görs genom intervjuer med kommunanställda på 

de valda kommunerna. Informationen från informanterna förmedlas genom den kunskap de 

besitter genom sin yrkesroll, därför är det svårt att informanterna blir helt anonyma i studien. 

Istället har en avidentifiering skett, då informanterna inte nämns vid namn, men deras titel och 

den kommun de arbetar på är med i studien. Därför kan det tänkas att det försvårar för 

informanterna att vara helt uppriktiga i sina svar då anonymitet inte kan garanteras. Vi 

upplevde det däremot inte som att informanterna försökte undanhålla information. 

 

3.10 Metodbegränsningar 
Diskussionen kring valet av en kvalitativ intervjumetodik ställdes mot ett par andra metoder 

som också kan användas vid en studie liknande vår. Till exempel hade vi kunnat fokusera på 

att analysera kommundokument och utifrån det se hur kommunerna arbetade med luftkvalitet, 

vilket hade kunnat ge en mer översiktlig bild av hur arbetet med luftkvalitetsproblem går till. 

Vi ansåg däremot att vi genom att endast analysera dokument skulle få en väldigt generell bild 

över hur arbetet fungerar, och att intervjuer ger en bild som är närmre hur det faktiska arbetet 

går till. Genom intervjuer får vi inte bara en bild över vad kommunen gör, utan även hur de 

gör det. Hade vi valt att använda oss av en enkätstudie hade vi blivit väldigt låsta kring 

frågorna. Det hade även varit svårt att få tag på tillräckligt många som arbetar med luftkvalitet 

på kommunerna för att enkäten skulle gett ett tillförlitligt resultat. Genom att välja en 

kvalitativ intervjumetodik kunde vi också ställa följdfrågor när vi tyckte att informanternas 

svar inte var tillräckligt utförliga. Vi kunde även anpassa intervjuguiden under samtalets gång, 

ifall vi skulle inse att något saknades som var av vikt för studiens syfte.  

 

De personer som vi ville intervjua har yrkesroller som innebär att de ofta är ganska upptagna, 

en anledning till detta kan vara att Sundsvall och Uppsala inte har ett så stort antal tjänstemän 

som arbetar med luftkvalitetsfrågan, då den nyligen har fått större betydelse i Sverige. Vi har 

upplevt svårigheter med att hitta personer som har haft möjlighet att ställa upp på intervjuer, 

dels på grund av underbemanning av personer som arbetar med frågorna och att de som 

arbetar med frågorna ofta varit upptagna.  Vi upplever att det var svårare att få tag i 

informanter i Uppsala än i Sundsvall. En anledning till detta kan tänkas vara att Uppsala är en 

större kommun med fler åtaganden. Vi fick tag på fyra informanter som arbetar med 

luftkvalitetsproblem; två från Sundsvalls kommun och två med Uppsalas kommun. Intervjuer 

öga mot öga menar Kvale och Brinkmann (2009) vore det bästa sättet att genomföra en 

intervju på men i vårt fall var detta inte genomförbart på grund av tidsbrist.  



21 
 

4. Tidigare Forskning 

Detta kapitel introducerar forskningsläget kring luftkvalitetsproblematiken. Följande artiklar 

tar upp olika aspekter av luftkvalitetsproblem och används senare i analysen som stöd till de 

argument som förs av informanterna i Sundsvall och Uppsala kommun. 

 

Banister (2000) har gjort en sammanställning över den debatt som i början på millennieskiftet 

rådde kring hur man ska hantera den ökande biltrafiken. Översiktsartikeln utgår från ett 

Europeiskt perspektiv och diskuterar de val som beslutsfattare har, samtidigt som den tar upp 

barriärer som finns för implementering. Han menar att svårigheter med implementation av 

vissa åtgärder är när de försöker påverka människors livsstil. De flesta beslutsfattare är 

överens om att man genom att minska behovet av att resa långa sträckor kan få ner 

bilanvändandet. I Europa är även användandet av kollektivtrafiken stort, vilket han menar är 

positivt för att nå ett hållbart resande. Enligt Banister (2000) är en viktig faktor för att nå en 

hållbar urban utveckling att ha städer med möjlighet till en hög levnadsstandard. En attraktiv 

urban miljö till ett överkomligt pris som människor vill leva i krävs för att nå en hållbar 

livsstil.  

 

Chiesa m.fl. (2014) har genomfört en studie i staden Milano, i norra delen av Italien, med 

avseende på den kritiska luftproblematik som landet sedan fyra år tillbaka försöker tackla. 

Anledningen till att problemet uppmärksammats är att Italien överskridit EU-direktivet 

2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa, både för PM10 och kvävedioxid. Den 

största luftproblematiken kommer från transportsektorn och finns i stadens centrum och det är 

just där mest fokus läggs på att åtgärda luftföroreningarna. Studien av Chiesa m.fl. (2014) har 

som syfte att analysera luftproblematiken på ett tvärvetenskapligt vis vilket författarna menar 

är ett innovativt angreppsätt av problematiken. Författarna valde åtgärder att applicera i 

Milano genom ett brett urval av väl beprövade åtgärder som ska gynna alla sektorer i landet. 

Åtgärderna är till för att uppfylla en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I slutändan 

valdes 15 åtgärder, varav tio var inom transportsektorn. Chiesa m.fl. (2014) kom fram till att 

en av de åtgärder som är mest lovande för en minskning av luftföroreningar i Milano handlade 

om cykelkampanjer, då det är en åtgärd som är både lätt att implementera samtidigt som den 

är både socialt och ekonomiskt accepterad. 

 

I Kupainen och Pirjolas (2011) studie undersöks problematiken med höga halter av 

inandningsbara partiklar (PM10) på gator under våren. Många undersökningar visar att 

partikelhalterna är höga just under våren och studien syftar till att ta reda på varför det är så. 

De diskuterar att en känd källa till de höga partikelhalterna är det slitage som dubbdäck 

genererar. Författarna studerar det faktiska bildandet av partiklar (PM10) på grund av 

dubbdäcksanvändning genom ett mobilt laboratoriefordon som samlar in partiklar, samtidigt 

som det rör sig. Resultaten visade att dubbdäck resulterade i högre utsläppsnivåer av PM10 än 

dubbfria däck, särskilt i samband med höga hastigheter. Vid användning av dubbdäck vars 

dubbar väger hälften så mycket som ett konventionellt dubbdäck, eller dubbdäck som har 

hälften så många dubbar som konventionella dubbdäck, halveras utsläppsnivåerna. Författarna 

kommer också fram till att genereringen av PM10 blir mindre när vägbanan är is- eller 
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snötäckt. Dubbdäcken gör mest skada på torra vägar och då främst under våren då många 

fortfarande kör med dubbdäck trots att det är is- och snöfritt. Kupainen och Pirjola (2011) 

rekommenderar att antalet dubbar per däck snabbt bör minskas för att hantera 

luftkvalitetsproblematiken. 

 

Rapaport (2002) har utrett ett för Sverige unikt verktyg för transportplanering: miljözoner. 

Kommuner inför miljözoner för att få bort äldre, tunga fordon från centrum med målet att 

förbättra luftkvaliteten. Studien bygger på att modelera hur utsläpp i Stockholms stad har 

ändrats efter införandet av en miljözon. Han menar att det är osäkert om en en sådan nationell 

policy är effektiv när den implementeras på en lokal nivå. Resultaten visade att de enda 

luftföroreningar som miljözonen hade en betydande effekt på var minskning av partiklar och 

kvävedioxid. Miljözonen infördes år 1996 och år 2001 syntes en minskning av partiklar med 

25 % och en minskning av kvävedioxid med 5 % inom zonen. För att få bukt med problemet 

krävs enligt Rapaport (2002) även andra åtgärder, till exempel bättre bränslen eller 

hastighetsbegränsningar. 

 

Elvik och Kaminska (2011) har gjort en studie om effekterna på olyckor genom en minskad 

användning av dubbdäck i fem norska städer. Anledningen till att studien gjordes var på grund 

av en diskussion som då fördes i Sverige rörande effekter av dubbdäck. Stort fokus ligger 

enligt författarna på att minska de skadliga partiklarna och de diskuterar att det finns en 

politisk ambition att minska användningen av dubbdäck i större städer. Författarna skriver att 

en minskad användning av dubbdäck i fem norska städer under de undersökta åren 2002-2009 

inte haft en stor inverkan på antalet trafikolyckor utan endast en tvåprocentig ökning under 

vinterhalvåret har noterats. Studien görs genom en regressionsanalys av ett stort antal faktorer 

som påverkar antalet olyckor. Elvik och Kaminska (2011) undersökte också beteenden hos 

trafikanter, huruvida människor anpassar sitt körbeteende beroende på när dubbdäck eller 

friktionsdäck används. Studien kommer fram till att en viktig förutsättning för att en 

minskning av partiklar (PM10) ska kunna ske är att underhåll av vägar främst under vintertid 

måste förbättras. Om vägar och gator hålls is- och snöfria så borde en minskning av dubbdäck 

vara möjlig.  

 

I en studie gjord av Titos m.fl. (2015) diskuterar de att PM10 är en luftförorening som 

påverkar både människor och miljö mer än man tidigare trott. De skriver att många större 

städer i Europa överskrider eller har överskridit det gällande EU-direktivet för luft 

(2008/50/EG). Men många gånger görs inte tillräckligt med avseende på åtgärder och andra 

förändringar. Titos m.fl. (2015) skriver att det är viktigt för kommuner att sätta upp åtgärder 

och planer för hur luftproblemen ska hanteras redan innan de överstiger de godkända 

normerna. De menar att trots att implementering av åtgärder görs i städer så ser man ändå att 

överskridanden sker. Reche m.fl. (2011) och Janssen m.fl. (2011) menar att en anledning till 

detta kan vara mätstationerna, att de är bristande i mätningarna av luftkvaliteten eller 

felplacerade med avseende på sitt syfte. Många av de åtgärder som införs i städer och 

kommuner handlar om att få invånarna att åka mer kollektivtrafik eller att införa t.ex. 

miljözoner. Titos m.fl. (2015) skriver att det dock ofta är ekonomiska begränsningar som 

sätter käppar i hjulet när det kommer till val av åtgärder som ska införas i kommuner. 
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Politiker tenderar att helst prioritera de åtgärder som är ekonomiskt gynnsamma vilket inte 

alltid leder till att kommunerna klarar att nå EU-direktivet för luft, vilket i sin tur gör att 

kommuner/städer får betala höga avgifter i böter. Titos m.fl. (2015) drar slutsatsen att man 

behöver införa system som hjälper implementeringen av åtgärder att faktiskt nå sina mål. Ett 

större system som inkluderar många olika perspektiv. Det ska se till att de politiska, 

ekonomiska och sociala aspekterna blir tillgodosedda samtidigt som man når det gällande 

direktivet för luft. Titos m.fl. (2015) skriver att de system som är lyckade innefattar sådana 

åtgärder som inte gör att invånare behöver förändra sina livsstilar alltför mycket, till exempel 

att kommunerna bygger ut kollektivtrafiknätet istället för att införa förbud mot trafik. 

 

Vlachokostas m.fl. (2009) presenterar en strategi som är utvecklad för att stödja ett optimalt 

beslutsfattande gällande införande av åtgärder mot luftföroreningar på en urban nivå. 

Metoden har implementerats på ett framgångsrikt sätt i staden Thessaloniki i Grekland. 

Författarna menar att eftersom konsensus har växt fram bland folkhälsoexperter om att 

luftföroreningar leder till förtid dödlighet, är det viktigt att ha en genomförbar och 

framgångsrik strategi för urban nivå. För att forma realistiska och långsiktiga mål för 

luftföroreningar krävs kunskap om kostnader kopplade till genomförandet av åtgärder, 

ekonomiska fördelar som kan uppstå av en minskning av luftföroreningar, och andra för- och 

nackdelar som kan uppstå av föreslagna strategier. Att utveckla strategier för att kontrollera 

urbana luftföroreningar är en komplex process som måste involvera flera discipliner och ett 

brett spektrum av människor med olika kompetens och intressen. 

 

Dessa artiklar har varit viktiga i vår studie eftersom de alla behandlar luftkvalitetsproblem på 

olika vis, men de har alla olika ingångar. Som beskrevs i metoden baseras vår studie på 

intervjuer. Eftersom vi genom intervjuerna identifierat olika teman så har artiklarna hjälpt oss 

att kunna gå djupare i analysen och utveckla de argument som förs av informanterna i 

Sundsvall och Uppsala kommun. I Tabell 3 visas hur de olika artiklarna kopplas till de teman 

som identifierats. 

 

Förutom de sju artiklarna ovan så har även studier Gustafsson m.fl. (2005) och Cederberg och 

Nilsson (2006) varit till hjälp. Gustafsson m.fl. (2005) har i ett projekt visat att slitage från 

dubbdäck orsakar 40-50 gånger mer utsläpp av PM10 jämfört med slitage från friktionsdäck. 

Cederberg och Nilsson (2006) har i en intervjustudie gjord i Norrköpings kommun utrett 

motstridiga intressen som kan uppkomma vid framtagande av åtgärder mot 

luftkvalitetsproblem. De kom fram till att ekonomiska faktorer ofta är ett hinder för en lyckad 

implementering av åtgärder.  
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Tabell 3: Beskrivning av hur de olika artiklarna knyter an till de teman som identifierats genom intervjuerna. 

Författare Prioriteringar Attityder  Samarbeten och 

utvärdering 

Förbättringar 

Banister (2000) En insikt om att 

bilanvändandet 

måste minska 

krävs. 

Många vill inte 

acceptera vissa 

beteendepåverkande 

åtgärder. 

- - 

Chiesa m.fl. 

(2014) 

Problematik med 

implementering av 

åtgärder beror på 
kostnader. 

Åtgärder väljs 

ibland bort på grund 

av ovilja från 
invånare att ändra 

sina vanor. 

- - 

Kupainen och 

Pirjola (2011) 

- - Rekommenderar 

dubbfria vinterdäck 

då det visat sig 

släppa ut betydligt 

mindre andel 

partiklar vid slitage. 

- 

Rapaport (2002) - - - Vägledning krävs 

för att nå en lyckad 

implementering av 

åtgärder. 

Elvik och 

Kaminska (2011) 

- - Genom en 

utvärdering har de 
visat att dubbdäck 

endast är marginellt 

säkrare än 

friktionsdäck. 

- 

Titos m.fl. (2015) - Ekonomiska 

faktorer spelar ofta 

in vid val av 

åtgärder. 

- - 

Vlachokostas 

m.fl. (2009) 

Kommunerna kan 

få mer realistiska 

och långsiktiga mål 

genom att involvera 

människor med 

olika kompetens i 
beslutsfattandet. 

- - - 
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras resultaten genom att redovisa och diskutera de teman som visats 

tidigare i metoddelen. I metoddelen beskrevs att följande teman identifierades: Prioriteringar, 

Attityder, Samarbeten och utvärdering och Förbättringar 

 

Ett av syftena med studien var att granska eventuella skillnader men också likheter mellan 

Sundsvall och Uppsala kommun. Under analysens gång så fann vi dock att många av de 

argument som en kommun förde återfanns även hos den andra kommunen. Skillnader 

upptäcktes naturligtvis i dels det praktiska arbetet med åtgärdsprogrammen men också i 

samordning och så vidare. De argument som är till störst vikt för studiens syfte presenteras 

nedan. 

 

Intervjuerna med informanterna från Sundsvalls och Uppsala kommun genomfördes som 

tidigare presenterats med en trafikplanerare och en miljöinspektör som båda är insatta i 

åtgärdsprogrammen och arbetar med luftkvalitetsfrågor i kommunen. 

 

5.1 Introduktion till miljöarbetet i kommunerna 

5.1.1 Sundsvall 

Både trafikplaneraren och miljöinspektören säger att anledningen till att åtgärdsprogrammet 

togs fram var på grund av krav ifrån Naturvårdsverket och ett föreläggande ifrån 

Länsstyrelsen. Men de menar att man redan innan kravet kom arbetade med 

luftkvalitetsfrågor, men inte exakt på det sättet som åtgärdsprogrammet gör. Anledningen till 

att kommunen fick krav på sig berodde på att man hade överskridit miljökvalitetsnormerna för 

PM10 och kvävedioxid. 

 

Enligt trafikplaneraren började arbetet med luftkvalitet redan på 1980-talet då fokus främst 

låg på de höga halterna av svavel som fanns i kommunen, men trafikplaneraren säger att dessa 

problem minskat i samband med utvecklingen av fordonsbränslen. Det finns en lång tradition 

i kommunen av att använda egna mätinstrument vilket har gjort att man har registrerat 

mätdata under en lång tid, vilket har gjort så att medvetenenheten om problematiken är 

välkänt i kommunen. Ingen av informanterna nämnde dock när själva arbetet med 

åtgärdsprogrammet startade eller när det antogs och rent konkret började arbetas med. 

 

5.1.2 Uppsala 

Miljö- och hälsoskyddsinspektören säger att kommunen fått regelbundna överskridningar av 

miljökvalitetsnormerna både kvävedioxid och partiklar. Därför anmälde de år 2005 till 

Naturvårdsverket, som utredde och ställde krav på att Uppsala skulle upprätta ett 

åtgärdsprogram. En arbetsgrupp för åtgärdsprogrammet, där miljö- och 

hälsoskyddsinspektören sitter med, tillsattes i slutet av 2006 och arbetet sattes igång under 

2007. I arbetsgruppen sitter anställda från olika delar av kommunen. Uppsala kommun har 

enligt miljö- och hälsoskyddsinspektören varit med i Luftvårdsförbundet sedan 1997. Innan 

de fick krav på sig att upprätta åtgärdsprogrammet arbetade inte kommunen med konkreta 

åtgärder. Däremot har de tidigare haft olika kampanjer, till exempel för att få ner andelen 
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tomgångskörningar. Kommunen har även tidigare gjort egna mätrapporter om 

luftföroreningar. Varför det skett så pass mycket konkreta åtgärder på senare år beror enligt 

miljö- och hälsoskyddsinspektören på ett indirekt hot om vite från EU-domstolen. 

 

5.2 Prioriteringar 

Det första temat som identifierades var Prioriteringar. Det här temat belyser de argument som 

handlar om varför man i kommunerna valt de åtgärder som idag finns med i 

åtgärdsprogrammen.   

 

5.2.1 Sundsvall 

När åtgärdsprogrammet antogs i kommunen år 2014 så valdes specifika åtgärder ut som ska 

passa Sundsvall, dels ur ett ekonomiskt perspektiv och huruvida åtgärderna är fördelaktiga för 

kommunen. Trafikplaneraren säger att man först gjorde en heltäckande översikt med hjälp av 

till exempel rapporter från VTI, tidigare forskning, men också andra kommuner för att se hur 

de har gjort och kunna dra nytta av deras framgångar. Hen berättar att man först gjorde en 

bruttolista men att de mest lämpade åtgärderna för kommunen sedan valdes. De valdes ut 

genom ett praktiskt, ekonomiskt och applicerbart perspektiv baserat på ett politiskt beslut. Hur 

man kommer fram till besluten som tas vilket leder till de åtgärder som stadgas är ingenting 

som trafikplaneraren är insatt i. Kommunen jämförde åtgärdsprogram med den närliggande 

kommunen Örnsköldsvik som redan upprättat ett åtgärdsprogram, då kommunerna har 

liknande förutsättningar. Trafikplaneraren säger att vissa åtgärder inte ens diskuterades då de 

var för dyra eller ogynnsamma för Sundsvall på grund av väderskillnader jämfört med 

kommuner längre söderut i Sverige. Miljöinspektören är inte riktigt säker på varför vissa 

åtgärder valdes bort men hen säger:  

 

“De billigaste, enklaste åtgärderna, de hamnar ju först såklart. Det som är billigt att 

genomföra och det som är enkelt att genomföra” 

- Miljöinspektör, Sundsvalls kommun, 2015-03-18 

 

Trafikplaneraren säger att man prioriterar dammbindningen högt bland de åtgärder som finns 

med i åtgärdsprogrammet eftersom den ger den mest effektiva och dessutom snabbaste 

resultatet. Miljöinspektören säger att stort fokus för tillfället ligger på den nya 

gatusopningsmaskinen som kommunen köpte in år 2014, utvärdering av dess effekter har 

dock ännu inte utförts.  

 

Enligt trafikplaneraren arbetar man på olika sätt med de två luftföroreningarna som 

åtgärdsprogrammet fokuserar på, PM10 och kvävedioxid, då olika åtgärder lämpar sig bäst för 

de olika föroreningarna. Miljöinspektören säger att eftersom PM10 och kvävedioxid har olika 

förutsättningar så hanteras de olika men att det ändå främst handlar om att minska 

trafikmängden. De har i kommunen ändrat sättet kring hur man sköter dammbindning och 

gatusopning, den nya gatusopningsmaskinen suger upp dammet vilket gör att dammet inte 

virvlar omkring lika mycket som tidigare.  
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Trafikplaneraren berättar också att man arbetar med beteendepåverkande åtgärder som 

handlar om att öka cykelanvändning och gångtrafik men också få fler människor att åka 

kollektivt istället för att ta bilen. En annan prioritering i kommunen är att man försöker leda 

om trafiken så att den främst hamnar utanför stadskärnan vilket leder till att föroreningarna 

blir mindre koncentrerade till centrum. Detta gör man genom den nya Sundsvallsbron som 

leder om E4:an utanför centrum. Ett övervägande syfte med den nya bron är att främst leda 

om tung genomfartstrafik så att den passerar utanför staden istället. 

 

Trafikplaneraren säger att man lagt stort fokus på att bygga gång- och cykelvägar i 

kommunen och man jobbar med mycket kampanjer som är kopplade till de nya vägarna. Hen 

berättar också att man har testat att ge ut gratis månadskort till invånare i staden så att de ska 

kunna testa på kollektivtrafiken och förhoppningsvis fortsätta att välja det istället för att ta 

bilen. Miljöinspektören berättar att man har bussar och sopbilar i kommunen som går på gas. 

Kommunen satsar i helhet mycket på cykeldagar och cykelveckor men också nationella och 

internationella samarbeten såsom den europeiska cykelveckan, där de försöker koppla ihop 

klimat, folkhälsa och luftkvalitet.  

 

5.2.2 Uppsala 

Vid upprättandet av åtgärdsprogrammet tittade Uppsala kommun på hur andra kommuner 

gjort. Trafikplaneraren säger att de bland annat ville se vilka maskiner som var effektiva. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektören säger att de besökte bland annat Stockholm och Göteborg 

för att diskutera vilka åtgärder som fungerat bra. De förde även en dialog med 

Naturvårdsverket när de bestämde sig för de åtgärder de jobbar med idag. Trafikplaneraren 

säger att Uppsala kommun arbetar mycket med åtgärder som visar snabba resultat. Hen säger 

att dammbindning och fuktning av gator är åtgärder som är prioriterade. Även miljö- och 

hälsoskyddsinspektören tar upp dammbindning som en prioriterad åtgärd. Hen säger att 

kommunen jobbar mycket med gaturenhållning, och både upptag av vintersand samt att 

försöka hitta en bättre sand är viktiga åtgärder. Både trafikplaneraren och miljö- och 

hälsoskyddsinspektören berättar att kommunen även arbetar med beteendepåverkande 

åtgärder för att få bort trafik från centrum. Trafikplaneraren tar upp exempel på 

beteendepåverkande åtgärder. Cykelkampanjer är någonting som kommunen arbetar mycket 

med. Att hålla cykelvägar isfria på vintern är en prioriterad åtgärd för att göra det enklare för 

vintercyklister. Uppsala kommun har även kampanjer där de kunnat erbjuda gratis busskort 

för att få stadens invånare att upptäcka fördelarna med kollektivtrafiken.  

 

När Uppsala påbörjade upprättandet av sitt åtgärdsprogram år 2006 diskuterades både 

restriktioner med dubbdäcksanvändning och möjligheten att ha en miljözon för äldre 

personbilar, berättar miljö- och hälsoskyddsinspektören. Lagen som gjorde det möjligt med 

dubbdäcksförbud kom först senare och Kungsgatan i Uppsala har haft dubbdäcksförbud sedan 

2010. Enligt miljö- och hälsoskyddsinspektören vore det en fördel att ha en dubbdäcksavgift, 

då man till skillnad från dubbdäcksförbud kan ha det i ett större område. Hen säger att vissa 

städer i Norge har dubbdäcksskatt, men i Sverige skulle inte det fungera juridiskt utan man 

skulle istället behöva ha en dubbdäcksavgift. I Uppsalas centrum finns även en miljözon för 

äldre, tyngre fordon sedan några år tillbaka. En miljözon för äldre personbilar har ännu inte 
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införts, och miljö- och hälsoskyddsinspektören hoppas att den positiva trend de kunnat se 

hittills håller i sig så att de inte behöver införa dessa åtgärder. 

 

5.2.3 Diskussion och analys av prioriteringar 

I arbetet med att upprätta ett åtgärdsprogram för luftkvaliteten tittade både Sundsvall och 

Uppsala på hur andra kommuner med ett redan befintligt åtgärdsprogram gjort. Detta har 

gjorts för att kunna dra nytta av vad som fungerat bra och mindre bra för andra kommuner 

med liknande förutsättningar. Sundsvall tittade även på tidigare forskning och till exempel 

rapporter ifrån VTI för att se på de effekter som är mest gynnsamma. Uppsala har lagt störst 

fokus på tidigare erfarenheter och inte tittat lika mycket på forskning som Sundsvall gjort. 

Mycket fokus har i båda kommunerna legat på att hitta åtgärder som ger snabb effekt som 

dessutom ger ett bra resultat med avseende på partiklar (PM10) och kvävedioxid. 

 

Vad Sundsvalls och Uppsala kommun har gjort vid upprättandet av sitt åtgärdsprogram är vad 

Moll och Zander (2013) beskriver som implementeringsorienterad forskning. Det är en sorts 

forskning som är menad att resultera i en förändring genom att påverka samhället och främja 

en hållbar utveckling. Istället för att arbetet slutar med en färdig uppsättning data är det 

snarare där det börjar. Genom att dra slutsatser från tidigare forskning, andra kommuners 

åtgärdsprogram och insamlad data kan strategier för åtgärder sättas upp. (Moll och Zander, 

2013) Implementeringsorienterad forskning kan vara ett effektivt sätt att arbeta då 

kommunerna själva inte behöver göra den grundläggande forskningen. En begränsning med 

denna typ av forskning kan däremot vara om den grundläggande forskningen brister 

någonstans, eller inte är anpassad för att implementeras i just dessa kommuner. Det kan vara 

en förklaring till varför åtgärder som visat sig vara effektiva ändå blir bortvalda i 

åtgärdsprogrammet då de inte är anpassade efter kommunernas specifika förutsättningar. 

Genom att involvera människor med olika kompetens kan man enligt Vlachokostas m.fl. 

(2009) få en bredare kunskap om fördelar med olika åtgärder. På så sätt kan kommunerna 

forma mer realistiska och långsiktiga mål för att få ner halterna av luftföroreningar.  

 

En problematik som ofta uppkommer med avseende på implementering av åtgärder i 

kommuner är enligt Chiesa m.fl. (2014) kostnader, då de billigaste åtgärderna inte alltid är de 

som är mest effektiva i det långa loppet. Enligt miljöinspektören i Sundsvalls kommun var de 

prioriterade åtgärderna de som var enkla och billiga att genomföra. En risk med detta kan vara 

att kommunen blir låst i snabba lösningar och inte utforskar möjligheter med åtgärder som 

kan ge mer långsiktiga effekter än vad de snabba lösningarna kan ge (Chiesa m.fl., 2014).   

 

Positiva kostnader ses ofta som kampanjer för ökad användning av cykel eller reservation av 

vägfiler för kollektivtrafik, medan negativa gör att till exempel en besparing av 

bränsleanvändning måste göras, både i transport-och bostadssektorn. En åtgärd som är både 

socialt och ekonomiskt accepterad handlar om cykelkampanjer och att generellt sett föreslå att 

invånarna ska cykla mer i vardagen. (Chiesa m.fl., 2014) Både Sundsvall och Uppsala har 

som mål att få bort trafiken från centrum. Därför ligger stort fokus på beteendepåverkande 

åtgärder som cykelkampanjer och prova-på-aktiviteter inom kollektivtrafiken för att få 

invånarna i kommunerna att gå, cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen. 
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Informanterna i båda kommunerna säger att cykelkampanjer är åtgärder som visat sig vara 

effektiva eftersom de fungerar som en drivkraft för att få invånarna mer cykelintresserade. I 

Sundsvall identifierade dock informanterna en problematik med en långsiktig och påkostad 

åtgärd, Sundsvallsbron, då syftet med bron var att leda om en stor del av trafiken ifrån stadens 

centrum. Men bron är inte kommunalt ägd utan den ägs av Trafikverket som efter en månad 

införde en broavgift. Detta resulterade i att syftet med att bron som var att bidra till att sänka 

luftföroreningarna i stadskärnan förlorades, då trafiken istället väljer att ta den gamla vägen. 

 

Enligt Banister (2000) är de flesta inom transportsektorn eniga om att trafikökningen inte är 

hållbar och att planerade vägprojekt inte kommer lösa problemet. Nästa steg är enligt Banister 

(2000) att man måste inse att det enda sättet att förbättra både miljön och få ner trängseln är 

att använda bilen mindre. I Sundsvalls kommun ligger enligt trafikplaneraren stort fokus på 

utbyggnationer av gång- och cykelvägar, just för att få ner bilresandet i kommunen. 

 

I Sundsvall diskuterades knappt de åtgärder som senare valdes bort då man direkt ansåg att 

dessa inte lämpade sig för kommunen, främst på grund av vädret med kalla och ofta långa 

vintrar. Ett dubbdäcksförbud diskuterades inte alls eftersom man anser att vädret gör det 

omöjligt. Uppsalas åtgärdsprogram har funnits längre än Sundsvalls, och när arbetet 

påbörjades med att upprätta ett åtgärdsprogram i Uppsala fanns inte ens möjligheten att införa 

dubbdäcksförbud eftersom att det då inte fanns någon lag som tillät detta. Trots det var det en 

åtgärd som diskuterades vid upprättandet av åtgärdsprogrammet, och som infördes på 

Kungsgatan när det var möjligt. Här kan en skillnad ses mellan kommunerna, som troligen 

beror på att klimatet skiljer sig åt. 

 

5.3 Attityder 

Det andra temat som identifierades var Attityder. Temat belyser de attityder som är kopplade 

till åtgärdsprogrammet och de åtgärder som genomförs i kommunerna, både på 

tjänstemannanivå och invånarnivå. 

 

5.3.1 Sundsvall 

Både trafikplaneraren och miljöinspektören säger att kommunen var övervägande positivt 

inställda till att upprätta ett åtgärdsprogram. Man mottog positiv respons efter att man skickat 

ut remisser i kommunen. Miljöinspektören tror det är speciellt viktigt med ett fungerande 

samspel mellan olika nivåer i kommunen, att alla har rätt att komma med synpunkter på saker 

som ska träda i kraft. Trafikplaneraren säger att många invånare i kommunen ansåg att det var 

viktigt att detta genomförs då man haft problem med luftkvaliteten under en längre tid men 

samtidigt fanns det dock vissa åtgärder som ifrågasattes. Hen berättar att en av dessa åtgärder 

handlade om att begränsa tillträdet på vissa vägar och gator genom att enkelrikta eller helt 

stänga av gatorna.  

 

“Centrumhandeln oroade sig för att en besvärligare trafiksituation i centrum skulle skrämma 

bort bilburna kunder. Vi hade tidigare haft ett enkelriktningssystem som omöjliggjorde att 

man körde direkt genom centrum på Nybrogatan och Tullgatan, men denna enkelriktning 
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ändrades för några år sedan så att genomfart blev möjlig. Handlarna var mycket positiva till 

detta, men trafikmängderna ökade inte så väldigt mycket. När vi därför fick ett starkt 

motstånd mot att åter införa enkelriktningarna bedömde vi inte att effekten var så stor att den 

var värd att strida för, utan vi tog bort det förslaget.”  

- Trafikplanerare, Sundsvalls kommun, 2015-04-15 

 

Enligt miljöinspektören har ett eventuellt förbud av dubbdäck på drabbade gatuavsnitt 

diskuterats, men inget beslut har fattats. Trafikplaneraren säger att dubbdäcksfrågan i 

Sundsvall är ett känsligt ämne då många bara litar på dubbdäck på grund av att snö och halka 

dominerar under vinterhalvåret i kommunen. Just i media så förs det ett ifrågasättande av 

dubbdäcksförbud och många negativa känslor har väckts ifrån Sundsvalls invånare. Även 

miljöinspektören säger att ett eventuellt dubbdäcksförbud är lite kontroversiellt så pass långt 

norrut i Sverige där användningen av dubbdäck är vanligt förekommande. Trafikplaneraren 

säger att kommunens invånare trycker hårt på att de behöver ha dubbdäck på sina bilar då de 

menar att det är säkrare med dubbdäck än andra däck. 

 

“Diskussionen om att förbjuda dubbdäck på vissa gator i Sundsvall som är i Norrland då den 

väcker ju lite heta känslor i media såklart [...] Det är ju lite kontroversiellt för här uppe är 

användningen av dubbdäck ganska frekvent“ 

- Miljöinspektör, Sundsvalls kommun, 2015-03-18 

 

5.3.2 Uppsala 

I det inledande skedet säger trafikplaneraren att politikerna i Uppsala var överens om att 

förbättringar behövde göras när det kom till luftkvaliteten och att frågan har en hög politisk 

prioritering. Miljö- och hälsoskyddsinspektören säger att det däremot kom upp en del 

diskussioner, särskilt från gatu- och trafiksidan, om att en mätstation var felplacerad och 

bidrog till felräkningar av partikelhalterna. Efter en utredning kom de fram till att halterna 

kunde vara både lägre och högre utifrån den placering som mätstationen har. Numera är det 

ett bra samarbete inom kommunen, och de som arbetar med gatu- och väghållning har en 

positiv inställning, enligt miljö- och hälsoskyddsinspektören. 

 

“Den mätstationen som vi haft under lång tid ligger ganska nära gatan, kanske något för 

nära jämfört med normen. [...] De försökte säga att det var felmätningar från gatu- och 

trafiksidan [...], men sedan har man väl accepterat.” 

- Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Uppsala kommun, 2015-03-25  

 

Enligt trafikplaneraren kommer det ibland in samtal från allmänheten om att sanden dammar 

när snö och is har smält bort. Då kommunen inte alltid hinner sopa bort sanden direkt 

prioriterar de skolgårdar och vägar i centrum. Miljö- och hälsoskyddsinspektören tar upp att 

det i början fanns en opinion mot dubbdäcksförbudet på Kungsgatan. Speciellt de som bor 

utanför centrum var inte så positivt inställda mot dubbdäcksförbudet, men där säger miljö- 

och hälsoskyddsinspektören att det går att parkera precis utanför centrum och sedan gå den 

sista biten. I samband med att dubbdäcksförbudet infördes spred även kommunen information 

till allmänheten om varför det inte är bra att använda dubbdäck inne i centrum. 
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“Men speciellt första åren var det väldigt mycket opinion mot det här dubbdäcksförbudet, att 

det var livsfarligt och innebär en säkerhetsrisk med mera. [...] Men där har vi försökt hitta… 

ja genom information på olika sätt hitta bra argument varför man kanske inte ska ha 

dubbdäck inne i centrum då.” 

- Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Uppsala kommun, 2015-03-25 

 

5.3.3 Diskussion och analys av attityder 

I både Sundsvall och Uppsala var kommunerna, enligt de informanter som intervjuats, 

generellt positivt inställda till att upprätta ett åtgärdsprogram för luftkvalitet. I Uppsala 

uppstod det dock vissa oenigheter kring om huruvida en mätstation var korrekt placerad, då 

den låg närmre gatan jämfört med hur mätstationer brukar placeras. Enligt Titos m.fl. (2015) 

kan felplacerade mätstationer leda till att det ser ut som att miljökvalitetsnormerna överskrids 

trots att kommuner arbetar aktivt med åtgärder mot höga halter av luftföroreningar. Det kan 

leda till att effekter av åtgärder inte märks av på grund av att mätningarna blir felaktiga 

(Reche m.fl, 2011; Janssen m.fl, 2011). En felaktigt placerad mätstation kan på så sätt 

medföra att kommunerna måste ta till mer omfattande åtgärder som kan resultera i stora 

kostnader som egentligen inte hade varit nödvändiga vid en korrekt placerad mätstation. 

Numera har det accepterats att mätstationens placering är acceptabel och inställningen är 

generellt positiv i Uppsala kommun, men med utgångspunkt i Reches (2011) och Janssens 

(2011) resonemang är det förståeligt att diskussionen uppstod i Uppsala kommun.  

 

I Sundsvall kom motsättningarna mot de begränsande åtgärderna, till exempel att stänga av 

gator i centrum, redan när de enbart var föreslagna. Det ledde till att de aldrig antogs men 

både trafikplaneraren och miljöinspektören säger att det i nuläget inte finns några 

ifrågasättande diskussioner angående de åtgärder som utförs. Både i Sundsvall och Uppsala 

väcker dubbdäcksförbud starka känslor. I Sundsvall har endast diskussioner förts om ett 

eventuellt förbud, medan Uppsala har infört ett dubbdäcksförbud på en större väg för att 

minska luftföroreningarna. Trots att kommunerna har olika klimat råder det enligt 

informanterna en osäkerhet i båda städerna bland allmänheten inför användandet av andra 

däck än dubbdäck under vintersäsongen. Även om kommuner kan uppleva låga 

implementeringskostnader för vissa åtgärder, så förekommer det enligt Chiesa m.fl. (2014) att 

man ändå väljer bort dem. Att stänga av gator och införa dubbdäcksförbud på vissa gator är 

exempel på åtgärder som inte är särskilt dyra för kommunerna att genomföra eftersom det inte 

krävs någon ombyggnation eller nybyggande i staden. En förklaring till att sådana åtgärder 

väljs bort beror enligt Chiesa m.fl. (2014) och Banister (2000) ofta på att invånarna i 

kommunen inte vill acceptera åtgärderna, då de kan påverka personliga vanor på olika sätt 

eller som gör att invånarna måste ändra vissa handlingar i sina vardagsrutiner. 

 

Cederberg och Nilsson (2006) och Titos m.fl. (2015) skriver att det ofta är de ekonomiska 

aspekterna som får större betydelse jämfört med de sociala och ekologiska när utveckling av 

kommuner står högt på agendan. Vid utvecklingen av städer är det viktigt att tillbyggnaden av 

staden sker i samband med en ambition om att även uppnå miljömål och miljönormer. De 

menar att det ibland upplevs svårt att se enkla lösningar på miljöproblem i städer, till exempel 
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luftkvalitetsproblem, då samhällsstrukturen redan är befintlig. Omledning av trafik är ett 

sådant exempel. (Cederberg och Nilsson, 2006) 

 

5.4 Samarbeten och utvärdering 

Det tredje temat handlar om Samarbeten och utvärdering. Temat belyser de samarbeten som 

informanterna ser inom och mellan kommuner och som anses som viktiga för 

åtgärdsprogrammet för luftkvalitet. Samarbetet är kopplat till utvärdering av åtgärder. 

 

5.4.1 Sundsvall  

Trafikplaneraren säger att Sundsvall främst har ett samarbete med Trafikverket. Samarbetet 

innebär ett avtal med Trafikverket, som i sin tur innebär att kommunen underhåller även 

Trafikverkets vägar i Sundsvall. Trafikverket sköter bland annat saltandet och i gengäld så 

renhåller Sundsvalls deras vägar. Det finns också ett samarbete med Länsstyrelsen och även 

med det nätverk som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar för. Även 

miljöinspektören diskuterar att ett samarbete finns men då med olika län där olika mindre 

kommuner kan dra nytta av den kompetens som större kommuner besitter i 

luftkvalitetsfrågan. Det här leder till att man får en helhetssyn över hur trafikplanering och 

trafiksituationer ser ut i olika län och hur man där arbetar med det. Hen säger också att många 

av kommunerna som ingår i det här samarbetet gör kontinuerliga mätningar och man delar 

med sig av mätdata till varandra. Nackdelen med det här samarbetet är enligt miljöinspektören 

att många av de mindre kommunerna inte har särskilt stor kompetens då de inte har några 

stora problem med luftkvalitet i sina kommuner, utan att de mest genomför mätningar 

eftersom de tycker det är bra att ha den kontrollen. Trafikplaneraren säger att det också finns 

ett samarbete med SKL. Man har årliga möten inom detta nätverk av olika kommuner i 

Sverige. Man diskuterar och utbyter kunskap och ett stort fokus ligger på att se huruvida 

forskningen utvecklats inom området. 

 

Både trafikplaneraren och miljöinspektören säger att det är viktigt att det finns ett bra 

fungerande samarbete mellan de som utformar åtgärderna och de som rent tekniskt utför 

åtgärderna. Båda berättar att man fokuserar mycket på att informera de som arbetar inom 

gatudriften om varför det är viktigt att åtgärderna utförs korrekt och så ofta som behovet 

finns. Trafikplaneraren säger att man nu har ett bättre samarbete med gatudrift eftersom man 

delar samma kontor vilket underlättar kommunikationen avsevärt. Hen tycker dock att det 

finns en problematik med att samarbeta med andra förvaltningar i kommunen då de inte alltid 

har samma prioriteringar och mål.  

 

När det kommer till återkopplingar och utvärderingar av åtgärder så säger både 

trafikplaneraren och miljöinspektören att detta görs regelbundet genom till exempel årliga 

rapporter. Rapporterna sammanställer och analyserar den mätdata som man fått in under året, 

det är främst miljöinspektören som arbetar med rapporterna. Trafikplaneraren säger också att 

man mäter trafiken under året för att se sambanden mellan eventuella förhöjningar av 

luftföroreningar och då försöker förhindra att detta händer nästkommande år, genom olika 

insatser. Hen berättar att man använder sig av ett beräkningsprogram som räknar ut halterna 

av luftföroreningar. 
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“På lång sikt finns det ändå ett samband med höga värden och mycket trafik. Man räknar 

mycket teoretiskt för att kunna se hur framtiden kommer se ut i och med olika åtgärder. Det 

finns ett beräkningsprogram som heter “SimAir” som man då kan räkna ut halterna och hur 

det ser ut i”  

- Trafikplanerare, Sundsvalls kommun, 2015-03-17 

 

En problematik som trafikplaneraren ser är dock att det tar lång tid innan man kan se effekter 

av åtgärder och därför blir det svårt att utvärdera dem. Hen säger att det många gånger är 

vädret som avgör hur resultat på mätningarna blir och att det därför ofta blir att man endast 

teoretiskt utvärderar året som gått och förutsätter att nästkommande år kommer ha liknande 

förutsättningar när det gäller väder.  

 

5.4.2 Uppsala 

Trafikplaneraren berättar att de har ett samarbete med luftvårdsförbundet, som samlar in data 

åt kommunen. Hen tror däremot att det sedan hanteras internt inom kommunen. Miljö- och 

hälsoskyddsinspektören nämner också den databas som luftvårdsförbundet har och att 

kommunen har varit med i luftvårdsförbundet sedan 1997. Hen representerar även Uppsala 

kommun där, vilket hen gjort i ungefär 15 år. När det gäller samarbetet med länsstyrelsen 

säger miljö- och hälsoskyddsinspektören att arbetsgruppen för luftkvalitet rapporterar till 

länsstyrelsen varje år, då det är de som följer upp åtgärdsprogrammet. Hen nämner även att de 

har ett bra samarbete med Naturvårdsverket och Trafikverket. När dubbdäcksförbudet på 

Kungsgatan infördes var många skeptiska och trodde att det skulle öka antalet olyckor. Det 

Trafikverket varit behjälpliga med är att de har gjort utredningar som visat att när det är isig 

vägbana kan dubbdäck vara en fördel, men att det i övrigt är lika säkert med friktionsdäck. 

Vissa av de drabbade gatuavsnitten i Uppsala har Trafikverket hand om, och därför träffas de 

regelbundet och har tillsynsmöten där de diskuterar hur åtgärderna fungerar. 

 

När det gäller utvärdering av åtgärder säger miljö- och hälsoskyddsinspektören att 

Naturvårdsverket och SKL har ett nätverk för de kommuner som överskrider 

miljökvalitetsnormerna för PM10 och kvävedioxid. Inom det nätverket kan kommunerna ta 

hjälp av varandra genom att se vad som fungerat för andra kommuner.  

 

“Särskilt inom det här nätverket där kan vi ta inspiration från andra kommuner som har 

hittat effekter eller sett att det minskat luftföroreningar”  

- Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Uppsala kommun, 2015-03-25 

 

Efter att kommunen analyserat den data som de får av Luftvårdsförbundet berättar 

trafikplaneraren att det återkopplas till politikerna hur många överskridanden som gjorts. 

Vinterdrift och sandsopning höjer ofta partikelhalten, så under våren utvärderar man hur 

kommunen har klarat av den perioden samt hur den långsiktiga trenden ser ut.  

 

“Vi får in mätdata på luftkvaliteten hela tiden, där föreläggs det hur det ser ut och så 

återkopplar man hur det ser ut till politiken, det brukar göras löpande under våren. Man 

informerar politiken om hur många överskridanden man har på partiklar och kvävedioxid. 
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[...] På slutet av vårkanten kan man liksom utvärdera om man klarade den här krisperioden 

under sandsopning och vintersäsongen.”  

- Trafikplanerare, Uppsala kommun, 2015-03-25 

 

När det gäller samordningen mellan de som arbetar med åtgärdsprogrammet och de som 

arbetar med gatudrift tycker både trafikplaneraren och miljö- och hälsoskyddsinspektören att 

det fungerar bra. Trafikplaneraren berättar att under vintrar med mycket snö då det krävs extra 

insatser har de en löpande dialog med gatusidan. Miljö- och hälsoskyddsinspektören brukar ha 

tillsynsmöte med trafikavdelningen.  

 

5.4.3 Diskussion och analys av samarbeten och utvärdering 

I samband med att dubbdäcksförbudet infördes i Uppsala kommun var Trafikverket enligt 

miljö- och hälsoskyddsinspektören behjälpliga med att hjälpa kommunen att ta fram 

information om att friktionsdäck är lika säkert som dubbdäck, förutom när det gäller isig 

vägbana. En studie som behandlar fem städer i Norge under perioden 2002-2009 har visat att 

en minskad användning av dubbdäck kan leda till en relativt liten ökning av 

personskadeolyckor (Elvik och Kaminska, 2011). Friktionsdäck har även andra, miljömässiga 

fördelar jämfört med dubbdäck. Tester på däck som gjorts i slutna forskningsanläggningar 

visar tydligt att utsläpp av föroreningar ökar vid användning av dubbdäck jämfört med 

friktionsdäck utan dubbar. I ett projekt av VTI (Gustafsson m.fl., 2005) testades slitage av 

vägar från dubbdäck och odubbade vinterdäck (friktionsdäck). Två olika typer av vintersand 

(friktionsmaterial) användes. Resultaten visade att slitage från dubbdäck orsakar 40-50 gånger 

mer utsläpp av PM10 jämfört med slitage från friktionsdäck. Även Kupainen och Pirjola 

(2011) har gjort en studie som visar att användning av dubbdäck ökar utsläppen av partiklar 

och rekommenderar därför användning av friktionsdäck. 

 

Trafikplaneraren i Sundsvalls kommun och miljö- och hälsoskyddsinspektören i Uppsala 

kommun sitter båda med i det nätverk som Naturvårdsverket och SKL har för kommuner som 

överskrider miljökvalitetsnormerna för PM10 och kvävedioxid. De säger båda att detta 

samarbete fungerar som ett sätt att delge värdefull information och tips till andra kommuner, 

men också att ta del av ny forskning på området. 

 

Olsson m.fl. (2015) menar att policyprocesser finns inom alla sektorer i en kommun, men att 

sektorerna ofta arbetar med samma frågor parallellt istället för integrerat. En problematik som 

kan uppstå utifrån detta är att olika beslut fattas i olika sektorer vilket kan leda till att olika 

åtgärder antas för samma problem (Fallde, 2011). För att detta ska kunna undvikas menar 

Fallde (2011) att det är viktigt att det finns ett fungerande samarbete mellan olika sektorer 

inom en kommun. Detta är särskilt viktigt för de sektorer som arbetar med liknande frågor. 

Av intervjuerna framkom att alla informanter tycker att samordningen mellan de som arbetar 

med åtgärder och de som arbetar med gatudrift fungerar bra, i båda kommunerna. I Uppsala 

kommun har de enligt trafikplaneraren ett tätare samarbete under vintrar med mycket snö när 

det kan krävas extra insatser. Trafikplaneraren i Sundsvalls kommun säger att samarbetet med 

gatudriften fungerar bättre nu eftersom alla sitter på samma avdelning. På så vis kan man 
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enkelt kontakta de som arbetar med gatudrift för att snabbt kunna sätta in åtgärder, till 

exempel på vinter och vår då de största insatserna oftast behöver sättas in. 

 

5.5 Förbättringar 

Det fjärde och sista temat handlar om informanterna i kommunerna har kunnat se några 

Förbättringar sen åtgärdsprogrammen infördes i respektive kommun.  

 

5.5.1 Sundsvall 

Trafikplaneraren säger att dammbindningen är en åtgärd som gett en bra effekt på 

kommunens gator. Hen säger också att den nya E4:an som går förbi centrum har gjort att 

trafiken i staden har minskat, vilket hen menar har lett till att Sundsvall har klarat både 

partikelnormen (MKN) och kvävedioxidnormen (MKN) för 2014. Hen är dock osäker på hur 

stor del av minskningarna som egentligen kan relateras till åtgärderna och vad som kan 

relateras till väderförhållanden. 

 

“Men detta kanske mer beror på vädret faktiskt, det har varit ett bra år. E4an ger nästan 

halva den trafikminskningen som vi behöver för att klara MKN genom bara trafikreglerande 

åtgärder”  

- Trafikplanerare, Sundsvalls kommun, 2015-03-15 

 

Miljöinspektören diskuterar också den nya bron som byggdes i samband med E4:an. Hen 

säger att det blev komplicerat eftersom bron var fri att använda först, vilket ledde till att 

luftföroreningarna i centrum minskade. Men efter en månad så infördes det en broavgift, 

vilket enligt miljöinspektören gick rakt emot syftet med bron, då just meningen var att leda 

bort trafiken från centrum och få bilister att välja bron istället. Men när avgiften infördes så 

valde människor övervägande att ta den gamla vägen genom centrum igen vilket gjorde att 

föroreningarna återigen blev ett kännbart problem i stadskärnan.  

 

“Det om bron är ju den stora frågan och man har tagit upp det i media så är det ju att det 

vart en avgift på bron, vilket gjorde att folk är lite uppretade då för politiskt sätt hade man 

gått ut och sagt att man inte skulle ha någon avgift. Första månaden var ju bron avgiftsfri och 

då gick det ju en stor andel bilar på bron“  

- Miljöinspektör, Sundsvalls kommun, 2013-03-18 

 

5.5.2 Uppsala 

Miljö- och hälsoskyddsinspektören tycker att det går att se förbättringar sedan 

åtgärdsprogrammet för luftkvalitet upprättades i Uppsala kommun. Hen säger att de ett tag 

hade väldigt höga överskridningar av miljökvalitetsnormerna, framför allt av partiklar, men 

att det går att se en trend att halterna minskar. Diskussioner om att införa bland annat 

dubbäcksavgift och miljözon för personbilar har förts i Uppsala kommun, men miljö- och 

hälsoskyddsinspektören hoppas att de positiva trender som går att se håller i sig så att de inte 

behöver införa dessa åtgärder. 
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Även trafikplaneraren säger att det går att se förbättringar och att problemen på Kungsgatan 

som var mest utsatt har minskat. Hen säger att förbättringarna skett genom att öka kunskapen 

hos allmänheten och arbeta med hållbart resande. Men hen tror att de här förbättringarna 

antagligen hade skett i alla fall, då kommunen arbetade med de här frågorna redan innan 

åtgärdsprogrammet upprättades. Miljö- och hälsoskyddsinspektören säger också att de 

förbättringarna som skett på Kungsgatan beror mycket på att gatan har dubbdäcksförbud 

vintertid. En negativ följd av detta är att många väljer andra gator istället. Hen säger därför att 

det vore en fördel att kunna införa en dubbdäcksavgift som skulle kunna gälla i hela Uppsala 

centrum. Det går även att parkera utanför staden för att sedan uträtta sina ärenden till fots.  

 

“Under vintersäsongen när det är dubbdäcksförbud från oktober till och med mars då eller 

om det är april, då minskar personbilstrafiken väldigt drastiskt [på Kungsgatan]. Och då blir 

det mycket mer trafik på andra gator då. De som ska in till stan kanske väljer andra gator. Vi 

har väl inte utrett det konkret, men vi misstänker att det är vissa andra gatuavsnitt som 

drabbas vintertid då, i och med att färre kör på Kungsgatan som har dubbdäcksförbud.”  

- Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Uppsala kommun, 2015-03-25 

 

Enligt miljö- och hälsoskyddsinspektören är ett problem på Kungsgatan att det ibland finns 

gamla bussar som släpper ut kvävedioxid. När miljözonen för tunga fordon infördes i Uppsala 

byttes dock en del gamla bussar ut, så problemet har minskat. Nu testas även elhybridbussar 

för att kommunaltrafiken ska det är värt att satsa mer på. 

 

5.5.3 Diskussion och analys av förbättringar 

Rapaport (2002) skriver att Statens offentliga utredningar (SOU) rekommenderar att svenska 

kommuner ska utvärdera hur väl implementeringen av nationella policys sker i den egna 

kommunen. SOU rekommenderar också att transportsektorn ska se miljömässiga och 

socioekonomiska kostnader som en enhet. Att tillämpa nationella mål och rekommendationer 

utan att erbjuda specifik vägledning för det faktiska genomförandet är både på gott och ont; 

positivt eftersom det tillåter den lokala nivån att använda de resurser och den kunskap som 

finns tillgänglig, men negativt då det kan leda till olämpliga bedömningar av politiska mål och 

rekommendationer. (Rapaport, 2002) Sundsvalls kommun har inte haft ett åtgärdsprogram för 

luftkvaliteten särskilt länge, vilket gör det svårt att utvärdera för att se trender på förbättringar 

förutom att man klarade MKN för 2014. Uppsala kommun har flera större åtgärder som 

infördes för flera år sedan. Därför har de haft längre tid på sig än Sundsvall att utvärdera 

åtgärderna och ser att de gett effekt. Någonting som framgår av intervjuerna är att båda 

kommunerna vid utvärderingen endast ser till om halterna av PM10 och kvävedioxid har 

minskat. Det blir därför svårt att avgöra om det är specifika åtgärder som lett till en förbättring 

eller om det endast är en meteorologisk effekt. 

 

Att ha miljözoner i kommuner tilläts av regeringen år 1992, och är speciellt inriktat på 

diesellastbilar och bussar över 3,5 ton. 1996 infördes miljözoner i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Uppsala kommun valde år 1999 aktivt att inte införa en miljözon. (Rapaport, 2002) 

Den kom istället senare, i januari 2013 (Uppsala kommun, 2014). Enligt miljö- och 

hälsoskyddsinspektören i Uppsala kommun arbetade inte kommunen med konkreta åtgärder 
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innan åtgärdsprogrammet upprättades år 2006, vilket kan vara en anledning till att de inte 

införde en miljözon år 1999. Utredningar som gjorts i Stockholm angående förbättringar som 

miljözonen har fört med sig har visat att det är mest effektivt för utsläpp av partiklar och till 

en liten del av kvävedioxidutsläpp (Rapaport, 2002). För att se ett effektivare resultat av 

miljözonen behövs även andra lösningar, som bättre bränslen, hastighetsbegränsningar eller 

utveckling av miljözonen att inkludera även personbilar. Enligt miljö- och 

hälsoskyddsinspektören i Uppsala har det varit diskussioner om att ha en miljözon för äldre 

personbilar. Hen hoppas dock att den positiva trend som Uppsala märkt av de senaste åren 

håller i sig så att de inte behöver införa en sådan miljözon. Enligt Rapaport (2002) tvingar 

miljözoner tydligt fram ny teknologi som är miljömässigt gynnsam. Man vill uppmuntra 

invånare att införskaffa renare eller uppgraderade bilar som har visat sig inte avge lika mycket 

partiklar och kvävedioxid som äldre konventionella fordon. Miljözoner följer principen 

“förorenaren betalar”, vilket innebär att den som orsakar skador i miljön skall betala de 

samhällsekonomiska kostnaderna som uppstår. (Rapaport, 2002) 

 

  



38 
 

6. Avslutande diskussion 

I den här delen diskuteras analysens resultat tillsammans med tidigare forskning och våra 

teman ifrån intervjuerna. Detta för att se om vår intervjustudie speglar tidigare forskning och 

om nya argument kan urskiljas. 

 

Enligt Banister (2000) är lösningen på den ständiga trafikökningen inte olika vägprojekt, utan 

man måste istället inse att man måste få ner bilanvändandet. Satsningar på utbyggnader av 

gång- och cykelvägar samt beteendepåverkande åtgärder blir allt mer vanliga enligt 

informanterna i de valda kommunerna. Chiesa m.fl. (2014) diskuterar att åtgärder som ses 

som positiva och som är både socialt och ekonomiskt accepterade ofta är till exempel 

kampanjer för ökad cykelanvändning. Det är viktigt att invånarna i kommunen accepterar 

åtgärderna eftersom de i vissa fall innebär att de måste förändra sina resebeteenden. Vissa 

åtgärder med låg implementeringskostnad, till exempel att införa dubbdäcksförbud på vissa 

gator, kan mottas negativt av kommuninvånarna då det påverkar deras resvanor. Det kan 

enligt Chiesa m.fl. (2014) leda till att sådana åtgärder väljs bort trots att de hade varit både 

billiga och gett en minskning av luftföroreningar då dess effekt finns dokumenterad i tidigare 

studier (Kupiainen och Pirjola, 2011). 

 

Samarbeten i och mellan kommuner har visat sig vara betydelsefulla eftersom man i dessa 

samarbeten utbyter viktig information och tips sinsemellan. Statliga myndigheter och institut 

ger även värdefull information som kommunerna kan använda sig av i arbetet med 

åtgärdsprogrammen. Det är viktigt att ny forskning finns med i upprättandet av 

åtgärdsprogram för att man ska kunna se nya lösningar och att kanske då upptäcka att de 

gamla inte alltid är de bästa. Precis som Elvik och Kaminskas (2011) studie visar är 

friktionsdäck ofta lika säkra som dubbdäck i tätortsmiljö och dessutom mindre påfrestande för 

miljön eftersom de avger mindre luftföroreningar i form av partiklar. Många argument som 

förs av kommunernas invånare handlar om att just däck utan dubbar, friktionsdäck, är osäkra 

jämfört med dubbdäck. Att informera kommuninvånare om resultat från sådana studier kan 

därför hjälpa till att stilla den oro som finns över att använda friktionsdäck. Enligt Rapaport 

(2002) borde beslutsfattare vara ansvariga för att se till att de rätta utvärderingarna för olika 

miljöfrämjande åtgärder genomförs så att man vet huruvida man ska förhålla sig till dem i 

framtiden, om de bör utvecklas eller bytas ut. Precis som Rapaport (2002) skriver är det 

viktigt med utvärderingar för att se hur väl implementeringen av åtgärder har genomförts. För 

de kommuner som nyligen upprättat ett åtgärdsprogram är det svårt att se på långsiktiga 

trender av åtgärder och det blir då därför svårt att utvärdera dem grundligt. 
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Vid upprättande av åtgärdsprogram för luftkvalitet har kommuner vissa ramar att förhålla sig 

till. Detta beror på att EU ställer krav på att Sverige ska följa EU-direktivet 2008/50/EG. I det 

inledande arbetet med att upprätta ett åtgärdsprogram säger samtliga informanter att ett 

effektivt sätt att se vilka åtgärder som varit lyckade är att dra nytta av erfarenheter från 

kommuner som redan haft åtgärdsprogram under en längre tid och därför haft tid att utvärdera 

hur åtgärderna fungerat. En risk som finns om inte förarbetet görs ordentligt är att de åtgärder 

som väljs är de som är billigast och enklast att genomföra. Det kan leda till att viktiga delar 

bortses, till exempel forskning eller liknande studier på effekter av åtgärder. Enligt Chiesa 

m.fl. (2014) så är de åtgärder som ger snabbt resultat och är billiga och enkla att implementera 

inte alltid de åtgärder som är effektiva i längden. Det är därför viktigt att utreda långsiktiga 

effekter av åtgärder vid upprättning av åtgärdsprogram. 
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7. Slutsatser 
 

Hur arbetar Sundsvall och Uppsala kommun med åtgärder mot höga halter av partiklar 

(PM10) och kvävedioxid? 

Båda kommunerna har upprättat åtgärdsprogram som är till för att underlätta arbetet med att 

minska höga halter av PM10 och kvävedioxid. I dessa program har kommunerna valt ut 

åtgärder som baserat på tidigare forskning och erfarenheter från andra kommuner har visat sig 

vara effektiva. I Uppsala finns det en arbetsgrupp för åtgärdsprogrammet, där tjänstemän från 

olika sektorer i kommunen sitter med. I Sundsvall finns ingen sådan arbetsgrupp, men de har 

däremot ett länssamarbete där alla kommuner i länet kan dra nytta av varandras kunskaper 

och erfarenheter inom området för luftkvalitet. 

 

Vilka argument förs för vad som möjliggör och förhindrar ett effektivt arbete med 

luftkvalitetsproblem? 

De starkaste argumenten för vad som möjliggör ett effektivt arbete är ett väl fungerande 

samarbete, både inom kommunen och mellan kommuner i Sverige. Något som är av vikt är att 

åtgärderna bör vara ekonomiskt gynnsamma, de ska helst ge en snabb effekt på luftkvaliteten. 

Ett hinder som kunnat ses är att invånarnas åsikter i Sundsvall spelar stor roll med avseende 

på införande av åtgärder. Protester mot vissa åtgärder har lett till att de inte alls genomförts av 

kommunen. I Uppsala så är det snarare så att invånarnas protester lagts åt sidan och åtgärder 

har införts, men att stort fokus lagts på att informera invånarna om åtgärdernas effekt och 

säkerhet. Ett sådant exempel är dubbdäcksförbud, som införts i Uppsala men inte i Sundsvall. 

 

Vilka skillnader och likheter går att urskilja mellan hur Sundsvall och Uppsala arbetar 

med åtgärdsprogrammet för partiklar (PM10) och kvävedioxid? 

En stor skillnad mellan kommunerna är de meteorologiska förutsättningarna. I Uppsala har 

man genomfört ett dubbdäcksförbud vilket har fungerat bra, bortsett från ett fåtal 

motsättningar från allmänheten innan förbudet infördes. I Sundsvall ansåg kommunen att ett 

dubbdäcksförbud inte skulle vara möjligt att genomföra eftersom användningen av dubbdäck 

är vanligt förekommande så långt norrut i Sverige. En likhet som går att urskilja är att båda 

kommunerna prioriterar beteendepåverkande åtgärder högt. Både kommunerna har haft 

kampanjer för att få invånarna att gå, cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen. Detta 

har främst gjorts för att få bort trafiken från centrum där luftproblematiken är som värst. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide Sundsvalls kommun 

 

 Innan vi börjar, har du några frågor till oss? 

 

 Vilken är din roll på kommunen? (ansvar, hur länge har du arbetat i denna roll) 

 Vilka på kommunen driver frågorna om luftkvalitet? 

 På vilket sätt arbetar du med luftkvalitetsfrågor? (konkret) 

 Arbetar ni på olika sätt med PM10 och kvävedioxid? 

o (eftersom åtgärdsprogrammen behandlar båda) 

 Hur påbörjades diskussionen om att upprätta ett åtgärdsprogram för luftkvaliteten i 

Sundsvalls kommun? (i åtgärdsprogrammet står endast att de fått i uppdrag av 

regeringen att upprätta ett åtgärdsprogram p.g.a. att de inte nådde MKN) 

o Hur gick diskussionen i början? 

o Var kommun x (generellt) positivt inställda till att upprätta ett åtgärdsprogram? 

 Vem har utformat åtgärdsprogrammet? Har kommunen gjort det själv eller har en 

konsult hyrts in? 

 Arbetade ni med luftkvalitetsfrågor innan åtgärdsprogrammet upprättades? 

o Hur? (projekt?) 

 I Sundsvalls kommuns åtgärdsprogram för luftkvalitén har ni listat en rad pågående 

och föreslagna åtgärder. Finns det några åtgärder som ni arbetar med mer intensivt än 

andra? 

o Varför är just de åtgärderna viktiga? 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut för åtgärderna? Hur självgående är utförandedelen? 

o Finns det åtgärder som miljökontoret är mer ansvariga för? 

o (ligger vissa åtgärder på trafikkontor eller stads- eller trafikplanerare) 

 Hur gick det till när ni beslutade er för de åtgärder som ni jobbar med? 

o Vad baserades valet av åtgärder på? (Forskning, vad andra sagt, hittat på 

själva?) 

o Diskuterades andra åtgärder som ni beslutade er för att inte ha med i 

åtgärdsprogrammet? 

o Om ja, vad berodde det på? (ekonomiskt, praktiskt ej genomförbart?) 

 Görs återkopplingar för att se ifall åtgärderna har haft effekt? 

o Genomförs några utvärderingar för att se utfall av åtgärderna? 

 Samarbetar ni något med andra myndigheter och aktörer? 

o Hur ser samarbetet ut? 

o Finns något samarbete kring utvärderingar av åtgärder? 

 Hur fungerar samordningen mellan er som arbetar med åtgärder och de som arbetar 

med gatudrift? 

o Har ni stött på några motsättningar/problem mellan vinterdrift och åtgärder 

mot partiklar? 

 Har ni märkt av några förbättringar sedan åtgärdsprogrammet upprättades? 

o Hur har åtgärderna utvärderats? 

o Vad har ni för stöd för att det är åtgärdsprogrammet som lett till förbättringen? 



46 
 

 Har ni stött på några hinder (barriärer) i ert arbete? 

o Har ni märkt av några negativa effekter av åtgärderna? (har allmänheten klagat 

på någonting, t.ex. maskiner vid dammbindning) 

 Arbetar ni något med utsläpp av PM2,5? 

o Hur? 

 

Sundsvalls specifika frågor 

 Angående omlokaliseringen av den nya E4:an, tror ni den kommer bidra till att minska 

halterna av partiklar (PM10) och kvävedioxid, i stadskärnan? Om ja, på vilket sätt? 

 “I åtgärdsprogrammet står det att kommunen bör avsätta ökade resurser för att 

arbeta med hållbart resande och beteendepåverkande åtgärder” 

o Hur kommuniceras fördelar med att välja ett hållbart resande till Sundsvalls 

medborgare? 

 Har ni upplevt några förändringar i trafiken efter att broavgiften på Sundsvallsbron 

infördes 1 feb 2015? 

 

 Finns det någonting du vill tillägga som vi inte har berört? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Uppsala kommun 

 

 Innan vi börjar, har du några frågor till oss? 

 

 Vilken är din roll på kommunen? (ansvar, hur länge har du arbetat i denna roll) 

 Vilka på kommunen driver frågorna om luftkvalitet? 

 På vilket sätt arbetar du med luftkvalitetsfrågor? (konkret) 

 Arbetar ni på olika sätt med PM10 och kvävedioxid?  

o (eftersom åtgärdsprogrammen behandlar båda) 

 Hur påbörjades diskussionen om att upprätta ett åtgärdsprogram för luftkvaliteten i 

Uppsala? (i åtgärdsprogrammet står endast att de fått i uppdrag av regeringen att 

upprätta ett åtgärdsprogram p.g.a. att de inte nådde MKN) 

o Hur gick diskussionen i början? 

o Var kommun x (generellt) positivt inställda till att upprätta ett åtgärdsprogram? 

 Vem har utformat åtgärdsprogrammet? Har kommunen gjort det själv eller har en 

konsult hyrts in? 

 Arbetade ni med luftkvalitetsfrågor innan åtgärdsprogrammet upprättades? 

o Hur? (projekt?) 

 I Uppsalas åtgärdsprogram för luftkvalitén har ni listat en rad pågående och föreslagna 

åtgärder. Finns det några åtgärder som ni arbetar med mer intensivt än andra? 

o Varför är just de åtgärderna viktiga? 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut för åtgärderna? Hur självgående är utförandedelen?  

o Finns det åtgärder som miljöförvaltningen är mer ansvariga för? 

o (ligger vissa åtgärder på trafikkontor eller stads- eller trafikplanerare) 

 Hur gick det till när ni beslutade er för de åtgärder som ni jobbar med? 

o Vad baserades valet av åtgärder på? (Forskning, vad andra sagt, hittat på 

själva?) 

o Diskuterades andra åtgärder som ni beslutade er för att inte ha med i 

åtgärdsprogrammet? 

o Om ja, vad berodde det på? (ekonomiskt, praktiskt ej genomförbart?) 

 Görs återkopplingar för att se ifall åtgärderna har haft effekt? 

o Genomförs några utvärderingar för att se utfall av åtgärderna? 

 Samarbetar ni något med andra myndigheter och aktörer? 

o Hur ser samarbetet ut? 

o Finns något samarbete kring utvärderingar av åtgärder? 

 Hur fungerar samordningen mellan er som arbetar med åtgärder och de som arbetar 

med gatudrift? 

o Har ni stött på några motsättningar/problem mellan vinterdrift och åtgärder 

mot partiklar? 

 Har ni märkt av några förbättringar sedan åtgärdsprogrammet upprättades? 

o Hur har åtgärderna utvärderats? 

o Vad har ni för stöd för att det är åtgärdsprogrammet som lett till förbättringen?  

 Har ni stött på några hinder (barriärer) i ert arbete? 
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o Har ni märkt av några negativa effekter av åtgärderna? (har allmänheten klagat 

på någonting, t.ex. maskiner vid dammbindning) 

 Arbetar ni något med utsläpp av PM2,5? 

o Hur? 

 

Uppsalas specifika frågor 

 “Dubbdäcksförbud på Kungsgatan” 

o Hur har ni mätt att antalet dubbdäck har minskat? 

o (Utvärdering på sid 27 i åtgärdsprogrammet) 

 “Utveckling av ekosystemtjänster som metod för att förbättra luftkvalitet (träd, gröna 

väggar etc.)” 

o Fungerar det, med tanke på att det är på vinterhalvåret partikelhalterna är som 

högst? 

 Förslag till åtgärder på nationell nivå (Möjliggörande av dubbdäcksavgift samt 

Miljözon för personbilar) 

o Finns det några svårigheter med att det är regeringen som har ansvar för 

genomförande och finansiering? 

o Har ni fört någon dialog med regeringen om möjligheter att implementera 

dessa åtgärder? Hur går det till, rent praktiskt? 

 “Öka arbetet med och utvecklingen av det hållbara resandet” 

o Hur kommuniceras fördelar med att välja ett hållbart resande till Uppsalas 

medborgare? 

 

 Finns det någonting du vill tillägga som vi inte har berört? 


